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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

 نمایندگان مجلس خواستار افزایش دو برابری مبلغ وام برای سال آینده شدند؛    

اما و اگرهای افزایش وام ازدواج

بازار طال و سکه  97/11/11 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,100,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,163,0005,041,000جدید

2,250,0002,521,000نیم سکه

1,3600001,441,000ربع سکه

715000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18372592488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

چارتر یا سیستمی؟!

مقوله سفر در کشور ما به شرایط 
زیادی بستگی دارد. مردم ایران 
تقریبا از حیث سفر رفتن به سه 
دسته تقســیم می شوند. دسته 
اول در هر فرصتی سوار ماشین 
خود می شــوند و شهرشــان را 
 به مقصد شــمال کشــور ترک 
می کنند. این دسته فرقی برایشان 
ندارد که در حال حاضر هوا چطور 
اســت؟ زنجیر چرخ دارند یا نه؟ 
جاده خلوت است یا ترافیک و ... 
فقط قصدشان بیرون زدن از خانه 
است، حتی اگر مجبور باشند شب 
را در ترافیک و در جاده چالوس 
به ســر ببرند! زیرا حتی در جاده 
چالــوس و در ترافیک هم حس 
بدی ندارند و احساس می کنند 
در حال تفریح هستند که البته 
بر دید مثبتشان باید غبطه خورد! 
دسته دوم اما برعکس دسته اول 
در هر شــرایطی بهانه ای برای 
ســفر نرفتن دارند. بهانه هایی 
چون گرانی، شلوغی، آب و هوای 
بد، کار داشتن و..... البته در این 
 دسته هستند بسیاری از افراد که

 بهانه هایشــان واقعی اســت و 
گرانی و هزینه های زندگی امان 
مسافرت رفتن به آنها را نمی دهد 

اما...

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان:

پدافند غیرعامل خنثی کننده 
تهدید آثار تاریخی و میراث 

ناملموس است
 معاون ســرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: 
در استان اصفهان ۲۲ هزار اثر تاریخی با ارزش وجود 
دارد و پدافند غیرعامل می تواند تهدیدی که برای 

آثار تاریخی و فرهنگی وجود دارد را برطرف کند.
ســید علی صالح درخشــان در همایش پدافند 
غیرعامل شهرستان های مرکز و غرب استان با عنوان 
صیانت از بناهای تاریخــی اظهار کرد: پدافند غیر 
عامل همان دفاع یا حفاظتی است که بدون استفاده 

از نیروی نظامی از آثار تاریخی انجام می شود.
وی افزود: پیشینه پدافند غیر عامل در طول زندگی 

بشر بوده است منتها در طول تاریخ...

فرزانه مستاجران
ســــرمقاله
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    حسن کامران: سرانجام با پیگیری های انجام گرفته، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، وام ازدواج جوانان در سال 9۸ از 15 میلیون تومان برای هر یک از زوجین به 30 میلیون تومان افزایش یافت 
که درمجموع به هر زوج 60 میلیون تومان تعلق خواهد گرفت.

زمینه سازی برای همکاری 
استارت آپ ها برای توزیع میوه 

شب عید
جلسه مشترک ســازمان تعاون  روســتایی،  اداره پست و 
استارت آپ ها با تسهیل گری مدیر پروژه کسب و کارهای 

نوپای وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
مهندس حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، در جلسات متعددی توقع 

خود از مدیران وزارت جهاد کشاورزی را حمایت از کسب و کارهای 
نوپا و جوانان کارآفرینی دانست که درصدد نوآفرینی و درانداختن...

تاج الدیــن ادامــه داد: چنــدی پیش 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
برای احداث خانه امید در اصفهان اقدام 
کرد و کلنگ احداث این پــروژه در باغ 
غدیر اصفهان زده شد. با پیگیری و نظر 
بازنشسته های اســتان قرار شد که خانه 
امید اصفهان در دو طبقه ساخته شود که 

با این نظر موافقت شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اســامی خاطرنشــان کرد: راه اندازی 
دومیــن خانه امید اصفهان در دســتور 
کار قرار دارد و در این خصوص با شهردار 
اصفهان جلســه ای برگزار می شــود تا 
دومین خانه امید نیز کلنگ زنی و ساخت 

و ساز آن انجام شود.
تاج الدین گفت: خانه امید مجموعه ای 
برای ارائه تســهیات و خدمات رفاهی، 
تفریحــی، ورزشــی و حمایتــی بــه 

بازنشستگان است.

  افزایش بودجه برای همســان سازی 
حقوق بازنشستگان

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسامی همچنین از افزایش بودجه برای 
همســان ســازی حقوق بازنشستگان 
کشــوری خبر داد و گفت: سال گذشته 
مبلغ ۳۰ هزار میلیــارد در الیحه بودجه 

۹۷ برای این مهم پیشــنهاد شــده بود 
اما در نهایت به نتیجه نرســید. امسال 
نیز در الیحه بودجــه دو هزار میلیارد در 
نظر گرفته شده بود که با توجه به تورم و 
مشکات معیشتی بازنشستگان در سال 
جاری، با پیگیری کمیسیون اجتماعی 
مجلس مبلغ هشت هزار میلیارد تومان 
افزایــش یافت و در صحن کمیســیون 

تلفیق تصویب شد.
تاج الدین با بیان اینکه همه نمایندگان 
مجلس شورای اســامی برای همسان 
ســازی حقــوق بازنشســتگان و رفع 
مشــکات معیشــتی آنها نظر مثبتی 
دارند، ابراز امیدورای کــرد: با پیگیری 
اعضای کمیسیون تلفیق رقم بودجه در 
نظر گرفته شده از هشــت هزار میلیارد 
تومان به ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد، 
با وجود اینکه همان مبلغ نیز جوابگوی 
 مشــکات معیشــت بازنشســتگان

 نیست.

  کنارگذر شرق به زودی افتتاح می شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اســامی همچنین به جزییــات برنامه 
زمان بندی، نحوه اجرا تکمیل کنارگذر 
شــرق اصفهان اشــاره کرد و گفت: این 
پروژه ســه فاز عمرانی دارد که صندوق 

بازنشستگی کشوری با مشارکت وزارت 
ره و شهرسازی و سازمان تامین اجتماعی 
برای احداث فاز یک و دو آن )حدود ۷۰ 
درصد( ســرمایه گذاری کرده اند که با 
تزریق اعتبار تا پایان شهریور ۹۸ به بهره 
برداری خواهد رســید و فاز سوم نیز در 

ادامه تکمیل می شود.
تاج الدین تصریح کرد: این پروژه به طول 
۹۳ کیلومتر فقط مختص اصفهان نیست 
و اتصــال ایمن آزادراهی بین شــمال و 
جنوب اصفهان و اســتان های همجوار 

است.

  بازسازی هتل جهانگردی اصفهان
وی همچنین بــه راه اندازی دوباره هتل 
جهانگردی اصفهان با مشارکت و سرمایه 
گذاری صندوق بازنشســتگی کشوری 
اشــاره کرد و گفت: حدود دو سال پیش 
این هتل فعال با داشــتن ۳۰ کارمند به 
دالیل ناگوار تعطیل و تخریب شده بود 
که با پیگیری و سرمایه گذاری مدیرعامل 
صندوق بازنشســتگی کشــوری هتل 
جهانگردی اصفهان بازســازی می شود؛ 
برای این مهم از صندوق توسعه ملی وامی 
کم بهره اخذ و پس از راه اندازی مجدد به 
بازنشستگان کشوری در این خدمات ارائه 

خواهد شد.

تاج الدین: 
هتل جهانگردی اصفهان بازسازی می شود

 همه نمایندگان 
مجلس شورای 

اسالمی برای 
همسان سازی حقوق 

بازنشستگان و رفع 
مشکالت معیشتی 

 آنها نظر مثبتی
 دارند.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی از راه اندازی دوباره هتل جهانگردی اصفهان با مشارکت و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 
خبر داد.

ناهید تاج الدین  با اشاره به اینکه استان اصفهان پس از تهران و خراسان رضوی بیشترین درصد بازنشستگان کشور را دارد، اظهار کرد: بیش از 50 
درصد بازنشستگان استان در شهر اصفهان زندگی می کنند اما متاسفانه خانه امید برای بازنشستگان اصفهان وجود ندارد و در کل استان فقط چهار 

خانه امید در شهرستان های خمینی شهر، نجف آباد، شهرضا و آران و بیدگل تاسیس شده است.

ایمنا
گـــزارش
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چارتر یا سیستمی؟!

ادامه از صفحه یک:
...   به برخــی از اینها اگر پول هم 
بدهید تــا با آن مســافرت بروند 
یــک بهانه دیگــر می تراشــند 
کــه اصوال بــه این دســته افراد 
 گفته می شــود خانه نشــین یا 

مسافرت نروها!
اما دســته ســوم که بزرگترین 
قســمت مســافرت های داخلی 
را تشــکیل می دهنــد افرادی 
هســتند که با برنامه ریزی  برای 
وقت و هزینه ســفر ســاالنه یک 
الی دوبار و بســته بــه وضعیت 
 مالیشــان تا چندین بار به ســفر 

می روند.
 این افــراد دوســت دارند مکان 
و زمان سفرشــان از چنــد روز 
 قبــل مشــخص باشــد و حتی 
وسیله ای که با آن سفر می کنند 
در این مســافرت ها بسیار مهم 
اســت به همین دلیل یا از وسیله 
شــخصی خود که از قبل آماده و 
بررسی شــده از لحاظ فنی سفر 
می کنند و یا بلیط اتوبوس، قطار و 
هواپیما تهیه می کنند تا با خیال 

آسوده به سفر روند.
در این بین شــرکت های حمل 
و نقل به خصوص شــرکت های 
هواپیمایی سعی می کنند از این 
دسته سوم استفاده کامل را ببرند 
و بلیط های خــود را در ایام پیک 
با قیمــت های گــزاف به فروش 
برسانند که البته تا کنون این کار 
به صورت غیر رسمی انجام می شد 
و مجوزی برای این کار نداشتند 
اما خبر ها حاکی از آن اســت که 
آزاد ســازی قیمت بلیط هواپیما 
 مجوز این کار را بــه آنها خواهد

 داد.
در چند روز گذشــته مسئوالن 
 شــرکت هــای هواپیمایــی در

متفــاوت  هــای  صحبــت 
از غیرقانونــی بــودن   خبــر 
پرواز هــای چارتــری داده اند و 
 گفته انــد قرار اســت از این پس

 بلیط های سیستمی جای خود را 
به بلیط های چارتری بدهد. 

هرچنــد بلیط های سیســتمی 
مزایایــی چــون برنامــه ریزی 
برای خرید از قبــل، قیمت های 
مشــخص و امکان استرداد دارند 
اما با وجود خالی بودن 30 درصد 
 از پروازهــای داخلــی، خریــد

 بلیط های چارتری برای مسافران 
 بســیار می توانســت بــه صرفه

 باشد.
خرید بلیط سیســتمی به معنای 
آزاد شدن قیمت های بلیط است 
یعنی وقتی در عیــد نوروز قصد 
مسافرت داشته باشید مسلما باید 
چندین برابر قبــل پول پرداخت 

کنید. 
با توجه به تحریم ها و نا مناســب 
بودن شــرایط ناوگان هواپیمایی 
و شــرایط اقتصادی مردم به نظر 
می رسد ادامه سیاست آزادسازی 
بلیت هواپیما قابل توجیه نیست 
و باعث خواهد شــد همان تعداد 
 اندک ســفر با هواپیما نیز نزول

 یابد.
 بر اســاس مطالعات انجام شده، 
سفر کردن می تواند سالمت کلی 

بدن انسان را بهبود بخشد. 
ســالمتی که شــاید برای تامین 
آن دولت ها مجبور باشند هزینه 
و بودجــه ی زیــادی را متحمل 
شــوند اما با میسر شــدن سفر 
آسان برای شــهروندان این مهم 
 به خودی خــود انجــام خواهد 

شد.
با تمام شرایط موجود سعی کنید 
برای ســالی یکبار هم که شــده 
مســافرت را در برنامه خود قرار 
دهید هرچند این مسافرت بسیار 

کوتاه و نزدیک باشد.

اقتصاد استان
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همواره به آینده امیدواریم 
شهردار اصفهان با بیان اینکه همواره به آینده امیدواریم، گفت: ستاد دهه فجر از مهر ماه امسال در شهرداری 

اصفهان آغاز به کار کرد. شعار سراسر کشور، امسال »افتخار به گذشته و امید به آینده« است.
قدرت اله نوروزی  روز پنجشنبه در مراسم آغاز برنامه های دهه فجر در شهر اصفهان اظهار کرد: برنامه های 

شهرداری در دهه فجر هیچ محله ای را فراموش نکرده است.
وی افزود: گرامیداشت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی، افتخاری است که توفیق آن نصیب همه ما شده و 

تالقی آن با باز شدن زاینده رود که شور و نشاط در مردم ایجاد کرده است را هم باید به فال نیک گرفت. 
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه امیدواریم بتوانیم با تداوم آب در زاینده رود امید را برای همه مردم ایجاد کنیم، ادامه 

داد: ستاد دهه فجر از مهر ماه امسال در شهرداری اصفهان آغاز به کار کرد. شعار سراسر کشور، امسال »افتخار به گذشته و 
امید به آینده« است.

نوروزی تصریح کرد: در گذشته شعار استقالل  سر دادیم و خواستار آزادی در چهارچوب مقررات و خواستار جمهوری اسالمی شدیم که خواسته 
همه ما بود و خوشحالیم که امروز انقالب به چهل سالگی رسیده است. 

وی افزود: چهلستون امید، در بعد محالت هیچ محله ای را فراموش نکرده است. با انگیزه در حال خدمت به مردم هستیم.

در این میان کارشناسانی 
نیز هستند که از همان 

زمان آغاز بحث افزایش 
این وام، براین باور بودند 

افزایش دو برابری وام 
ازدواج نیازمند افزایش 

دو برابری اقساط این وام 
است که شاید پرداخت 

آنها برای زوج های جوان 
در ابتدای راه زندگی 

امکان پذیر نباشد.

