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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

عدالت فرهنگی در منطقه 15 با ۲۲۸ میلیارد ریال پروژه عمرانی تحقق یافت:   

شرق اصفهان شیک تر و شکوهمندتر

بازار طال و سکه  97/11/15 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,100,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,200,0005,041,000جدید

2,250,0002,521,000نیم سکه

1,3800001,441,000ربع سکه

730000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18362434488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

تاوان دهی کشورهای 
درحال توسعه به جای 
عامالن اصلی گرمایش 

زمین

عملکرد عامالن اصلی انتشــار 
گازهای گلخانــه ای حاکی از آن 
است که  این کشــورها باوجود 
داشــتن فّناوری بــاال در حوزه 
انرژی های تجدید پذیر نســبت 
به کشورهای درحال توسعه مانند 
ایران، حاضر به کنار گذاشــتن 
سوخت های فســیلی نیستند. 
چراکه این منابع انرژی ارزان تر 
بوده و  همچنین وابستگی صنایع 
زیرساختی کشورها به این منابع 

بیشتر است.
افزایش فعالیت هــای صنعتی 
با وقــوع انقــالب صنعتــی از 
ســال1850 به بعــد منجر به 
افزایش انتشار گازهای گلخانه ای 
انسان ساخت شــد که به ادعای 
برخی از دانشــمندان و مطابق 
ادعاهای کنوانسیون تغییر اقلیم 
 )UNFCCC(سازمان ملل متحد
منجر به افزایش دمای کره زمین 

شده است.
در همین راســتا بــرای کنترل 
پدیده گرمایــش زمین که البته 

به اعتقاد بسیاری از...

72 طرح برق رسانی دهه فجر 
 در اصفهان بهره برداری

 می شود
مدیر برنامه ریزی شــرکت توزیع برق اصفهان 
گفت : 72 طرح بزرگ برق رسانی با صرف 337 
میلیارد ریال اعتبار در گرامیداشت دهه فجر در 

این شهرستان بهره برداری می شود.
 عباس رفیعی افزود: این طرح ها در بخش های 
مختلف شبکه و اتوماسیون، بهینه سازی شبکه، 
 پســت های فشــار برق هوایی و زمینی و لوازم

 اندازه گیری مصرف برق است.
وی خاطرنشــان کرد: طرح های افتتاح شــده 
شهرستان در سال جاری نسبت به سال گذشته 
از نظر تعداد و حجم ریالی نسبت به سال گذشته 

یک درصد رشد داشته است.
رفیعی با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق اصفهان 

طرح های بسیاری از جمله استفاده از...

تابناک
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

        شهردار اصفهان: ما ایستاده ایم تا به پشتوانه همدلی و همراهی مردم و نگاه عادالنه به امکانات و توجه به مناطق کمتر برخوردار شاهد این اتفاقات امیدبخش باشیم، این رویدادها به معنای
 ایجاد اشتغال، توزیع امکانات و اداره شهر به نحو منطقی است.

نا 
 ایم

س:
عک

برخالف ســایر استارت آپ 
ویکند ها کــه معموال دارای 
یک ســری ایده ی اولیه  در 
ابتدای کار هستند و سپس 
افــراد عضو تیم ها شــده و 
 روی همــان ایده هــا کار

 می کننــد، در رویــداد دو 
روزه »از ایده تا اجــرا« کارگاه هایی در خصوص خلق 
محصول ناب و آموزش بوم مدل کســب و کار در ابتدا 
برای شــرکت کنندگان برگزار می شــود که آن ها را 
برای ایده پردازی آماده کرده و باعث می شود شرکت 
کنندگان نقش پررنگی در انتخاب ایده نهایی داشــته 
باشــند. ســپس افراد با ذهنی آماده و بدون ایده های 
اولیه عضو گروه هایی با موضوعات مختلف می شوند و 
طی یک طوفان فکری شروع به ایده پردازی می کنند.