 نمایندگان مجلس خواستار افزایش دو برابری مبلغ وام برای سال آینده شدند؛    

اما و اگرهای افزایش وام ازدواج

در حالی که جزییات الیحه بودجه ســال ۹۸ کل کشور نشان 
می داد وام قرض الحسنه ازدواج جوانان مانند امسال، ۱۵ میلیون 
تومان تصویب شود اما خبرها حاکی است که مجلس شورای 
اسالمی با عزمی جدی موفق به تصویب افزایش دو برابری این 

وام در سال آینده شده  است.
 یکی از موضوعاتی که حرف و حدیث آن در سال های اخیر هم 
زمان با انعقاد الیحه بودجه مطرح شد، میزان وام ازدواج بود؛ وامی 
مبتنی بر عقد قرض الحسنه و به علت نحوه و میزان بازپرداخت 
آن همواره مورد استقبال و درخواست جوانان بوده است، البته 
بهارستان نشینان هم با آگاهی از این موضوع، از سال ۱۳۹۵ تا 
امسال موفق شده اند به دفعات مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج 
و دوره بازپرداخت آن را افزایش دهند که این اقدامات منجر به 
برطرف شدن برخی  موانع و مشکالت ازدواج و در نتیجه رضایت 

عموم جامعه به ویژه جوانان شد.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    حسن کامران: سرانجام با پیگیری های انجام گرفته، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، وام ازدواج جوانان در سال ۹۸ از ۱۵ میلیون تومان برای هر یک از زوجین به ۳0 میلیون 
تومان افزایش یافت که درمجموع به هر زوج ۶0 میلیون تومان تعلق خواهد گرفت.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان:

پدافند غیرعامل خنثی کننده تهدید آثار 
تاریخی و میراث ناملموس است

 معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اســتان اصفهان گفت: در استان اصفهان 22 هزار اثر 
تاریخی با ارزش وجود دارد و پدافند غیرعامل می تواند تهدیدی که 

برای آثار تاریخی و فرهنگی وجود دارد را برطرف کند.

سید علی صالح درخشان در همایش پدافند غیرعامل شهرستان های مرکز 
و غرب استان با عنوان صیانت از بناهای تاریخی اظهار کرد: پدافند غیر عامل 
همان دفاع یا حفاظتی است که بدون استفاده از نیروی نظامی از آثار تاریخی 

انجام می شود.
وی افزود: پیشینه پدافند غیر عامل در طول زندگی بشر بوده است منتها در 
طول تاریخ فراز و فرودهایی داشته است، گاهی انسان به پدافند غیرعامل توجه 

داشته و گاهی هم غافل بوده است.
معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان گفت: برای آثار تاریخی و محیط زیست ایران پدافند غیرعامل 
را فراموش کردیم که در نتیجه خســارت های جبران ناپذیری را به محیط 

زیست و آثار تاریخی وارد کرده ایم.

  امروزه داشتن یک خانه تاریخی افتخار است
وی خاطرنشان کرد: زمانی اگر یک نفر خانه تاریخی با سبک ملی داشت نگران 
بود، اما امروزه یک افتخار است و در سال های آینده خانه های تاریخی حکم 

گنج را پیدا می کند و نایاب خواهد شد.
درخشان با بیان اینکه امروزه ارزش خانه های تاریخی را درک کرده ایم گفت: 
ما ملتی دارای پیشینه بزرگ و تاریخی هستیم، الگوی ملی و دینی ما مثال 

زدنی و بی نظیر است.

  نمای شهر خوانسار همانند یک تابلوی نقاشی نفیس است
وی تصریح کرد: هر نقطه از این سرزمین پاک که قدم بگذاریم ناگفته هایی 
دارد، شهر تاریخی خوانسار مهد تمدن است و نمای این شهر از لحاظ غنای 
تاریخی و فرهنگی  همانند اثر مینیاتور و تابلوی نقاشــی است و در حوزه 

گردشگری نیز جاذبه های عظیمی دارد.
معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان افزود: برای حفاظت  آثار تاریخی به مدیریت شهری نیاز است 
تا با تمام وجود آن را لمس و حفظ کند، اعضای شــورا به عنوان نمایندگان 
مردم و خاکریز یک نظام که رای مردم را می گیرند باید با تمام وجود از آثار 

تاریخی محافظت کنند.

  22 هزار اثر تاریخی در استان
درخشان اضافه کرد: در استان اصفهان ۲۲ هزار اثر تاریخی با ارزش وجود دارد 
که برای نگهداری این آثار تاریخی لشکر عظیم نیاز است، اما پدافند غیرعامل 

می تواند تهدیدی را که برای آثار تاریخی و فرهنگی وجود دارد برطرف کند.
وی تصریح کرد: آثار ناملموس ما جز آثار تاریخی هســتند، آداب و رسوم، 
آیین های مذهبی، ملی، اعیاد و شــادی جزء آثار ناملموس اســت که باید 

حفظ شود.
معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان ادامه داد: انسان باید همواره برای حفظ هر چیزی واهمه داشته 
باشد، آیا کسی خشک شدن زاینده رود را فکر می کرد؟ اما خشک شد، برای 
این که ما آگاه نبودیم؛ در زمینه آثار تاریخی، فرهنگی و ناملموس هم همینطور 

اگر حفاظت نکنیم نابود می شود.

  بازگشت فرهنگ هزاران سال طول می کشد
وی تصریح کرد: برگشت فرهنگ غیر ممکن است و یا صدها و یا هزاران سال 
ممکن است طول بکشــد به همین خاطر باید برای حفاظت از داشته های 

فرهنگی تمام آحاد جامعه به میدان بیایند.
درخشان گفت: آلبوم بزرگی از ســنگ نگاره ها در شهرستان گلپایگان و 
خوانسار است، اینها جزء آثار ملی است و در مساله ملی باید غرور وجود داشته 
باشد، یعنی اداره اوقاف هم باید دغدغه حفظ یک اثر تاریخی را داشته باشد، 
محیط زیست همان طور که یک گونه گیاهی را حفظ می کند باید یک اثر 

تاریخی را هم حفظ کند.

گـــزارش

گزارش ها حاکی اســت 
که منابع قرض الحســنه 
مردم در بانک ها برای این 
افزایش کفایت الزم داشته 
و ســاماندهی مصــارف 
غیرقانونی توســط بانک 
مرکزی نیز باعث شده که 

مشکلی در اعطای این وام ایجاد نشود.
باید توجه داشت که درالیحه بودجه ۹۸، 
درحالی مبلغ وام ازدواج  ثابت نگه داشته 
شده بود که به دلیل نوسانات قیمت ارز و 
تاثیر آن در بهای تمام شده لوازم خانگی، 
تورم، مسکن و نظایر آن، ارزش این میزان 
وام کاهش یافته و منطبق با شرایط روز 
کشــور نبود. به این ترتیب نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی خواستار 
افزایش دو برابری مبلغ وام برای ســال 
آینده شدند، بررسی این درخواست به 
کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ سپرده شد 
و خوشبختانه به تصویب رسید. هرچند با 
وجود نرخ تورم فعلی، افزایش وام ازدواج 
به 30 میلیون تومان به ویژه برای کسانی 
که در کالن شهرها با هزینه های معیشتی 
باال ساکن هستند، چندان کارآمد نیست 
اما باز هم مبلغ مورد نظر بسیار مناسب تر 

از ۱۵ میلیون تومان است.

  منابع افزایــش وام ازدواج قابل 
تامین است

همان طور که اشــاره شــد عــده ای از 
نمایندگان، مسئوالن و البته کارشناسان 

اقتصادی به دالیلی همچون نرخ تورم، 
افزایش شــدید اجاره بها، قیمت خرید 
مســکن و همچنین افزایــش قیمت 
لوازم خانگی و ... و ارتقــای هزینه های 
مختلف برگزاری یک مراســم عروسی 
ساده، مقدار فعلی وام ازدواج را به هیچ 
وجــه کافی نمــی دانســتند. ازاین رو 
پیشنهاد افزایش دو برابری وام ازدواج از 
۱۵ میلیون تومان به 30 میلیون تومان 
برای هر یک از زوجین را مطرح کردند 
که از همان زمان در رســانه ها انعکاس 
زیاد و در بین مردم نیز واکنش هایی را به 

دنبال داشت.
در این میان کارشناسانی نیز هستند که 
از همان زمان آغاز بحث افزایش این وام، 
براین باور بودند افزایــش دو برابری وام 
ازدواج نیازمند افزایش دو برابری اقساط 
این وام است که شاید پرداخت آنها برای 
زوج های جوان در ابتــدای راه زندگی 
امکان پذیر نباشــد. بنابراین باید مدت 
بازپرداخت تســهیالت افزایش یابد که 
شاید همین امر تدبیری در این میان باشد 
اما از طرفی دیگر هم منابع بانکی را برای 
پرداخت مجدد تسهیالت به متقاضیان 
جدید از محل بازپرداخت تسهیالت قبلی 
با محدودیت مواجه می ســازد. به عالوه 
آنکه بانک ها تاکید بر کمبود منابع برای 

پرداخت این میزان از تســهیالت به هر 
زوج ایرانی را دارند.

آمارها نشــان می دهــد وام ازدواج 30 
میلیون تومانی برای حدود یک میلیون 
و ۲00 هزار جوان در سال ۹۸ نیاز به 3۶ 
هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه 
نیاز دارد. اما نمایندگان مجلس عقیده 
دارند؛ بر اساس بررسی های انجام شده 
امــکان افزایــش مبلــغ وام ازدواج به 
30 میلیون تومان با اســتفاده از منابع 
قرض الحســنه مردم در بانک ها وجود 

دارد.
در همین زمینه حســن کامران، عضو 
کمیســیون تلفیق الیحــه بودجه ۹۸ 
اظهار کرد: ســرانجام با پیگیری های 
انجام گرفته، طبق مصوبه کمیســیون 
تلفیق، وام ازدواج جوانان در سال ۹۸ از 
۱۵ میلیون تومان برای هر یک از زوجین 
به 30 میلیون تومــان افزایش یافت که 
درمجموع به هر زوج ۶0 میلیون تومان 

تعلق خواهد گرفت.
به گفته این نماینده مجلس بازپرداخت 
وام 30 میلیون تومانــی ازدواج به مدت 
پنج سال در ۶0 قسط تعیین شده است.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور 
داخلی کشور و شــوراها نیز در همین 
ارتباط گفت: پیشنهاد افزایش وام ارائه  

شده در کمیسیون تلفیق مورد بررسی 
قرار گرفت و خوشبختانه افزایش مبلغ 
وام ازدواج دراین کمیسیون تصویب شد 
که از اول فرودین ماه سال ۱3۹۸ قابلیت 

اجرا دارد.
به گفته این نماینــده مجلس تعدادی 
از مسئوالن بانک ها با پرداخت این وام 
مخالفت کردند زیرا اصرار بر محدودیت 
منابع بانکی برای پرداخت آن داشــتند 
اما بنا بر اعالم مرکز پژوهش های مجلس 
امکان پرداخت چنین وامی وجود دارد 
زیرا برای سال آینده منابع قرض الحسنه 
جدیدی در اختیار بانک ها قرار خواهد 
گرفت و اگر این منابع منحرف نشــود 
می تواند جوابگوی پرداخت وام ازدواج 

30 میلیون تومانی باشد.
ابو ترابــی تصریح کــرد: وام ازدواج 30 
میلیونی بــا توجه به چند برابر شــدن 
هزینه های ازدواج، نمی تواند به تنهایی، 
زندگی یــک زوج را کفایــت کند ولی 
به هرحال تا میزانی کارآمد است. به ویژه 
که رهبر انقالب نیز بــر اصالح بودجه 
متناســب با رفع نیازهای معیشــتی 
مردم تاکید داشته اند. از این رود بهبود 
مبلغ این وام در راســتای رفــع موانع 
 ازدواج جوانان امری ضروری به شــمار 

می آمد.

استفاده از صنایع دستی را ترویج دهیم
رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خمینی شهر گفت: به مناسبت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی ایران چهل هنر در چهل غرفه نمایشگاه کشوری صنایع دستی نقشینه گردهم 

آمدند. 
سید محمد هادی موسوی اظهار کرد: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران چهل 

هنر در چهل غرفه نمایشگاه کشوری صنایع دستی نقشینه گردهم آمدند. 
رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خمینی شهر در مورد نمایشگاه کشوری صنایع دستی 

نقشینه گفت: این نمایشگاه با هدف حمایت از فعالین صنایع دستی در رشته های مختلف صنایع دستی با هدف 
توسعه اشتغالزایی و تحقق اقتصاد مقاومتی برگزار شد.  موسوی در مورد نقش برگزاری این گونه نمایشگاه ها در رشد 

صنایع دستی گفت: برگزاری نمایشگاه های عرضه محصوالت صنایع دستی در تولیدکنندگان ایجاد انگیزه نموده و در بازاریابی 
محصوالت آنها تاثیرگذار است.  رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خمینی شهر هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترویج 
 فرهنگ استفاده از صنایع دستی و ایجاد بازار فروش صنایع دستی در راستای رونق و اشتغال عنوان کرد و افزود: این نمایشگاه همزمان با

 ایام اهلل دهه فجر در خانه تاریخی سرتیپ سدهی از ۱۲ الی ۲۲ بهمن ماه از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب آماده پذیرایی مهمانان است.

فرزانه مستاجران
ســــرمقاله

ISFAHAN
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خـــبــــر

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان »مدیر شایسته ملي« شد 

معــاون شهرســازي و معمــاري شــهرداري 
اصفهــان در همایش »مدیر شایســته ملی« در 
 وزارت کشــور مورد تقدیــر و تجلیــل قرار 

گرفت. 

به گزارش اداره ارتباطات رســانه اي شهرداري اصفهان، 
کنگره تجلیــل از مدیــر شایســته ملی پــس از انجام 
ممیزی و احراز صالحیت با حضور مســئوالن عالی رتبه 
کشــوری، مدیران مجمع متخصصین ایران، بنیاد چهره 
های ماندگار ایران، اتحادیه شــرکت هــای دانش بنیان 
 و تعدادی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی برگزار

 شد.
در این همایش معاون شهرســازي و معماري شــهرداري 
اصفهان به عنوان یکي از مدیران شایسته ملي انتخاب شد.

شــاخص هــای انتخــاب مدیــر شایســته، کارآفرینی، 

توســعه، ابتــکار، خالقیــت و ســابقه عملکــرد اســت. در ایــن کنگــره به 
 منتخبــان عــالوه بــر نشــان، گواهینامــه »مدیــر شایســته ملــی« نیــز 

اهدا شد. 
سیداحمد حســیني نیا، معاون شهرســازي و معماري شــهرداري اصفهان در 
این خصــوص، اظهار کــرد: الزم بود به جــاي انتخاب شــخص در این همایش 
تیم معاونــت شهرســازي و معماري اصفهــان انتخاب شــود زیــرا کارهایي 
 که در حــوزه معاونت شهرســازي و معماري اصفهــان انجام شــده نتیجه کار

 گروهي است. 
وي تصریح کرد: انتخاب شــخص من به عنوان »مدیر شایســته ملي« به دلیل 

مجموعه اقدامات گروهي انجام شده است. 
معاون شهرســازي و معماري شــهرداري اصفهــان ادامــه داد: ۱4۱ اقدام طي 
۵ ماه گذشــته در حــوزه مطالعات،  معمــاري،  نظارت بر ضوابط شهرســازي و 
توســعه شــهري یا طرح هاي تفصیلــي و مجموعــه اقدامات علمــي در حوزه 
 دانشــگاه، چاپ کتــاب در خصوص هنــر اداره شــهر، و ... باعث ایــن انتخاب

اخبار اصفهان شد.
خـــبــــر

پیشرفت 40 درصدی پروژه خّیرساز بیمارستان ساعی
 رییس هیئت  مدیره مجمع خیرین کشور گفت: برای تامین تجهیزات بیمارســتان خّیرساز ساعی خمینی  شهر از کمک های دولتی اســتفاده و از این مجموعه حمایت خواهیم کرد.

حبیب اهلل بوربور در حاشیه بازدید از بیمارستان خّیر ساز ساعی خمینی شهر گفت: هدف از سفر به خمینی شهر و بازدید از بیمارستان ساعی تشویق خّیرین و پیگیری برای تامین تجهیزات 
این بیمارستان و استفاده از کمک های دولتی و حمایت این مجموعه است.   وی همچنین با اعالم تشکیل مجمع خیرین استان اصفهان به عنوان هشتمین استان عضو مجمع خیرین کشور 
گفت: امروز در اصفهان با حضور مسئولین و خیرین استان، مجمع خیرین استان اصفهان تشکیل خواهد شد. رییس هیئت مدیره مجمع خیرین کشور در مورد شهرستان خمینی شهر 
گفت: از سال ها قبل با مردم خّیر خمینی شهر و روحیه نوع دوستی و کمک های علم المنفعه آنها در بخش های مختلف آموزشی، فرهنگی و علمی آشنا هستم. بوربور با اشاره به بیمارستان خّیر 
ساز ساعی گفت: این بیمارستان از کارهای خیر عام المنفعه مردم خمینی شهر در زمینه درمان است که بیش از 30 هزار متر زیربنا و بیش از 40 درصد این پروژه پیشرفت فیزیکی داشته است.



»افتخار به گذشته، امید به آینده« شعار امسال دهه فجر در اصفهان
رییس سازمان فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: یکی از ماموریت ها و اهداف این سازمان 

تقویت هویت انقالبی شهروندان است که در سند راهبردی به آن اشاره شده است
محمد عیدی در برنامه) اینجا اصفهان (گزارشی از اهم فعالیت های این سازمان ارائه داد وگفت: لزوم ایجاد 
تمهیدات در ساختار برنامه ریزی به مناسبت دهه فجر الزم و از ابتدای سال جاری به این نقطه برجسته توجه 

شده است. وی با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و مفهوم نمادین آن، افزود: مهرماه امسال به 
دستور شهردار اصفهان ستاد دهه فجر در تمام زیر مجموعه های شهرداری از جمله سازمان زیباسازی، سازمان 

فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی، ادره کل ارتباطات شــهرداری اصفهان، در مناطق ۱۵ گانه تشکیل تا برنامه ریزی 
منسجمی برای ورود به دهه فجر انجام شود. رییس سازمان فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: شعار 

محوری مراسم امسال»افتخار به گذشته، امید به آینده« در دستورکار همه دستگاه ها قرار گرفت تا برنامه ها با دقت بهتری انجام شود. 
عیدی ادامه داد: در این مسیر بر حول محور این شعار حرکت کرده و سعی بر بازنمایی هویت انقالبی وتداعی خاطرات انقالب داشته ایم زیرا 
این کار خاطرات دوران انقالب را در ذهن شهروندانی که در آن دوره حضور داشته اند، بازنمایی و تداعی می کند و همچنین این امر باعث شده 

تا شهروندانی که جر نسل های بعد بوده و در زمان انقالب حضور نداشته اند، افتخارات را دریابند.

۴ طرح دانشگاه علوم پزشکی کاشان به بهره برداری رسید
 چهار طرح دانشگاه علوم پزشکی کاشان با حضور سرپرست وزارت بهداشت به بهره برداری 

رسید.
سعید نمکی، سرپرست وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی صبح دیروز برای افتتاح 

چندین طرح وارد کاشان شد.
نخستین طرح  افتتاح خوابگاه دانشجویی محتشم کاشانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان است 

که با ظرفیت ۲۵۰ نفر زیربنای چهار هزار و ۲۵۰ مترمربع و اعتبار ۶۳ میلیارد ریال به بهره برداری 
رسید.

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان با زیربنای هشت هزار و ۵۰۰ متر مربع 
و اعتبار بالغ بر ۱۲۴ میلیارد ریال دومین طرح به بهره برداری رسیده با حضور سرپرست وزارت بهداشت بود.

ســومین طرح مجتمــع آموزشــی و پژوهشــی زنده یــاد دکتــر زهــرا فرقانی بــا زیربنــای ســه هــزار و ۲۰۰ متر 
 مربع و اعتبار ۶۰ میلیــارد ریال از منابــع داخلی و خیرین بــود و چهارمین طرح نیز کلینیک دانشــکده دندانپزشــکی

 کاشان است.

گوشــت حــاال بــه این 
سرنوشــت  دچار شــده 
اســت. اگر تا دیروز گوجه 
ارزان قیمــت دســتمایه 
تحلیل های فرا اقتصادی 
بود امروز گوشــت گران 
قیمت است که این جایگاه 
را برای خود دست وپا کرده است. گوشت 
صد هزار تومانی حــاال جایگاهی ویژه در 
ادبیات سیاســی ایران برای خود دست 
و پا کرده اســت،چرا که آن روز ، رییس 
جمهور وقت،باالترین مقام اجرایی کشور 
درباره گوجه ارزان ســخن گفتــه بود و 
امروز از تریبون نماز جمعه گوشــت صد 
هزار تومانی دستمایه انتقاد شده بود. این 
خوراکــی گران قیمت که در ســال های 
اخیر مصرفش در ســبد خانوار با کاهش 
روبرو بود، با شکستن مرزهای پی در پی، 
صد هزار تومان را فتح کرد اما حاال رییس 
اتحادیه گوشت گوســفندی می گوید، 
الشه گوسفند در تهران به طور متوسط 
بین ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان است و وی البته 

تاکید می کند در هیچ کجای تهران قیمت 
الشه به کیلویی صد هزار تومان نمی رسد 
اما داستان سیاسی شدن گوشت از کجا 

آغاز شد؟

  افزایش واردات
 هر چند در هفته های اخیر اخبار متعددی 
در خصــوص افزایش واردت گوشــت به 
کشور، اعم از گوشت گرم، دام سبک، الشه 
گرم و البته گوشت منجمد منتشر شده 
است اما هنوز خبری از تنظیم بازار گوشت 

در کشور نیست.
 اینجا هم پای دالالن در میان است. اگر پای 
صحبت اعضای اتحادیه گوش گوسفندی 
بنشــینید، که فعاالن صنفی این حوزه 
محسوب می شوند، خواهید دید که پای 
دالالن را بــه میان می کشــند. از توزیع 
گوشت گوسفندی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی 
می گویند که در صف هــای طوالنی به 
دست مردم نمی رسد اما سود خالص آن 
در جیب دالالنی می رود که بــازار ارز و 
سکه برایشان دیگر چندان جذاب نبوده 
اســت. دالالن اما چطور بازار گوشــت را 

هدف گرفتند؟

    نامش ارز ۴۲۰۰ تومانی است
 فروردین به پایان خود نزدیک شــده بود 
که سیف، رییس کل سابق بانک مرکزی 
روی انتن زنده از تعیین قیمت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای هر دالر خبر داد. حاال قیمت 

ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان بود. زودتر از آنچه 
پیش بینی می کردند، ارز ۴۲۰۰ تومانی 
ناکارایی اش را نشان داد اما این قیمت برای 
واردات اقالم اساسی و کاالهای مورد نیاز 
یا اولویت اول باقی ماند. گوشت یکی از این 
اقالم بود. هنوز تنور بازار گوشت داغ نشده 
بود که دولت نسبت به واردات گوشت با ارز 
۴۲۰۰ تومانی اقدام می کرد. فاصله قیمت 
گوشت ۲۹ هزار تومانی وارداتی با گوشت 
معمولی لقمه چربی بود که چشم پوشی 
برای برخی ساده نبود. گوشت ها غالبا از 
برزیل می آمدند اما کم کم گوشــت گرم 
نیز در سبد واردات قرار گرفت تا کشورهای 
آسیای میانه برای فروش دام سبک پای 
میز مذاکره با ایران بنشینند. حاال دامنه 
واردات گوشت کمی گســترده تر شده 
است، از آسیای میانه تا رومانی، از رومانی 
تا برزیل و البته استرالیا با این حال هنوز 
صف های طویل گوشت کوتاه نشده و بازار 
داغ گوشت کمی به سردی نگراییده است.

در عین حال مولفه قاچاق دام را نباید در 
این معادله نادیده گرفت . دام زنده و گوشت 

ار مرزها در حال خروج است.

  تقاضای گوشت واقعی است؟
این سوال، ســوال مهمی است که حاال 
سیاستگذار و متقاضی باید از خود بپرسند. 
بازار گوشت مانند هر بازار دیگری با تقاضای 
فصلی ویژه روبروســت و اتفاقا زمستان، 
فصل پرمصرف این بازار محسوب می شود. 

از این بابت فشار فصلی با فشار دالالن به 
این بازار را می توان توامان احساس کرد، در 
شرایطی که حتی از تریبون های رسمی با 

ابزار گوشت دولت را نشانه می روند.
 مدیر کل تنظیم بــازار وزارت صمت اما 
می گوید تقاضای گوشت واقعی نیست. وی 
حدود یک ماه قبل در توضیح دالیل توزیع 
گوشت برزیلی با کارت ملی گفت:باتوجه 
به اینکــه برای واردات گوشــت منجمد 
برزیلی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این 
محصول داده می شود و تولید داخلی نیز 
پاســخگویی تولید داخلی نیست، تقاضا 

برای این محصول در بازار زیاد شده است.
محمد رضا کالمی ادامــه داد: در مواردی 
نیز مشــاهده شــده اســت که برخی از 

افــراد در طول روز چند مرتبــه همراه با 
خانواده خود برای خرید این محصول در 
صف می ایســتادند، بعد از بررسی هایی 
که به عمل آمده مشــخص شــد که این 
افــراد این محصــوالت را از بــازار جمع 
آوری می کردنــد و با قیمتی بیشــتر به 
 متقاضیانی مانند رســتوران ها به فروش 

می رساندند.

  بازار گوشت در حال تنظیم است
 حاال اما انتظار برای تنظیم بازار گوشت و 
فروکش قیمت ها انتظاری بیهوده نیست. 
اقداماتی جدی و مهم در این حوزه صورت 
گرفته است صادقی نیارکی، مدیرکل دفتر 
صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت 

صمت گفته است: وزارت جهاد کشاورزی 
با هماهنگی انجمن فرآورده های گوشتی 
تصمیم بر این مسئله گرفته است که اجازه 
ثبت سفارش واردات گوشت منجمد برای 
صنعت را صادر کند و هم اکنون نیز چند 

محموله، وارد کشور شده است.
 این تصمیم بی تردیــد از میزان تقاضای 
موجود در بازار خواهد کاســت خصوصا 
که بحشی از گوشت وارداتی در این قالب 
در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام قرار 
خواهــد گرفت.رییس اتحادیه گوشــت 
گوسفندی نیز می گوید: با واردات دام زنده 
در روزهای آینده و تزریق آن به بازار قطعا 
تا ۱۰ هزار تومان دیگر قیمت گوشت گرم 

کاهش می یابد.

ساطور سیاست بر گردن گوسفندان؛

کالف سردرگم گرانی گوشت قرمز

خبرآنالین
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

این اولین باری نیست که کاالیی مستقیم و بی دردسر از سفره 
تا سیاست طی مسیر کرده است.

همواره در دوره های تورمی، اقالمی از سفره خانوار وارد وادی 
سیاست می شوند و چنان بحث بر سر بود  نبودشان باال می گیرد 

که کمتر کسی کارکرد اصلی شان را مدنظر قرار می دهد.

 اینجا هم پای دالالن 
در میان است. اگر 

پای صحبت اعضای 
اتحادیه گوش 

گوسفندی بنشینید، 
که فعاالن صنفی این 

 حوزه محسوب
 می شوند، خواهید 

دید که پای دالالن را 
به میان می کشند.