بعد از این مرحله تمام ایده های مطرح شــده بررسی 
 و در نهایت یــک ایده از میان آنها انتخاب می شــود و 
تیم ها باید بوم مدل کســب وکار خود را بر اساس ایده 
نهایی انتخاب شــده، تکمیل کنند که ایــن فرایند تا 
بعد از ظهــر روز دوم رویداد ادامه پیــدا می کند و در 
طول این فرایند تســهیلگران -که وظیفــه هدایت و 
راهنمایی تیم را بر عهده دارند- تیــم را همراهی می 

کنند. یکــی از نقاط قوت رویــداد  »از ایــده تا اجرا« 
 حضــور مربیــان و داوران مطرح کشــوری در زمینه 
کسب و کار های مجازی و اینترنتی می باشد که در طول 
رویداد کمک شایانی به پیشــرفت تیم ها و مسیریابی 
درست آنها می کنند.  و در نهایت در اختتامیه  رویداد 
، سه تیم برتر ، انتخاب شده  و  به دوره پیش شتابدهی 
شتابدهنده هاب اصفهان  فرستاده می شوند و اگر پس 

از این دوره پذیرفته شــدند ، 50 میلیون تومان به هر 
تیم داده شده و فرایند شتابدهی تیم ها اغاز می شوند.

همچنین تمام افراد سه تیم برتر مجوز حضور در دوره 
mini MBA  کسب و کار های نوپا از طرف آکادمی 
مجازی ایرانیان را دریافت کرده و در صورت تکمیل این 
دوره گواهی معتبر از ســازمان فنی و حرفه ای کشور 
دریافت خواهند کرد.عالوه بر این جوایز ، به هر کدام از 
سه تیم برتر رویداد ، یک هاست  2 گیگابایتی یکساله  

رایگان داده خواهد شد.

  و اما خبر خوب !!!
در صورتی که به هر دلیلی هر کدام از ســه تیم برتر در 
دوره پیش شتابدهی پذیرفته نشوند ، فرصت استفاده از 
پکیج نقره ای شتابدهنده هاب اصفهان را خواهند داشت 
که این پکیج شــامل 4 ماه اســتفاده رایگان از خدمات 
شتابدهنده خواهد بود. اسامی مربیان و داوران رویداد به 
 همراه سایر توضیحات تکمیلی در سایت رویداد به ادرس

http://startup.shbu. 
ac.ir  قرار داده شــده است 
و ثبت نــام رویــداد نیــز از 
 طریق همین ســایت صورت 

می گیرد. 

برگزاری ششمین دوره رویداد کشوری »از ایده تا اجرا«
ششمین دوره رویداد کشوری »از ایده تا اجرا« در تاریخ 24 و 25 بهمن ماه در دانشگاه شیخ بهایی با همکاری شتابدهنده هاب اصفهان برگزار خواهد شد.

»از ایده تا اجرا« یک کارگاه دوروزه با رویکردی اموزشی - تجربی است که در انتهای هفته )چهارشنبه و پنجشنبه( و در دانشگاه شیخ بهایی برگزار می گردد.
در این رویداد شرکت کنندگان عالقه مند به کارآفرینی و کسب و کار های مجازی و اینترنتی، از سراسر کشور گرد هم می آیند تا در دو روز، تمام دانش مقدماتی 

الزم جهت ورود به حوزه کارآفرینی را فرا گیرند.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

خودرو در آستانه ارزانی است؟
 نگرانی نســبت به آغــاز دور جدید تحریم ها در ســال جاری شــرایط 

ویژه ای را در اقتصاد رقم زد به گونــه ای که آثار تحریم در اقتصاد 
کشور پیش خور شد و شــاهد افزایش قیمت طال و ارز بودیم 
که ســایر بازارها از جمله بازار خودرو را تحت تاثیر خود قرار 
 داد. در واقع خروج آمریکا از برجــام و انتظار آغاز دور جدید 
تحریم ها در کنار تصمیمات و سیاست های داخلی اتفاقاتی را 
رقم زد که موجب شد تامین قطعات وواردات خودرو با موانعی 

رو به رو شود که در نهایت رشــد قیمت ها و نارضایتی خریداران 
خودرو را در پی داشت و موجب شد بسیاری از ...