اقتصاد ایران
۰3
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توزیع ۴.۵ هزار میلیارد تومان 
بسته حمایتی بین ۱۰میلیون 

خانوار؛
بسته حمایتی دوم 

غیرنقدی است 

سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به 
توزیع ۴.۵ هزار میلیــارد تومان در 
قالب بسته حمایتی بین ۱۰ میلیون 
خانوار و حدود ۶ میلیون نفر، گقت: 
به احتمال زیاد بسته حمایتی دوم 

غیرنقدی خواهد بود.
مژگان خانلــو  در رابطه با وضعیت 
بســته حمایتــی اظهار داشــت: 
پیش بینی اعتبار بســته تــا پایان 
سال ۹ هزار میلیارد تومان از محل 
منابع حاصل از مابه التفاوت تسعیر 
خــوراک و ســوخت کارخانجات 
 پتروشیمی، فوالدی و پاالیشگاه ها 
اســت که تاکنون ۴ هــزار و ۵۶۹ 
میلیارد تومان از ایــن مبلغ توزیع 

شده یا در دست توزیع است. 
سخنگوی ســتاد بودجه سازمان 
برنامه و بودجه کشور افزود: تاکنون 
۵ میلیون و ۸۲۷ هزار نفر از کارکنان 
دولت و بازنشســتگان که حقوق 
ماهانه کمتر از ۳ میلیــون تومان 
داشتند، بسته حمایتی را دریافت 

کرده اند.
وی تصریح کــرد: از این تعداد یک 
میلیون و ۲۸۰ هزار نفــر کارمند 
ستادی و استانی، ۳ میلیون و ۵۴۷ 
هزار و ۱۱۷ نفر بازنشســته تامین 
اجتماعی، ۲ میلیــون نفر صندوق 
بازنشستگی نیروهای مسلح و فوالد 
و ۹۰ هــزار و ۵۶ نفر صندوق بیمه 
اجتماعی روستاییان و عشایر و در 
مجموع ۵ میلیــون و ۸۲۷ هزار و 
۸۲۶ نفر بســته ۲۰۰ هزار تومانی 

دریافت کردند. 
خانلو اظهار داشت: بخشی از افراد 
جامعه نیز براساس بُعد خانوار بسته 
حمایتی دریافت کــرده اند که این 
افراد شــامل بیمه پردازان تامین 
اجتماعی اعم از کارگران، قالیبافان 

و سایر مشموالن هستند.
وی ادامه داد: همچنین در این بخش 
افراد تحت پوشــش کمیته امداد، 
بهزیســتی و بنیاد شهید بودند که 
مبنای پرداخت آن، درآمد کمتر از 

۳ میلیون تومان خانوار بود. 
 سخنگوی ســتاد بودجه سازمان 
برنامه و بودجه کشور، تصریح کرد: 
بسته حمایتی براساس بعد خانوار 
از رقــم ۱۰۰ تا ۳۰۰ هــزار تومان 
پرداخت شــد که تعــداد آنها ۱۰ 
میلیون و ۳۱۴ هزار و ۵۶ خانوار بوده 
است. خانلو به دیگر بخش های بسته 
حمایتی اشاره کرد و گفت: همچنین 
یارانه غذایــی ســربازان به مبلغ 
۲۰۰ میلیارد تومــان،  یارانه غذای 
دانشجویان، یارانه شیر مدارس ۲۰۰ 
میلیارد تومان )تحویل به آموزش و 
پرورش(، یارانه غذای زندانیان ۱۰۰ 
میلیارد تومان، یارانه غذای مدارس 
شبانه ۱۲۰ میلیارد تومان پرداخت 
شــده و در مجموع ۴۵۹۹ میلیارد 
تومان توزیع شد.  سخنگوی ستاد 
بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور 
تاکید کرد: درواقع مرحله اول بسته 
حمایتی تحت سه عنوان »افراد«، 
»مستمری بگیران« و »یارانه غذا« 

توزیع شد.

  توزیع بســته دوم حمایتی 
احتماال به صورت غیرنقدی

وی در رابطه با مرحله دوم بســته 
حمایتی نیز اظهار داشــت: مابقی 
اعتبار بسته اول در قالب بسته دوم 
تا پایان سال توزیع خواهد شد که 
رییس جمهور تاکید بر غیرنقدی 
بودن این بسته دارد. البته خود کاال 
نباید توزیع شــود بلکه به گونه ای 
باشد که اعتبار در اختیار افراد قرار 
گیرد تا هرچه نیاز دارند به تدریج از 
بازار و فروشگاه های در نظر گرفته 

تامین کنند. 

مهر
خـــبـــر
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عکس نوشت

اصفهان در هفته ای که گذشت
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو 

در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان 
برگزار می شود. 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان با اشاره به فرونشست زمین در خیابان شمس آبادی 
درپی ترکیدن لوله آب گفت: بعد از وقوع حادثه نیروهای آتش 
نشانی و خدمات شهری در محل حضور یافتند و نسبت به ترمیم 
محل فرونشست زمین و ایمنی آن اقدام کردند.   

مراسم رسمی ویژه برنامه  های چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با حضور مدیران شهری 
و شهروندان اصفهانی آغاز شد. 

 عملیات ترمیم و بهسازی تونل
 شهید آقاخانی 

 کاهش آب ورودی به 
تاالب ها، اجرای طرح  های 
توسعه ای نظیر راهسازی 
و خطوط انتقال نیرو، ورود 
انواع آالینده ها، شکار و صید 
 غیرمجاز و بی رویه و
 برداشت های علوفه و 
سایر محصوالت تاالبی، 
تغییرکاربری اراضی تاالبی 
برای امور کشاورزی، تغییر 
اقلیم و خشکسالی ازجمله 
چالش هایی است که تاالب ها 
را به خطر انداخته و چنانچه 
برای نجات آنها اقدامی 
نشود گستره وسیعی از این 
اکوسیستم طبیعی باقیمانده 
 به مرگ تدریجی از بین
 می رود. 
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اعالم فراخوان شرکت در دومین استارت آپ روستایی کشور
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان از اعالم فراخوان شرکت در دومین 

استارت آپ روستایی کشور خبر داد.
کوروش مرادی، مدیرکل دفتر امور روستایی و شــوراهای استانداری کردستان از کردستان، 
اظهار کرد: دومین رویداد استارت آپی روستایی کشور به منظور جذب ایده های خالقانه و کسب 

و کار در روستاها با همکاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و دفاتر امور روستایی 
استانداری های شش استان کشــور در منطقه آزاد ماکو به میزبانی آذربایجان شرقی از تاریخ ۲۸ 

آبان الی اول آذرماه سال جاری برگزار می شود. وی با اشاره به اینکه اقتصاد یک روستا برای شکوفایی 
مستلزم نوآوری و حضور در بازارهای رقابتی استانی و کشوری است، افزود: کسب و کارهای روستایی و تبیین 

مدل سازی فرآیندهای تولید و توسعه استانی و انتقال دانش و اشاعه نوآوری در کشور، نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کردســتان ادامه داد: بر این اساس، برگزاری استارت آپ های روستایی و 
حمایت از شتاب دهنده های روستایی و ایجاد مراکز توســعه تجارت الکترونیک در روستاها در دستور کار دولت تدبیر و امید 

قرار گرفته است.
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان
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سر دبیر: مرضیه ربیعی
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ایــن موضــوع لزومــا 
خوب نیســت. درواقع 
محیــط کار بیش ازحد 
رقابتــی، یک ریســک 
محســوب  بــزرگ 
می شــود: ۴۳ درصد از 
کارمندان به موسســه  
OfficeTeam گفته انــد که اگر 
رقابتی که آن هــا را احاطه کرده، به 
تنش مداوم تبدیل شــود، کار خود 
را رها می کنند. ســال ۲۰۱۷ نشریه  
کسب وکار هاروارد مقاله ای را منتشر 
کرد کــه در آن کارشناســان علوم 
رفتاری، این مسئله را تصدیق کرده 
بودند. تحقیقات آن ها نشــان می داد 
زمانی که رقابت محیط کار، کارمندان 
را مضطرب کند، مثــال نگرانی آن ها 
را درزمینه  پول یا اخــراج یا تحقیر 
شدن افزایش دهد، آن ها به احتمال 
بیشتری رفتارهای غیراخالقی را در 

پیش می گیرند.
مشــکل اینجا اســت که پیروزی در 
رقابت های محیط کار، به قیمت نزول 
کیفیت کار تیمی تمام می شود. حتی 
اگر مهارت های فردی اهمیت زیادی 

در این رقابت داشته باشد.
یلــگاز، هم بنیانگــذار و  زینــپ ا
 Confirm شــرکت  رییــس 
BioSciences در یکی از مقاالت 
خود، خاطره ای را یادآوری می کند: 
مدت ها پیش او در اســتارتاپی کار 
می کرد که فروش خوب را نســبت 
به کارمندان در اولویت قرار می داد. 
محیط اســتارتاپ به صورتی بود که 
کارمندان هرگز مــورد قدردانی قرار 
نمی گرفتند و موفقیت و تالش آن ها 
به رسمیت شناخته نمی شد. باوجود 
همه  تاکید شــرکت بر سودآوری و 
درآمدزایی، سرانجام آن ها به سختی 

شکست خوردند.

شاید عزت نفس عنصری ضروری در 
حفظ جایگاه باشــد، اما خودخواهی 
واقعا مانــع زیانباری اســت. اریک 
هوبرمــن، مدیرعامــل شــرکت 
هاوک مدیا می گوید اگــر در دنیای 
کســب وکار، کنترل تصمیمات را به 
دســت امیال درونی خود بسپارید، 
تصمیمات بســیار ضعیفــی اتخاذ 

خواهید کرد.

  واژه ای فراتــر از اصطالحات 
مد روز

همدلــی فراتــر از یــک واژه  زیبا و 
درواقع ابزاری حیاتی برای توســعه 
بهــره وری، رهبــری و مشــارکت 
اســت. افرادی که همدلی خود را به 
دیگران ابراز نمی کنند، بهایی واقعی 
می پردازنــد. به گفته دان روســت، 
 ،Frontline Learning مؤسس
افرادی که در محیط کار از دینامیک 
انسانی اجتناب می کنند، ۲۲ درصد 
کمتر از ســایرین درآمدزایی دارند. 
به بیان دیگر افــرادی که عالقه ای به 
پیشــرفت دیگران ندارند، نتیجه ای 

معکوس به دست می آورند.
شــاخص همدلی HBR در ســال 
۲۰۱۶، شــرکت های جهانی را به دو 
لحاظ موردبررســی قــرار داد: اول، 
توانایی حفظ کارمنــدان برتر و دوم، 
ایجاد فضایــی کــه در آن تیم های 
مختلــف، به موفقیت می رســیدند. 
شــرکت هایی که در این شــاخص 
به لحــاظ همدلــی در رده های برتر 
قرارگرفتــه بودند، عبــارت بودند از 
فیس بــوک؛ گــوگل، لینکدیــن، 
نتفلیکس و یونیلیور. این شــرکت ها 
همگی رهبران صنعت خود به شمار 
می روند. این موضوع نشــان می دهد 
که نه تنها افراد همــدل، موفق ترند، 
بلکه تیم هــای همدل تر نیز به عنوان 

یک مجموعه  کلی، موفق تر هستند.

  توسعه   همدلی
گرچــه همدلــی فواید شــخصی و 
حرفــه ای اثبات شــده ای دارد، ولی 
رهبــران کســب وکار نمی تواننــد 
به راحتــی کارمندان را بــه همدلی 
تشویق کنند. خوشبختانه آن ها برای 

این هدف، سه راه پیش رو دارند:
بــا قدردانی کــردن از کارمندان، به 

آن ها انگیزه بدهید
رهبرانی که انتظار دارند کارمندان از 

مشتریان و ســایرین قدردانی کنند، 
باید ابتدا خودشان این رفتار را نشان 
دهند. ایلگاز در مقاله  خود می نویسد:

تیمی که قدردانــی را اظهار و تجربه 
می کند، نه تنها برای کار کردن انگیزه 
پیدا می کنــد، بلکــه از زندگی نیز 

سپاس گذارند.
بی شــک کارمندان ســخت تالش 
می کننــد و ارتقــا می یابنــد، امــا 
درعین حال احساس ارزش بیشتری 

نسبت به خودشان خواهند داشت.

اظهار قدردانی لزومــا به تالش های 
وقت گیر نیاز ندارد. یک راه ساده این 
است که هر هفته، دو کارمندی را که 
عملکرد بهتری داشته اند، شناسایی 
و تشــویق کنید. مثال کارمندی که 
قرارداد مهمی را به دســت آورده یا 
کارمندی که یک پروسه  طوالنی را 
به شــیوه  عالی خالصه کرده است. 
آن ها را به شــیوه  مناسبی تحسین 
کنید. مثال یک یادداشــت شخصی 

برای آن ها ارسال کنید، یا در خبرنامه  
شرکت به تالش موفقیت آمیز آن ها 

اشاره کنید.

  رهبران تیم را بر اساس هوش 
هیجانی شناسایی کنید

کارآفرینان هوشــمند، به توانایی و 
مقام کارمندان نگاه می کنند تا نسل 
بعدی رهبران شرکت را از میان آن ها 
پرورش دهند. هوشمندترین آن ها، 
به دنبال افرادی می گردند که محیط 
اطراف را برای شکوفایی دیگران آماده 
می کنند. افرادی که نه تنها خودشان 
موفق هستند، بلکه با همدلی، از سایر 

اعضای تیم حمایت می کنند.
این اقدام به خودی خود ســیگنالی 
را بــه همه  اعضــا ارســال می کند: 
افرادی که برای رسیدن به خط پایان 
پیروزی، دیگران را کنــار می زنند، 
پاداشــی دریافت نمی کنند. افرادی 
مورد تحسین و تشویق قرار می گیرند 
 که بــه پیشــرفت دیگــران کمک 

می کنند.

  درک نیازهــای مشــتری، 
مستلزم روابط قوی است

به کارمندان یادآوری کنید که درک 

متقابــل را در مواجهه با مشــتریان 
نیز بــه کار بگیرند. نادیــده گرفتن 
خواسته های مشتری، فراموش کردن 
یا بی توجهی به شکایات مشتریان، یا 
اســتفاده از یک الگوی یکسان برای 
همه  تعامالت، باعث می شــود مردم 
احســاس کنند که با آن ها مثل کپی 
کاربنی رفتار شــده اســت. هوبرمن 

می نویسد:
خودتان را به جای مشتری بگذارید. 
منظور این نیست که کارمندان فکر 
کنند همیشــه مشــتریان را محق 
می دانیــد. بلکــه آن هــا باید حس 
کنند کــه شــرایط، بــرای همگان 
به شــیوه ای مثبت مدیریت شــده 
اســت، حتی اگر درنهایت مشتریان 
 همه  خواســته های خود را دریافت

 نکنند.
رقابــت در محیــط کار، می تواند به 
خلق نوآوری کمک کند. اما همچنین 
ممکن است ذهنیتی را ایجاد کند که 
کارمندان، دیگــران را موانع راه خود 
ببیننــد. رهبران با تعدیــل رقابت و 
بهره گیری از یــک رویکرد همدالنه، 
می توانند تیم خود را رشــد دهند و 
از سودآوری بیشــتری نیز برخوردار 

شوند.

آیا همدلی در محیط کار شما جایی دارد؟   

رقابت یا همدلی؟

بی شک کارمندان 
سخت تالش می کنند 

و ارتقا می یابند، اما 
درعین حال احساس 

ارزش بیشتری نسبت 
به خودشان خواهند 

داشت.
اظهار قدردانی لزوما به 
تالش های وقت گیر نیاز 

ندارد.

فضای بسیار رقابتی محیط های کار امروزی، به اضطراب باالی 
کارمندان منجر می شود، کیفیت عملکرد آن ها را پایین می آورد 

و سودآوری شرکت را در معرض ریسک قرار می دهد.
از مدت ها پیش، محیط شرکت یا دفتر کار، شبیه به یک زمین 
مسابقه ی ورزشی بوده است که در آن کارمندان برای ترفیع یا 
پاداش با یکدیگر مسابقه می داند. اما در طول یک دهه ی گذشته، 
این رقابت شدیدتر شده است: یک ســوم از مدیران حاضر در 
نظرسنجی موسســه  OfficeTeam، معتقد بودند اعضای تیم 
آن ها در رقابتی ترین حالت ۱0 سال گذشته هستند. درعین حال 
دوسوم از کارمندان نیز معتقد بودند که در یک محیط کار رقابتی 

کار می کنند.

 
استارت آپ

»رضا الفت نسب«، عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای 
مجازی از راه اندازی کارگروه گردشــگری الکترونیکی در این اتحادیه 

خبر داد.

پس از اعتراض کســب و کارهای حوزه گردشگری نســبت به راه اندازی سامانه 
»تی نماد« از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، هیات 
عالی مقررات زدایی در ششم خرداد ســال جاری در نامه ای ضمن حذف تی نماد 

و غیرقانونی خواندن آن، اعالم کرد که کســب وکارهای گردشگری 
در بســتر فضای مجازی در صورت داشــتن مجوز بنــد ب یا عقد 
قرارداد با شرکتی که این مجوز را دارد، می توانند از اتحادیه کشوری 
کسب وکارهای مجازی پروانه کسب دریافت کنند و به فعالیت خود 

ادامه دهند.
به گفته الفت نســب، اکنون اتاق اصناف ایــران اتحادیه را موظف به 
برنامه ریزی و تدویــن آئین نامه ضوابط داخلی برای این رســته کرده 
است. عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی در رابطه با علت 
تاخیر زمانی از خرداد ماه تا کنون در خصوص شکل گیری یک سازوکار 
مشخص برای سایت های گردشــگری به دیجیاتو گفت:  »پس از اینکه 
در خرداد ماه نامه ی هیات مقررات زدایی آمد، مــا صبر کردیم تا تعداد 
کسب وکارهایی که می خواهند از ما مجوز دریافت کنند افزایش پیدا کند 
و سپس کارگروه را تشکیل دهیم. امروز حدود ۳۰ مجوز صادر شده و بر 
اساس درخواستی که کسب وکارها داشته اند و همچنین خواسته ی اتاق 
 اصناف، باید ورود کنیم و آیین نامه رسته را با همکاری فعالین این حوزه

 بنویسیم.«
الفت نسب همچنین خبر می دهد که اولین جلسه این کارگروه حدودا ۱۰ روز دیگر 
تشکیل می شود تا دبیر کارگروه توسط اعضا انتخاب شود. او همچنین پیش بینی 
می کند که با همکاری خود شــرکت ها، آیین نامه تا دو ماه دیگر برای ارســال به 

مراجع باالتر آماده خواهد شد.
او همچنین در پاسخ به این سوال که نقش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری در این میان چه خواهد بود،  گفت: »قطعا از نظرات سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری به عنوان متولی حوزه گردشگری در کشور استفاده خواهیم 
کرد تا کارها را به شکل تعاملی انجام دهیم. نظر دولت و هیات مقررات زدایی این 
بوده که مجوز اضافی ایجاد نشــود اما قطعاً متولی گردشگری در کشور سازمان 

میراث فرهنگی است و ما این مسئله را قبول داریم.«
همه این موارد در حالی اســت کــه در دی مــاه، چندین ســایت که خدمات 
گردشــگری و اقامت گاه های غیرهتلی ارائه می دادند از ســوی سازمان میراث 
 فرهنگی به فیلترینگ تهدید شدند. الفت نسب در خصوص سرانجام این مسئله 

می گوید:
»موضوع تهدید تلفنی، مربوط به یکی از شرکت های زیرمجموعه سازمان میراث 
فرهنگی بود کــه خوش بختانه با موضع گیری به موقع معاونت ســازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری، حل شــد. تصور می کنم با تعاملی که در این کارگروه به 
دنبالش هستیم، این مشکالت حل و فصل شــود. ما امیدواریم دولت و سازمان 
میراث فرهنگی به دنبال تســهیل شــرایط برای به وجود آمدن کسب وکارهای 
آنالین در حوزه گردشگری باشد، چراکه این کســب وکارها باعث فعال تر شدن 
اکوسیستم گردشگری در کل کشور و همچنین ورود مسافرین خارجی به داخل 

کشور خواهد شد.«
کســب وکارهای گردشــگری در صورت تمایل بــه عضویت در ایــن کارگروه 
فرصت دارند درخواســت رســمی خود را تــا ۱۵ بهمن ماه بــه آدرس ایمیل 
 info@ecunion.ir و یــا شــماره تمــاس ۰۲۱۸۸۲۸۵۵۱۸ ارســال

 نمایند.
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رقابت در محیط کار، 
می تواند به خلق نوآوری 
کمک کند. اما همچنین 
ممکن است ذهنیتی را 

ایجاد کند که کارمندان، 
دیگران را موانع راه خود 

ببینند.

دیجیاتو
گـــزارش

اتحادیه کسب وکارهای مجازی »کارگروه گردشگری الکترونیکی« راه اندازی می کند

زمینه سازی برای 
همکاری استارت آپ ها 

 برای توزیع
 میوه شب عید

ســازمان مشــترک   جلســه 
 تعاون روســتایی، اداره پســت و 
استارت آپ ها با تسهیل گری مدیر 
پروژه کسب و کارهای نوپای وزارت 

جهاد کشاورزی برگزار شد.
مهنــدس حجتــی، وزیــر جهاد 
کشــاورزی، در جلسات متعددی 
توقع خود از مدیران وزارت جهاد 
کشــاورزی را حمایت از کسب و 
کارهای نوپــا و جوانان کارآفرینی 
دانســت که درصــدد نوآفرینی و 
درانداختن طرحی نو در کشاورزی 
کشــور بویژه توزیــع محصوالت 
کشــاورزی به مردم هســتند. به 
همین جهت مدیر پروژه کسب و 
کارهای نوپا طی جلسات متعددی 
با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و 
مدیران سایر دستگاه های دولتی 
به بررســی راه کارهایی پرداخته 
اســت که از طریق آنهــا می توان 
مشارکت بیشــتر جوانان نوآفرین 
را در حــل مســائل و مشــکالت 
 توزیــع محصــوالت کشــاورزی

 شاهد بود.
به همین منظور جلسه مشترکی 
مابین ســازمان تعاون روستایی 
ایران، شرکت ملی پست جمهوری 
اســالمی ایران و استارت آپ های 
توزیــع محصــوالت کشــاورزی 
بــا تســهیل گری مدیر پــروژه 
کســب و کارهای نوپــای وزارت 
جهــاد کشــاورزی بــه منظــور 
 بررســی راهکارهای مشــارکت

 اســتارت آپ هــا در امــر توزیع 
میوه  شــب عیــد برگزار شــد. 
 در ایــن جلســه عــالوه بــر

 اســتارت آپ های حــوزه میوه از 
جمله باسالم، ۷ میوه، بروزرسان، 
کشــت کاال و میوا، نمایندگانی از 
سازمان تعاون روستایی، مدیریت 
پروژه کســب و کارهــای نوپای 
وزارت جهاد کشــاورزی و شرکت 

ملی پست حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه، دکتر حسین 
شــیرزاد، مدیر ســازمان تعاون 
روستایی، به تشریح ظرفیت های 
این سازمان و فرصت های همکاری 
با استارت آپ ها پرداخت. شیرزاد 
مشــارکت اســتارت آپ هــا در 
زمینه  توزیع میوه  شــب عید در 
چارچوبی که بــه ارتقای کیفیت 
توزیــع و دریافــت بازخــورد از 
مصرف کنندگان منجر شود را به 
عنوان فرصتی برای نقش آفرینی 
استارت آپ ها مطرح کرد. وی ابراز 
امیدواری کرد که درصورت حصول 
اطمینــان از توانایــی و ظرفیت 
استارت آپ ها، مســئولیت توزیع 
بخشی از میوه  شــب عید به آن ها 

سپرده شود.
در ادامه، ســجاد عســاکره که به 
نمایندگی از استارت آپ باسالم در 
این جلسه حضور داشت به تجربه  
توزیع میوه توسط این استارت آپ 
اشــاره کرد. وی ظرفیــت ایجاد 
شده در پلتفرم باسالم برای رصد 
محصول از مرحله تامین تا تحویل 
به مشتری را نقطه قوت آن برشمرد. 
نماینده  باسالم نسبت به همکاری 
با دیگر اســتارت آپ ها و شرکت 
پست به منظور پوشش هر چه بهتر 
نیازمندی های مربــوط به توزیع 

میوه  شب عید اعالم آمادگی کرد.
محمد زرندی، مدیرعامل کشــت 
کاال، بر عالقه مندی این مجموعه 
نسبت به ایجاد تعامالت B2C تاکید 

کرد. 

اکوموتیو
گــزارش
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Trilingual 
inscription 
discovered 
in Naghsh-e 
Rustam

“A new and trilingual 
inscription that has 
been hidden so far, is 
discovered in ancient 
site of Naghsh-e Rustam 
which is situated 
about five kilometers 
northwest of Persepolis.
This inscription points 
to an unregistered 
Achaemenid character in 
history,” an independent 
researcher in the field 
of culture and Iranian 
ancient languages said.
 “This new inscription 
is placed on the hillside 
around the tomb of 
Dariush (Darius) in 
Naghsh-e Rustam. It 
has been  unperceived 
because of hiding 
among sediments which 
has been created and 
deposited during two 
thousand years ago,” 
Mojtaba Doroudi, the 
independent researcher 
in the field of the culture 
and ancient languages 
said.
“This discovery is 
considered as an 
important historical 
achievement in the field 
of linguistic, Iranology 
and also history during 
the last half-century,” 
discoverer of the 
historical inscription 
continued.
Saying that this 
trilingual inscription 
has been scrutinized 
and translated by Soheil 
Delshad, Ph.D candidate 
in Berlin University,” two 
lines of this Achaemenid 
inscription has been 
written in ancient 
Persian language, one in 
Elamite line and the last 
one in Babylonian”, he 
highlighted. “Naghsh-e 
Rustam’s inscriptions 
were previously 
discovered and 
interpreted by Schmidt 
about 70 to 80 years 
ago,” the researcher also 
added.
“The inscription has not 
been seen so far and I 
saw it casually when I 
was taking pictures of 
the area. The text of this 
inscription is about one 
of the prominent figures 
in the Achaemenid court 
and ancient Persia which 
has not been mentioned 
so far in history,” Doroudi 
said.
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 1. Wander the Great Expanse 
of The UNESCO World Heritage 
Naqsh-e Jahan Square
 While itself home to many of the 
marvelous attractions of Isfahan, 
the Naqsh-e Jahan Square deserves 
a mention in its own right – if not 
because it is one of the biggest public 
plazas in the world.
Built to symbolize the importance 
of Isfahan in the Safavid Empire – 
not much has changed except the 
addition of horse-drawn carriages, 
a beautiful fountain, and hoards of 
tourist shops. You can’t avoid this 
square even if you wanted to – but is 
best visited in the late afternoon or 
evening when Iranian families and 
couples come out to enjoy its splendor 
and the light is more mallow.
iran tourist attractions - UNESCO 
World Heritage Naqsh-e Jahan Square
2. Potter Over The Historic 
Zayandeh River Bridges
   Isfahan is endowed with no less than 
11 bridges crisscrossing the dried 
out Zayandeh River – five of which are 
protected historic monuments.
These bridges are popular places 
for locals to gather at any time of day, 
but especially in the evening as the 
bridges are perfectly lit up. The Si-o-
Seh Pol bridge is a perennial favourite 
– and the longest, though Pol-e Khaju 
may well be the finest bridge in Iran.
Don’t miss Pol-e Shahrestan which 
is the oldest dating back to the 12th 
century or Pol-e Chubi with it’s 
interior parlours used by the shah 
and his concubines.
 3. Check Into The Luxurious Attar 
Hotel In Isfahan
Newly opened the opulent Attar 
Hotel in Isfahan blows every other 
Isfahan hotel out of the water – and at 
pretty reasonable prices by western 
standards.
One of the best new hotels in Iran 
opening to cater to a booming tourism 
industry – I can think of no better way 
to enhance a stay in Isfahan that by 
indulging in their colorful pool, relax 
in rooms that hark back to the Shah 
era and take in all of the traditional 
details. A truly one of a kind hotel in 
Isfahan – and their traditional Iranian 
breakfast is rumored to be the best in 
the city.
Other great mid-range hotels in 
Isfahan include Piroozy Hotel and 
Viana Hotel, both bookable online 
so you can avoid confusion around 
price or facilitates when you arrive. 
If you are really on a budget and need 
a hostel in Isfahan there is not a great 
selection but Seven Hostel run out 
of Orchid Hotel is by far the best bet 
(but at 15€ per night and no common 
space, you are better getting one of the 
mid-range hotels in Isfahan.
4.Climb Up The Isfahan Fire 
Temple For Incredible Views
   Dating back to Sassanian times there 
is not much left of the crumbling 
bricks at Ateshkadeh-ye (the Isfahan 
Fire Temple) but the panoramic view 
from the top over Zayandeh River 
and the edge of Isfahan make it all 
worthwhile.
A slippery and treacherous path 
requires a 20-minute scramble uphill, 
but as long as the weather is good 
its worth it to wander amongst the 