خـــبــــر
در چهلمین فجر انقالب اعالم شد؛

حمایت کمیته امداد اصفهان از ۸22 هزار دانش آموز و دانشجوی نیازمند
مدیرکل کمیته امداد اصفهان: 821 هزار و ۹00 دانش آموز و دانشــجوی 
نیازمند اصفهانی در عمر چهل ساله این نهاد از حمایت و خدمات آن بهره مند 

شدند.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رســانی کمیته امداد اصفهان، محمدرضا 
متین پور، مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به قرار داشتن در ایام 
دهه فجر انقالب اسالمی گفت: این انقالب توسط مستضعفین و محرومان به 
پیروزی رسید و محافظت شد و هدف بزرگ آن حاکمیت اسالم برای بهبود 

زندگی مادی و معنوی مردم ایران بود.
وی حمایت از تحصیل فرزندان نیازمند را عامل مهمی در توقف چرخه بین 
نسلی فقر عنوان کرد و گفت: چهل سال عمر کمیته امداد اصفهان با حمایت از 

821 هزار و ۹00 دانش آموز و دانشجوی نیازمند همراه بوده است.
متین پور ادامه داد: محرومان و نیازمندان جامعه ولی نعمتان همه کارگزاران 
نظام اسالمی به  ویژه فعاالن کمیته امداد هستند و زدودن رنگ فقر از چهره 
آن ها تنها از مســیر تامین حداقل های معیشتی نمی گذرد بلکه به افزایش 
کیفیت زندگی آن ها از مسیر توجه به ابعاد فرهنگی، معنوی و اجتماعی وابسته 
است. وی به برگزاری اردوهای زیارتی، دانش آموزی، منطقه ای و آموزشی 

توسط کمیته امداد اصفهان اشاره کرد و گفت: در سال های پس از تاسیس 
این نهاد در استان اصفهان بیش از یک میلیون و 27 هزار و 150 مددجو از 

برنامه های اردویی این نهاد بهره مند شدند.
مدیر کل کمیته امداد اصفهان ادامه داد: از این تعداد ۶5۹ هزار و 150 نفر از 
اردوهای منطقه ای و دانش آموزی، 15۶ هزار و 300 نفر از اردوهای سراسری 
دانش آموزی و دانشــجویی، 103 هزار و 500 نفر از اردوی زیارتی مشهد 
مقدس، 22 هزار و 200 نفر از کمک هزینه ســفر زیارتی عتبات عالیات و 

پیاده روی اربعین و 8۶ هزار نفر نیز از به سایر اماکن زیارتی بهره مند شدند.
متین پور ارائه خدمات آموزش خانواده به جامعه تحت حمایت این نهاد را از 
دیگر اقدامات پرشمار کمیته امداد در عرصه توانمندسازی فرهنگی، معنوی 
و اجتماعی مددجویان برشمرد و ادامه داد: بیش از 70۶ هزار مددجو در 40 
سال گذشته از دوره ها و آموزش های برگزارشده کمیته امداد اصفهان در این 

زمینه بهره مند شدند.
وی اظهار کرد: زنان سرپرست خانوار، دختران و پسران بازمانده از تحصیل، 
مددجویان مستعد اشتغال، دختران و پسران در آستانه ازدواج دانش آموزان 

اصلی ترین مخاطبان این آموزش ها را تشکیل داده اند.

 

خودرو

خودرو بانک
گـــزارش

تست و بررسی جک J4 ؛ 

مالقات با میهمان تازه وارد 
کرمان موتور

جــک J5 یکــی 
موفق تریــن  از 
سدان های چینی کشورمان بود که به لطف 
ظاهر جذاب و آپشن های مناسبش توانست 
خیلی زود سلیقه ایرانی را با خود همراه 
سازد و علیرغم وجود برخی مشکالت، به 

خوبی در بازار داخلی جا بیفتد.