ancient (or often rebuilt) ruins and 
gaze out to the horizon. Not the best 
example of a Zoroastrian Fire Temple 
in Iran, but there is still a certain 
otherworldly charm up here ave it all.
  5. Sample The Traditional Food of 
Isfahan
   One of the highlights of Iran is the 
food and Isfahan is no exception.
You absolutely must try Biriyani 
when here, minced lamb served with 
bread and Faloodeh which is a cold 
dessert of corn vermicelli noodles in 
rosewater syrup. I also particularly 
liked the Dizi stew here ( lamb with 
assorted vegetables in a stew) but for 
the most comprehensive food guide 
to Isfahan, you really need to click 
through to this incredibly lengthy 
Food guide by The City Lane who does 
a far better job than I ever could!
6. Walk Along the Dried Out 
Zayandeh Riverbed
   For centuries Isfahan city was an 
oasis settlement but a population 
explosion and industrialization 
demanded more water and sadly the 
Zayandeh River suffered.
Having seasonal dry-outs, the 
Zayandeh River has not flown 
through Isfahan since 2010 due to 
poor environmental policies and 
rampant mismanagement. A man-
made disaster that has left tourists 
with the bizarre option of walking 
all over a dried-out riverbed, or 
wandering the parks either-side 
which are brightened up by a few 
pieces of modern art.
The sight of swan boats simply left 
here 8 years ago reminds me a bit of 
Chernobyl and are quite photogenic.
7. Marvel at the Exterior Of The 
Grand Masjed-e Shah Mosque
   The center point of the city, Masjed-e 
Shah Mosque otherwise known as the 
Abbasi Great Mosque is elegant and 
iconic – and by far the biggest building 
on the square.
The entrance gate provides plenty 
of stunning photo opportunities but 
considering there are many other 
beautiful mosques in Isfahan, you 
can probably skip going in this one if 
you want to avoid a hefty entrance fee. 
Simply wander around through the 
main entrance at sunset and into the 
internal courtyard – when it is free.
Don’t disrupt those going to pray, but 
you will get an incredible vantage 
point from which to admire the iconic 
blue tiling and overwhelming stature 
of Masjed-e Shah Mosque.
8. Learn The Intriguing History of 
Jolfa:    Jolfa is the Armenian quarter 
in the south of Isfahan.
Dating back to the 16th century 
when Shah Abbas the First ordered 
the transportation of the entire 
population of Jolfa ad hoc, a town 
boarding Armenia, to Isfahan to help 
complete his historic architectural 
works here in record time. These new 
populations talents as merchants, 
entrepreneurs and artists were 
needed, and it was ensured their 
religious freedoms were respected…
though at quite a distance from the 
Islamic monuments he was creating.
Today Jolfa is a very fashionable and 
liberal enclave serving the needs 
of the remaining 6,000 Armenian 
Christians here – with many beautiful 

restaurants, cafes, hidden churches 
and a vibrant feel around the central 
Jolfa Square. A curiosity deep in the 
heart of Iran that no travelers who 
visiting Isfahan should skip!
  9. Decide If the Shaking Minarets of 
Monar Jonban Really Defy Physics.
A 14th century architecturally 
undistinguished shrinewhich covers 
the grave of Amu Abdollah Soqla, 
Monar Jonban has become famous for 
it’s shaking minarets.
Every 1.5 hours one of the minarets is 
shaken and the other minaret should 
be observed to shake in unison swell. 
Locals will tell you that science can 
not explain the miracle of the shaking 
minarets of Monar Jonban, but in 
actuality, it is simply an example of 
couples oscillation given the height 
of the minarets and width of the roof. 
Regardless, in 2018 when I visited 
only one minaret would shake and 
no visible effect could be seen on the 
other, so it is probably not worth the 
hefty 200,000 entrance fee – but if 
you have a local you can probably 
negotiate your way in for much less.
Then, perhaps you will get lucky and 
see the laws of physics defied. Best 
combined with a trip to the Isfahan 
Fire Temple.
10. Enter The Hidden & Secretive 
Vank Cathedral in Isfahan
  The beautiful Vank Cathedral, 
formally known as the Holy Savior 
Cathedral, stands at the heart of the 
Armenian Quarter, whose entrance 
is hidden behind a discreet wooden 
door.
Hidden away behind high walls to 
avoid offending the Islamic rulers 
over the centuries – all can be seen 
is a small cross on a done similar to a 
mosque but once inside you there is 
plenty of glorious wall paintings and 
an interesting collection of bibles.
If you have never been inside an 
Armenian Church the Vank Cathedral 
is the perfect place, if you can catch it 
when it’s open between baptisms and 
weddings.
11. Get Lost On The Depths of The 

Isfahan Grand Bazaar
   Locally known as Bazar-e Bozorg, 
the historic and seemingly endless 
Isfahan Grand Bazaar spreads all 
the way from Naqsh-e Jahan Square 
through to Masjed-e Jameh…Quite 
the distance.
Open from 8 am til 9 pm – the best 
time to visit the Isfahan Bazaar is mid-
morning if you want to experience 
hustle and bustle, or the evenings for a 
more subdued experience. Make sure 
to admire the gorgeous brick-arches, 
stop by a carpet shop to admire to 
learn about the ancient history of 
Persian carpets and pick up some 
saffron from the spice markets to 
take home.
You can easily lose half a day here, 
and the best way to see it is to simply 
wander – though if you are actually 
looking for something specific, it is 
best to ask directions!
12. Get Snap Happy At The 
Photogenic Azadegan Teahouse
  Possibly one of the best teahouses 
in Iran, a trip to Isfahan would not 
be complete without seeking out 
the Azadegan Teahouse.Located in 
a hidden alley off the Naqsh-e Jahan 
Sqaure, this place is insanely popular 
with locals on the weekend who come 
for the delicious tea and traditional 
food. However, most tourists go for 
the ridiculous collection of oddities 
and curiosities covering almost every 
single surface and flowing outside 
into a courtyard as well.
In this cave of wonders service is 
rushed off their feet, but really you 
won’t be in a hurry to leave this 
interesting and utterly unique 
space…
travel to isfahan - Azadegan Teahouse
13. Admire The Stunning Inner 
Sanctuary of Masjed-e Sheikh 
Lotfollah
A harmonious, almost discrete, 
compliment to the Grand Masjed-e 
Shah Mosque – the Masjed-e Sheikh 
Lotfollah is small but packs a big 
punch.
With a twisting hallway leading to 

an unforgettable inner sanctum, 
covered in complex mosaics and a 
ceiling like no other it is surely worth 
the hefty entrance fee. Be sure to take 
you time and enjoy this masterpiece 
of design in Isfahan famed for the 
shafts of sunlight with peak through 
the windows in its dome – creating 
a short of light and shadow any 
photographer will love.
Try to visit in the mid-morning for a 
quiet, almost sacred experience, and 
stay as long as possible to admire the 
way changing light changes the space.
14. Find Magic On Friday Nights 
Under The Khaju Bridge
   Constructed to highlight the natural 
beauty of a river that no longer exists, 
the Khakju Bridge, Khaju bridge 
is “the culminating monument of 
Persian bridge architecture and 
one of the most interesting bridges 
extant…where the whole has rhythm 
and dignity and combines in the 
happiest consistency, utility, beauty, 
and recreation.”
While you should visit during the day 
as well, on Friday nights young lovers 
and friends gather under its base for 
picnics and what I can only describe as 
Iranian glee – a sort of sing-off where 
operatic songs in Persian echo under 
the arches and everyone competes 
to out-do each other. One of the best 
experiences I had in Iran, it is truly 
enchanting and almost otherworldly 
so bring a blanket after sunset and 
settle in.
15. Get The Best View of Isfahan At 
Kakh-e Ali Qapu
 While this six-story palace ha a 
long history dating back to its use 
as residence for Shah Abbas I in the 
16h century, today it is perhaps best 
known for its view of the Isfahan 
Square and out to the mountains.
Slowly being restored after being 
largely destroyed during Qajar rule 
–  don’t expect to see it completed 
anytime soon but the wooden ceiling, 
display of arts and craftsmanship 
do add a nice bonus to the  
view.

15 Fun Things To Do In Isfahan Iran: Persian 
Architecture Extravaganza

Historical Moshir al molk Ansari 
house shining in Isfahan
The historical house of 
Moshir al molk Ansari, 
the competent Qajar 
minister, is one of the 
valuable architectural 
masterpieces in Iran. This 
mansion excels its Qajar counterparts in terms of 
unique and royal architectural designs. The jewels of 
the house are the spring room and the alcove in which 
the Iran’s largest sash window was built inside. 
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A n increase of 52.9% was 
registered in the Producer 
Price Index in the Iranian 
month of Dey (Dec. 22, 
2018-Jan. 20) compared 
with the similar month 
of last year, the Central 
Bank of Iran’s latest report 
shows.
PPI (using Iranian year to 
March 2017 as the base 
year for the first time) 
stood at 175.2 in Dey, 
indicating a 0.7% increase 
compared with the 

previous month.  
The average PPI in the 12 
months ending Jan. 20 grew 
by 34.2% compared with 
last year’s corresponding 
period. CBI put the 
preceding month’s annual 
PPI inflation at 30.6%.  

Slight 
Improvement in 
Iran’s Purchasing 
Managers’ Index
T he Statistics 
and Economic 
Analysis Center 
of Iran Chamber 
of Commerce, 
Industries, Mines 
and Agriculture 
has published its 
latest report on 
the purchasing 
managers’ index 
(PMI) in Iran, under 
the Farsi acronym 
“Shamekh”.
The new report for 
the Iranian month 
Dey (Dec. 22, 2018-
Jan. 20) shows that 
despite a relative 
uptick in the index, 
Iran’s economy is still 
in decline.
Results published 
on ICCIMA’s website 
show that PMI stood 
at 39.35 in Dey 
from 39.21 in the 
preceding month, 
Azar (Nov. 22-Dec. 
21, 2018), indicating 
a 14-point growth 
month-on-month. 
China Reclaims 
Position as Iran’s 
Top Export 
Market
C hina has reclaimed 
its place as Iran’s 
top non-oil export 
market from Iraq 
after three months 
and cemented its 
position as Iran’s 
main source of 
imports, the latest 
foreign trade figures 
published by the 
Islamic Republic 
of Iran Customs 
Administration on 
Wednesday show.
Overall exports, 
excluding crude oil, 
mazut, kerosene and 
suitcase trade, hit 
94.87 million tons 
worth $36.35 billion 
during the 10 months 
ending Jan. 20, 
indicating a 2.21% 
increase in value 
year-on-year. 
Imports amounted to 
26 million tons worth 
$35.67 billion, down 
more than 17.38% in 
weight and 18.87% in 
value over last year’s 
similar period. 
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Iran’s Producer Inflation Grows 
%52.9 Year-on-Year in Dey

The dollar struggled near 
a three-week trough 
against its major peers 
and U.S. Treasury yields 
were significantly lower 
as investors reacted to the 
Fed’s change in tone.
Spreadbetters expected 
European stocks to follow 
Asia’s lead and open 
higher, with Britain’s 
FTSE edging up 0.05 
percent and Germany’s 
DAX and France’s CAC 
each climbing 0.3 
percent.MSCI’s broadest 
index of Asia-Pacific 
shares outside Japan 
rose to its highest since 
Oct. 4 and was last up 0.9 
percent.Japan’s Nikkei 
rose 1 percent.
The Shanghai Composite 
Index climbed 0.3 percent 
despite data showing 
China’s factory activity 
contracted for a second 
straight month amid 
weakening orders.
South Korea’s KOSPI 
added 0.3 percent.
The Fed on Wednesday 
held interest rates steady 
as expected, and also 
discarded its promises 
of “further gradual 
increases” in interest 
rates.
The central bank said 
it would be “patient” 
before making any 
further moves amid a 

suddenly cloudy outlook 
for the U.S. economy due 
to global growth risks 
and impasses over trade 
and government budget 
negotiations.
On Wall Street, the Dow 
and the Nasdaq rallied 1.7 
percent and 2.2 percent, 
respectively, on hopes 
the Fed’s pause would 
give the U.S. economy and 
corporate profits more 
room to run.
Late in December 
the Dow had sunk to 
its lowest level since 
September 2017, dogged 
by factors including 
worries over cooling 
economic growth 
and trade tensions, 
adding pressure on 
the Fed to reassess its 
tightening bias.“The 
Fed’s statements firmly 
confirmed its dovish 
stance, which had already 
been on display at the 
start of the year. Market 
concerns towards the 
Fed’s rate hikes have 
now been put to rest,” 
said Masahiro Ichikawa, 
senior strategist at 
Sumitomo Mitsui Asset 
Management in Tokyo.
“The mention of the 
balance sheet by the Fed 
was a positive surprise. 
The focus now shifts 
immediately to U.S.-

China trade talks, but 
the equity markets could 
have enough cushioning 
to withstand negative 
news from the talks.”The 
U.S. central bank also 
said on Wednesday that 
its balance sheet would 
remain larger than 
previously expected.
However, while market 
expectations for Fed 
tightening may have 
waned significantly, some 
analysts suggested rate 
hikes still remained a 
near-term possibility.
“While many of the 
risks to the U.S. outlook 
remain in place, there is 
little to suggest that the 
outlook has changed 
by as much as the Fed 
communication says 
it has,” wrote Michael 
Gapen, chief U.S. 
economist at Barclays.
In currencies, the dollar 
index against a basket 
of six major currencies 
stretched the previous 
day’s losses and slipped 

to a three-week low of 
95.204.
A weaker dollar helped 
nudge the euro to 
$1.1509 , its highest since 
Jan. 11.
The greenback was 
slipped about 0.3 percent 
to a two-week low of 
108.695 yen .
The pound was a shade 
higher at $1.3127 , 
given some reprieve 
after slipping earlier in 
the week when British 
lawmakers voted down 
a proposal in parliament 
that could have prevented 
a potentially chaotic “no-
deal” Brexit.
Oil prices rose after 
U.S. government 
data showed signs of 
tightening supply and 
as investors remained 
concerned about supply 
disruptions following U.S. 
sanctions on Venezuela’s 
oil industry.U.S. crude 
oil futures were up 0.7 
percent at $54.59 per 
barrel.