حاال و پــس از گذشــت چندین ســال از آغاز 
عرضه موفق J5 و در شرایطی که در کشاکش 
تحریم های یک جانبه، بسیاری از خودروسازان 
چمدان هایشان را بســته اند و با ترک ایران ما را 
مثل همیشه با مشکالتمان تنها گذاشته اند، فرزند 
دیگری از کمپانی »جی ای سی« جا پای برادر 
بزرگترش گذاشته و رویای تکرار موفقیت های 
J5 را در سر می پروراند.  امروز خیال داریم نگاهی 
نزدیک تر به این ســدان کامپکت چینی داشته 
باشیم تا ببینیم آیا در شرایطی که پول درآوردن و 
پس انداز کردن از هر زمان دیگری سخت تر شده، 
آیا این ماشین ارزشش را دارد که همچین رقمی 

را برایش پرداخت کنیم یا خیر؟! 

    طراحی ظاهری
جک J4 در مجموع ظاهر قابــل قبولی دارد و 
حتی می توانیم در جایگاه یک ماشین اقتصادی 
آن را خودرویی نسبتا زیبا توصیف کنیم؛ اما از 
آنجایی که این ماشین خواه ناخواه با مدل خوش 
استایل J5 مقایسه می شود، ضعف هایش بیش 
از حد طبیعی به چشــممان می آیند. در واقع 

می توان گفت که جک J4 به 
نوعی زیر سایه برادر بزرگ تر و خوش تیپ ترش 

قرار گرفته است! 

    طراحی داخلی
با گشودن درب ماشین با کابینی زیبا و تا حدی 
فانتزی مواجه می شویم که هم طراحی مناسبی 
دارد و هم با چیدمان اصولــی ادوات، ارگونومی 
مطلوبی ارائه می کند. البته طراحان جک برای 
ساخت این کابین کار چندان دشواری نداشته اند 
و با کپی برداری کامل از روی هیوندای اکسنت به 
این فرم مناسب دست پیدا کرده اند! اما اشکالی 
ندارد؛ به هر حال من ترجیح می دهم با یک کابین 
کپی برداری شده اما مدرن، ارگونومیک و جذاب 
مثل همین جک J4 سر و کار داشته باشم تا اینجا 
بخواهم طرح های عجیب و غریب و غیر اصولی 

یک خودروساز نوپا را تحمل کنم! 
همچنین علیرغم ابعاد نه چندان بزرگ بدنه و 
فاصله میان محورهای نسبتا محدود، فضای پا 
و سر برای تمامی سرنشیان قابل قبول است.  اما 
شاید تنها نکته منفی مهم کابین جک J4، بحث 
کیفیت پایین متریال مورد استفاده باشد که البته 
با توجه به رقبای پیش رو، چاره ای جز پذیرش این 
نقطه ضعف همیشگی در ماشین های این رنج 

نخواهیم داشت. 

    آپشن های رفاهی و ایمنی
دیدن لیست آپشــن های جک J4 من را به یاد 
دوستی انداخت که گوشی آیفون خریده بود اما از 
سیم کارت اعتباری استفاده می کرد و هیچ وقت 
هم پولی برای خرید شارژ نداشت! جک J4 هم 
 S5 از طرفی با داشتن کروز کنترل که حتی روی
اتوماتیک گران قیمت هم ارائه نشده و مواردی 
مثل TPMS ، روکش های چرمی، چراغ های 

اتوماتیک، چــراغ مشــایعت و ... برای لحظاتی 
حس بودن درون یک ماشــین لوکس و فول را 
به ما منتقل کرد اما به سرعت متوجه شدیم که 
همه دار و ندار J4 در همین گزینه های محدود، 
خالصه شده و ماشین در سایر قسمت ها به این 
اندازه پرهیجان نیست! به عنوان مثال داخل این 
ماشین از سانروف و یا نمایشگر مرکزی و دوربین 
عقب خبری نیست؛ همچنین قطعه پالستیکی 
که به جای اســتارتر دکمه ای قرار گرفته کمی 
توی ذوق بیننده می زند. با وجود این نمی توان 
 J4 عدم این آپشن ها را نقطه منفی بزرگ جک
دانست چون دیگر رقبای هم قیمتی این خودرو 

نیز آنچنان لیست پر و  پیمانی ندارند!