European Mechanism for 
Trade with Iran Set Up
Germany, France and Britain officially set up a Euro-
pean payment channel with Iran called INSTEX, to 
help continue trade with Tehran and circumvent US 
sanctions.The channel, set up by Germany, France and 
the UK, is called INSTEX, an abbreviation for “Instru-
ment in Support of Trade Exchanges,” NDR reported 
on Thursday.The payment channel would allow 
for European countries to continue trade with Iran 
without being subject to the US sanctions.According 
to NDR, INSTEX will be based in Paris and be managed 
by a German banking expert. Britain will head the 
supervisory board.
Europeans are reportedly going to use the channel 
initially only to sell food, medicine and medical de-
vices in Iran. However, it will be possible to expand 
it in the future.Further details about INSTEX are due 
to be revealed later on Thursday at an EU meeting 
in Bucharest.INSTEX is in fact the new name of the 
long-awaited Special Purpose Vehicle (SPV) that Eu-
rope was supposed to establish to save the 2015 Iran 
nuclear deal and maintain trade with Tehran.“It won’t 
change things dramatically, but it’s an important po-
litical message to Iran to show that we are determined 
to save the JCPOA and also the United States to show 
we defend our interests despite their extraterritorial 
sanctions,” Reuters quoted a European diplomat as 
saying.
In May 2018, the US president pulled his country 
out of the JCPOA, the nuclear deal that was achieved 
in Vienna in 2015 after years of negotiations among 
Iran and the Group 5+1 (Russia, China, the US, Britain, 
France and Germany).
Following the US exit, Iran and the remaining parties 
launched talks to save the accord.

Iran economic commission 
to finalize decision on using 
blockchain
Iran’s Minister of Information and Communications 
Technology (ICT) Mohammad Javad Azari Jahromi 
says the cost of electronic banking services is less than 
traditional banking.
Speaking at the 8th annual conference on electronic 
banking and payment systems, Jahromi said: “Due to 
the low cost of electronic banking services compared 
to traditional banking, the electronic banks can offer 
services and facilities at lower prices,” Trend reports.
He insisted the electronic and digital banking should 
be developing at a higher pace.
The minister also referred to the blockchain: “Several 
academic groups are studying the field since the 
banking system is facing challenges regarding the 
blockchain.”
“The Central Bank of Iran has issued its primary 
policies in this regard. In the next meeting of the 
government’s Economic Commission a decision will 
be finalized to use the blockchain in banking system 
since the blockchain is growing,” he added.

Asia stocks rose to a four-month high on Thursday 
after the Federal Reserve pledged to be patient 
with further interest rate hikes, signaling a 
potential end to its tightening cycle amid signs of 
slowing global growth.

Asia Stocks Climb to Four-Month 
High as Fed Turns More Cautious

news

Bulgaria supports EU’s trade 
mechanism with Iran: FM
ulgarian foreign minister has voiced her country’s support for 
the EU’s trade mechanism aimed at facilitating trade with Iran in 
the face of US sanctions, saying the mechanism could strengthen 
economic ties between the two countries.
Bulgarian Foreign Minister and Deputy Prime Minister Ekaterina 
Zakharieva made the remark in a meeting with Iran’s Deputy 
Foreign Minister Abbas Araghchi on Thursday in Sofia.
“The creation of the mechanism could strengthen economic and 
commercial cooperation between the two countries and Bulgaria 
supports it,” she said.
France, Germany and the United Kingdom on Thursday issued 

a joint statement on the creation of INSTEX (Instrument for 
Supporting Trade Exchanges), a Special Purpose Vehicle aimed 
at facilitating legitimate trade between European economic 
operators and Iran.
Araghchi also held talks with Deputy Foreign Minister Georgi 
Georgiev, during which the Iranian diplomat pointed to the 
frequent visits of officials of the two countries in recent years, 
stressing the eagerness and political will between the two 
countries to expand bilateral cooperation in various fields. 
Araghchi said political consultations between the two countries 
are a chance to exchange views on important bilateral, regional 
and international issues. 
In a separate meeting with Bulgaria’s representative in the EU 
parliament, Angel Dzhambazki, Araghchi said “the JCPOA is in 

danger due to the US policies. We 
support the political position 
of Europe in supporting the 
JCPOA, but we need practical 
moves by Europe. According 
to the {international Atomic 
Energy] Agency, we have 
fulfilled all our obligations in 
this regard.” 
On the Warsaw conference, he 
said, “the US could not achieve its 
goals on Iran in the United Nations and it is trying 
to form a coalition against Iran outside the UN, and European 
countries should be vigilant on this.”

The Shanghai 
Composite 
Index climbed 
0.3 percent 
despite data 
showing China’s 
factory activity 
contracted for a 
second straight 
month amid 
weakening 
orders.

Tehran hosting over 200 
companies in furniture 
exhibition
The 12th edition of Iran’s Furniture 
Exhibition, which kicked off on Tuesday, 
is hosting over 200 companies and 
production units at Imam Khomeini 
Grand Prayer Grounds (Mosalla), IRNA 
reported.

Showcasing the latest technology in 
furniture sector, expanding knowledge 
and trade exchange among the 
exhibitors and visitors, helping domestic 
production, and offering products at 
proper prices are some of the main 
objectives of the five-day event.
As reported, furniture exports from 
Iran during the first nine months of the 
current Iranian calendar year (March 

21 – September 21, 2018), stood at $36 
million which indicates 227 percent 
growth compared to the same period of 
time in the previous year.
Iraq, Afghanistan, and Oman were the 
major importers of furniture from Iran 
during the nine-month period, while 
exports to these destinations increased 
241 percent, 157 percent, and 160 
percent growth, respectively.



Iran plays key role in Middle 
East: Bulgarian official
 Iranian Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi 
met with Bulgarian President's Secretary on 
Foreign Policy on Thursday.
Bulgarian official expressed hope that political 
consultations between the two countries would 
lead to the further development of political, 
economic and cultural relations.
Bulgaria attaches great importance to 
developing relations with a country that plays 
a key role in the Middle East region, he added.
He described JCPOA a key element in preserving 
peace in the Middle East, and announced his 
country fully supports the deal.

Iran unveils first home-made 
wide-body drone 'Khodkar'
The Iranian Air Force has unveiled on Thursday 
its first wide-body unmanned aerial vehicle 
(UAV), dubbed Khodkar (Automatic), which is 
fully designed and manufactured at home.
The UAV -- an upgraded version of T33- training 
aircraft -- is equipped with two cameras; one 
located beneath the fuselage to contribute to the 
take-off and landing phases and another on the 
front side to provide an alternative cockpit view.
The drone also features receiver GPS and 
GLONASS antennas, data transmitter antennas 
besides phased array ones.
Khodkar, which uses a turbojet J85 engine, is 
also capable of recording data and could be 
employed in surveillance and combat missions. 
It was among a number of other fighter jets put 
on display at the exhibition. 
The exhibition will be open to public until 
February 11, which marks the anniversary of 
the Islamic Revolution of 1979, which toppled 
the former US-backed Pahlavi regime.

Enemies incapable of 
fighting in battle with Iran: 
Larijani
 Iranian Parliament speaker Ali Larijani 
highlighted that enemies of the Islamic Republic 
are not able to wage a military war against Iran.
He made the remarks Thursday while 
addressing an event in Mianeh, East Azarbaijan 
province.
“If enemies can adopt a measure against the 
Islamic Republic of Iran, they will not doubt to 
implement it,” Larijani maintained.
He went on to say that self-sufficiency and 
economic independence have been key to Iran’s 
victory against the Global Arrogance during the 
40 years after the Islamic Revolution.
While enemies are talking about the range of 
Iranian missiles, the United States and Israeli 
regime are providing terrorist groups of the 
region with weapons, the Parliament speaker 
said.

Sexual assault at US military 
academies rise %50: Report 
The number of sexual assaults at US military 
academies rose by nearly 50 percent over the 
past two years, despite extensive efforts to 
combat the abuse epidemic, according to a new 
report by the Pentagon.
There had been 747 instances of unwanted 
sexual contact in 2018, compared to 507 in 2016 
and more than half of the incidents involved 
alcohol, the US Defense Department said 
Thursday in its annual report on sex violence.
The Pentagon survey said that 16.5 percent of 
female cadets at the US Military Academy at West 
Point, New York, experienced unwanted sexual 
contact in 2018, compared to 10.2 percent in 
2016.
the number of reported assaults increased from 
29 to 32 at the US Naval Academy in Annapolis, 
Maryland; and dipped slightly from 22 to 21 at 
the Air Force Academy, near Colorado Springs, 
Colorado.

Europe Sick and Tired of Its ‘Toadying 
Role’ Vis-à-vis US: Analyst

“…It is becoming clear that the 
US is losing its hegemonic grip, 
and the countries that ignore 
its arrogant bleating might 
wind up better off. This is what 
is happening throughout Africa 
and Asia with respect to China, 
and I think Europe is getting 
sick of its toadying role vis a 
vis the US. They are losing too 
many opportunities,” Daniel 
Patrick Welch, from Boston, 
told Tasnim.
Daniel Patrick Welch is a writer 
of political commentary and 
analysis. An outspoken critic 
of US foreign policy, he lives in 
the city of Salem with his wife 
Julia. Together they run The 
Greenhouse School (http://
www.greenhouseschool.org). 
He has traveled widely, speaks 
five languages and studied 
Russian History and Literature 
at Harvard University.
Following is the full text of the 
interview:
Tasnim: US Secretary of State 
Mike Pompeo announced 
recently thatWashington 
would jointly host a global 
summit focused on Iran and 
theMiddle East in Warsaw. 
However, US officials later 
backed off and saidthe summit 

will not focus on Iran. What is 
your take on the move bythe US 
administration? 
Welch: I think the idea that 
the US floated, MESA--the 
so-called “ArabNATO”--was 
something of a dud. Plus, the 
US and Poland are very keenon 
punishing Iran, but the rest 
of Europe is basically sick of 
thesanctions and looking 
more toward normalization of 
business relations
with Iran. The sanctions are 
costing a lot of people money, 
not justthe IRI.
Tasnim: The European parties 
to the 2015 nuclear deal have 
finalized a much-awaited 
transactions channel with Iran 
aimed at protecting trade ties 
with Tehran against American 
sanctions, German media say. 
Do you believe that European 
nations can continue resisting 
Washington’s pressure 
campaign?
Welch: I think they had better 
do if they know what is good 
for them. As wehave seen 
with Venezuela, European 
former imperial powers are 
quick toclose ranks with the 
US no matter how immoral 
or destructive itspolicy 

blunder. If they can’t find the 
spine to push back against 
a clumsy and outright coup 
d’état, it’s hard to see them 
followingthrough with this. 
But there are powerful forces 
that need to restarttrade with 
Iran, so it has a better than 
average chance. Moreover, itis 
becoming clear that the US is 
losing its hegemonic grip, and 
thecountries that ignore its 
arrogant bleating might wind 
up better off.This is what is 
happening throughout Africa 
and Asia with respect toChina, 
and I think Europe is getting 
sick of its toadying role vis avis 
the US. They are losing too 
many opportunities.
Tasnim: What might the future 
hold for Iran-EU ties as well as 
the2015 nuclear deal between 
Tehran and world powers?
Welch: Again, I think there is 

a disconnect between current 
bullying and thesweep of 
history in the longer run. 
The US still holds enormous 
power,not only with its 
invasive military penetration 
in virtually everycountry 
on the planet but also the 
size of its economy and solid 
(butslipping) control over the 
dollar as a reserve currency for 
trade. Butthe writing is on the 
wall, and the more astute can 
not only see but*act* on the 
reality of a declining empire. US 
empire no longercommands 
as it once did; its demise, 
though not imminent, is much 
morelikely to be precipitous 
than gradual. In this sense, 
Iran’s increasingcooperation 
with China, Russia etc. is the 
future. It is to be hopedthat the 
US doesn’t take out too many 
people on its way down.

An American political commentator said Europe is sick and tired 
of its “toadying role” in the face of Washington, noting that this is 
mainly because the US is “losing its hegemonic grip”.
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Iranian Foreign 
Ministry Spokesperson 
Bahram Ghasemi 
said Iran treated 
with goodwill, 
despite repeated 
delays in setting up a 
trade mechanism by 
European countries.
European countries 
and other signatories 
to JCPOA were keen 
to keep Iran in the 
deal through setting 
up certain financial 
mechanism to 
make US sanctions 
ineffective, Ghasemi 
said on Wednesday 
in an interview with 
RT.Ghasemi said we are 
somehow optimistic 
about EU’s payment 
mechanism for trade 
with Iran despite 
skepticism that this will 
be possible, due to the 
repeated delays.“We 
will try to eliminate the 
destructive effects of 
US sanctions on Iran; 
we have the ability 
to neutralize US 
destructive policies,” he 
noted.It is not the first 
time that Iran is illegally 
sanctioned by the US; 
this is the 40-year-old 
US policy against us; 
we will resist American 
hostile policies, 
Ghasemi added.

Iran to re-
vise stance 
on JCPOA 
if West not 
meet commit-
ments: Spox
Foreign Ministry 
spokesman Bahram 
Qasemi said on 
Wednesday that if 
the Western states 
do not fulfill their 
commitments under 
the JCPOA, Iran will 
reconsider its stance 
vis-à-vis JCPOA.In 
an interview with 
Russia Today on 
Wednesday, he added 
that despite delays by 
the European states 
on Special Purpose 
Vehicle (SPV), we acted 
with goodwill.“We 
will try to do away 
with the destructive 
impacts of the US 
sanctions,” he said.
Imposed punishment 
on Iran runs counter 
to all international 
regulations, he said.

If EU fails 
to fulfill ob-
ligations, we 
will recon-
sider stance on 
JCPOA
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  A New War to Wipe Out 
Israel: IRGC General
 Lieutenant commander of the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) warned the Zionist regime that the outbreak of 
a war with Iran would result in the elimination of Israel.
Addressing a conference in the city of Mashhad on Thursday, 
Brigadier General Hossein Salami said a “strategic capacity” 
has been well shaped for the death of the illegitimate regime 
of Israel.
Israelis have been carrying desperate tactical operations 
to upset the strategic balance against the regime and to 
overcome their fear, the general noted, stressing that Israel 

faces a great danger.
“We warn them (Zionists) that if a new war breaks out, it will 
result in their termination,” he added.
Iran has warned the Zionist regime not to play with fire, 
because they will have been destroyed before the US helps 
them, General Salami stated, adding that an outbreak of 
fighting on the ground will result in Israel’s defeat within 
three days, in a way that they will not find enough graves to 
bury their dead.
“Any perception of the beginning of an operation they (Israel) 
may have, will have a different ending, and a limited invasion 
will not result in a limited war,” General Salami underlined.
On Tuesday, Chief of Staff of the Iranian Armed Forces 

Major General Mohammad 
Hossein Baqeri said the 
enemies know well that 
they would receive a 
devastating response 
from Iran in case of 
military action against the 
country.
In comments in April 2018, 
Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei said 
the US is aware of the crushing response it will have 
to face in case of taking military action against Iran.

Iran Starts 10-Day 
Celebrations Of 
1979 Revolution 
Anniversary
 Iranian people have started the 10-Day Dawn 
celebrations to mark the 40th anniversary of 
the country’s 1979 Islamic Revolution, which 
overthrew the monarchy of the US-backed 
Pahlavi regime in Iran.
An apparent air of triumph and perspicacity 
hangs in every corner, especially after hawkish 
US national security adviser John Bolton said 
in 2017 that “the Ayatollah Khomeini’s 1979 
revolution will not last until its 40th birthday.”
“The outcome of the president’s policy review 
should be to determine that the Ayatollah 
Khomeini’s 1979 revolution will not last until 
its 40th birthday. And that’s why, before 2019, 
we here will celebrate in Tehran!” he told a 
terrorist MKO convention in Paris. 
Iranians, however, are facing a dramatic rise 
in US pressures through tough sanctions 
imposed last May, which prompted Leader 
of the Islamic Republic Ayatollah Seyyed 
Ali Khamenei to warn of bigger subversive 
American plots for 2019.   
The nationwide ceremonies kicked off at 9:33 
a.m. local time (0603 GMT), the time when 
the late founder of the Islamic Republic Imam 
Khomeini returned to the Iranian capital on 
February 1, 1979 after a 15-year exile in Paris.   
A special ceremony is being held at Imam 
Khomeini’s mausoleum south of Tehran, with 
a host of senior state and military officials as 
well as thousands of people from all walks of 
life in attendance.
Another ceremony is held at Behesht-e Zahra 

cemetery south of the capital, where Imam 
Khomeini delivered his first speech after the 
exile, in an address to five million people.
Similar ceremonies are held across Iran and in 
other parts of the world to mark the first day of 
the Ten-Day Dawn period.
On Wednesday, Ayatollah Khamenei paid 
respect to Imam Khomeini and Iranian 
martyrs in the lead-up to the Ten-Day Dawn 
period.
Ayatollah Khamenei visited Imam Khomeini’s 
mausoleum in southern Tehran, where he 
offered his prayers and recited verses from 
the Holy Qur’an. The Leader then visited the 
burial ground of martyrs, where he prayed 
for the souls of the people who lost their lives 
either during the popular uprising that led to 
the Revolution or in the course of their struggle 
to uphold revolutionary values afterwards.
Ayatollah Khamenei also paid tribute to those 
martyred on June 28, 1981, during a bomb 
attack staged by the notorious US-backed 
Mujahedin Khalq Organization (MKO) terror 
group in Tehran.
The Leader further offered prayers at the 

tombstones of those who lost their lives during 
the 1980-88 Iraq war against the Islamic 
Republic.
Imam Khomeini spent more than 14 years in 
exile, mostly in the Iraqi holy city of Najaf. He 
also spent some time in Turkey and France 
before his return to Iran.
Millions of people converged on the 
capital from across the country on the day 
of his return. His arrival gave considerable 
momentum to popular protests against the 
US-backed Pahlavi regime, which eventually 
led to its overthrow ten days later.
The 10-Day Dawn festivities will culminate in 
nationwide rallies on February 10 this year, the 
anniversary of the Islamic Revolution.
The period witnessed last-ditch efforts by the 
Washington-backed regime of Iran’s former 
monarch to hold onto power by unleashing 
deadly force against pro-Revolution 
protesters.
The entire struggle resulting in the Revolution 
was led by Imam Khomeini, who successfully 
united the people against Pahlavi oppression 
and dependence on the US.



Leader Pays Homage to Imam 
Khomeini ahead of Revolution

Approaching 40th anniversary of victory of Islamic Revolution;

President, cabinet renew allegiance to 
Imam Khomeini’s ideals
Iranian President, Hassan Rouhani and the members of the 
cabinet appeared at the Mausoleum of Imam Khomeini (RA) to 
renew allegiance to his and the martyrs’ ideals.At the ceremony that 
Custodian of the Mausoleum of Imam Khomeini (RA) Hojjatoleslam 
val-Moslemin Sayyid Hassan Khomeini was attending, Dr Rouhani, 
vice-presidents, and ministers commemorated the Late Imam Khomeini and 
Ayatollah Hashemi Rafsanjani by laying down flowers on their graves and praying for them.

Iranian nuclear chief, Ali 
Akbar Salehi, said the 
Atomic Energy Organization 
of Iran has no cooperation 
with the country’s military 
sectors, stressing that all 
of AEOI’s projects are for 
peaceful purposes.Head 
of the Atomic Energy 
Organization of Iran 
(AEOI), Ali Akbar Salehi, 
made the remark in 
response to a question by 
IRNA on whether the AEOI 
has any cooperation with 
the country’s military 
sectors in the construction 
of heavy submarines and 
warships.““We have no 
cooperation with military 
sectors. We are working 
on a nuclear propulsion 
project, but that is also 
a peaceful project.”  
he said.
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The “special purpose vehicle” is being put 
together by Germany, France and Britain, the 
European signatories to the 2015 accord that 
limited the scope of Tehran’s nuclear program 
in return for sanctions relief, AFP reported.
The entity, to be based in France with German 
governance and finance from all three 
countries, will allow Iran to receive payments 
despite Washington reimposing sanctions after 
ditching the deal.
“It will be registered; it is not yet registered. 
I would say that we are immediately before 
the point of the implementation of our plan,” 
German Foreign Minister Heiko Maas said at a 
meeting in Brussels organized by the Belgian 
government, according to Financial Tribune.
While the vehicle is the work of the three 
governments, the EU wants to launch it along 
with a formal statement on Iran endorsed by 
all 28 member states and addressing the whole 
spectrum of European concerns about the 
Islamic Republic.
The EU has commended Iran for sticking to 
its commitments under the nuclear deal, but 
has growing concerns about Tehran’s ballistic 
missile program among other issues.
Diplomatic sources said Italy and Spain have 
so far blocked the adoption of the statement, 
meaning it may have to wait until the next 
formal meeting of EU ministers on Feb. 12.
It is not clear whether Germany, France and 
Britain will wait for consensus on the statement 
or go ahead and launch the vehicle without it.
 Growing Criticism
Iran’s criticism about Europe’s delay in 
launching the special purpose vehicle (as the 
payment system is known) has increased in 
recent days. The crucial mechanism was meant 

to be in place before the new year, but nothing 
has happened yet.  
Officials in Tehran have expressed frustration 
with European procrastination in launching 
the SPV. Foreign Minister Mohammed Javad 
Zarif has said that while the Europeans ascribe 
the delays to the claim that they want to really 
make the mechanism “operational”, the 
underlying reason is that “they are not yet ready 
to pay the cost of defying the US”. 
During his recent trip to India, Zarif said Iran 
will not wait for Europe and build relations 
with its traditional partners like India, China 
and Russia. 
The EU’s ability to push back on the US 
sanctions is limited, as many companies are 
already complying for fear of losing access to 
the bigger and more lucrative US market.
But the special purpose vehicle will preserve at 
least some economic activity, officials said, and 
it is viewed as an extremely important symbolic 
step for the Iranian government, allowing it 
to answer domestic critics who say that Iran 
should retaliate by abandoning the deal.
US Warning
The Trump administration is closely eying 
efforts in Europe to set up an alternative money 
payment channel to ease doing business with 
Iran and avoid running afoul of sanctions the US 
has levied on the Islamic Republic.
The White House is putting the Europeans 
on notice, saying that if they try to do an end-
run around US sanctions on Iran, they will be 
subject to stiff fines and penalties. Unfazed, 
the European Union is marching forward with 
the plan which, if implemented, could further 
strain trans-Atlantic relations, AP reported on 
Monday.
Getting out ahead of a possible announcement, 
a senior administration official told AP 
on Friday that the US will fully enforce its 
sanctions and hold individuals and entities 
accountable for undermining them. The official 
spoke on condition of anonymity to discuss the 
issue.

Level of Potential Conflict Worldwide Reaches 
Dangerous Point: Moscow
Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov 
said at the meeting that the level of potential 
conflict in the world has reached a dangerous 
point.
“The situation in the sphere of international 
security has not stabilized and even continued 
to deteriorate. The level of conflict potential has 
reached a very dangerous point,” Ryabkov said, 
Sputnik reported.
According to Ryabkov, Russia is witnessing a 
decline in strategic stability in the world against 
the background of some states’ attempts to 
shatter the architecture of non-proliferation 
regimes and arms control.
“Some countries are making dangerous changes 
to their doctrines, including those leading 
to lowering the threshold for using nuclear 
weapons,” the deputy foreign minister stressed.
Moreover, a “nuclear five” refused to adopt a final 
joint statement at a meeting in Beijing, Sergey 
Ryabkov said.

“It cannot but cause concern that all these events 
are taking place against the background of a 
deepening deficit of mutual trust between 
the members of the ‘nuclear five,’ which is an 
unprecedented challenge for this format. The 
situation is so serious that this time we even had 
to refuse to adopt the final statement,” Ryabkov 
said at a meeting of the five nuclear powers in 
Beijing.
“That is why the issue submitted by Russia 
regarding the role and the place of the ‘nuclear 
five’ both in the context of strengthening the 
NPT and in a broader perspective, becomes 
particularly relevant,” Ryabkov added.
Later on the sidelines of the meeting Sergey 
Ryabkov told reporters that he will hold a 
separate meeting with US Deputy State Secretary 
Andrea Thompson on Thursday.
The United States has repeatedly accused 
Moscow of INF treaty violations. In particular, 
US officials have voiced concern over Russia’s 
9M729 missile, which, according to Washington, 
violates the provisions of the nuclear treaty. 
Washington has promised to withdraw from 
the treaty unless Russia returns to compliance 
with it.Russia has refuted allegations of being 
in breach of the agreement and complained that 
launchers on US defense systems in Europe are 
capable of firing cruise missiles at ranges banned 
by the INF accord.

“At the moment technically they are in 
compliance” with the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), Haspel told the Senate 
Intelligence Committee.

“I think the most recent information is the 
Iranians are considering taking steps that would 
lessen their adherence to JCPOA,” she said.
“They are making some preparations that would 
increase their ability to take a step back if they 
make that decision,” she noted, according to AFP.
“But we do see them debating amongst 
themselves as they failed to realize the 
economic benefits that they hoped for from the 
deal.”

EU’s Iran Payments Vehicle Ready, But Hurdles 
Remain

Level of Potential Conflict Worldwide Reaches 
Dangerous Point: Moscow

Iran still adhering to 2015 nuclear deal: CIA chief

A payment mechanism the EU hopes will save 
the Iran nuclear deal by bypassing US sanctions 
is ready, diplomats said on Monday, but is held up 
by disagreements among European countries.

Representatives of five major nuclear powers – 
China, France, Russia, the United Kingdom and the 
United States or “nuclear five” met in Beijing on 
Wednesday.

Iran is still abiding by the terms of the 2015 nuclear 
deal despite the US pullout from the multinational 
agreement, CIA chief Gina Haspel said.
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