    تجربه رانندگی
در همین دقایق ابتدایی تســت، اوضاع رو به راه 
به نظر می رسد و جک J4 به لطف فرمان برقی 
نرم، ارگونومی مطلوب و دید به اطراف مناسب، 
رفته رفته خودش را در دلم جا می کند و با حس 
تســلط کافی و قدرت مانور باال در شهر، نظرم 
را به خود جلب می نماید؛ ضمنــا این راحتی و 
ارگونومی مطلوب، فقط مختص راننده نیست و 

سایر سرنشینان هم از این موارد راضی هستند. 

    نتیجه گیری
جــک J4 طراحی ظاهــری معمولــی دارد، 
آپشن های متوسطی در رنج خود دارد، و از نظر 
هندلینگ هم در ســطح کامال متوسطی قرار 
می گیرد؛ تازه جــدای از این ها با لمس قطعات 
داخلی اش حس کیفی چندان مطلوبی به شما 
دســت نخواهد داد. اما هیچ کدام از این ها باعث 
نمی شوند که این ماشین را از میان گزینه  های 
موجود در این رنج کنار بگذاریم؛ در واقع به غیر از 
کمبود برخی از آپشن ها مثل نمایشگر مرکزی و 
سانروف، در سایر موارد شرایط تمامی ماشین های 
این رنج کم و بیش در همین سطح قرار می گیرد. 
ضمنا در وضعیت اســفناکی که خودرویی مثل 
پــژو 207i صندوقدار با فنــاوری متعلق به 20 
سال قبل، با قیمتی فراتر از 110 میلیون تومان 
ارزش گذاری شده، نمی توانیم به قیمت نزدیک به 
100 میلیون تومان جک J4 خرده بگیریم. ضمنا 
شما با خرید این محصول به نکات مثبت زیادی 
مثل طراحی داخلی زیبا و جادار، کیفیت سواری 
خوب، قدرت مانور باال در شهر و شتاب قابل قبول 
هم دست خواهید یافت. پس در یک جمع بندی 
خالصه بایــد بگوییم که اگر بتوانیــد با کمبود 
آپشن های این جک کنار بیائید  J4 قادر خواهد 
بود اکثر انتظاراتی که از یک ماشــین اقتصادی 

دارید را برآورده سازد.
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تاوان دهی کشورهای 
درحال توسعه به جای 
عامالن اصلی گرمایش 

زمین

ادامه از صفحه یک:
... دانشمندان پدیده ای نوظهور نبوده 
و به صورت دوره ای در زمین رخ داده 
است، کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان 
ملل متحد در ســال1997 پروتکل 
کیوتو را به تائید کشــورهای عضو 
رســاند. البته این توافق با تعللی 8 
ساله  در سال 2005 الزم االجرا شد. 
مطابق این توافق کشورهای صنعتی 
همچون اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه 
و استرالیا) در سال 2007 به توافق 
پیوست( موظف شــدند که انتشار 
گازهای گلخانه ای خود را نســبت 
به ســال 1990، 5.2 درصد کاهش 

دهند.
کارشــکنی کشــورهای ذکرشده 
به جز  روســیه که صنایع آن بعد از 
فروپاشی شــوروی در رکود به سر 
می برد و کاهش انتشار ناخواسته ای 
داشت، باعث شــد تا پروتکل کیوتو 
که به درستی کشورهای  توسعه یافته 
صنعتی  و اقتصادی را  ملزم به کاهش 
انتشــار کرده بود با شکست مواجه 

شود.
بعــد از پایــان دوره اجرایی کیوتو 
در سال 2012، کشــورهای عضو 
کنوانســیون تغییر اقلیم در ســال 
2015، توافقــی را  تحــت عنوان 
توافق تغییر اقلیم پاریس به تصویب 
رســاندند. بر اســاس ایــن توافق 
عالوه بر کشــورهای توسعه یافته، 
کشــورهای درحال توســعه نیــز 
 وارد برنامه هــای کاهش انتشــار 

می شوند.
ملزم کردن کشورهای در حال توسعه 
عضو توافق پاریس به کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای در حالی صورت 
می گیرد که  این کشورها  سهم بسیار 
کمــی در افزایش انتشــار گازهای 
گلخانه ای داشــته اند. بررســی ها 
حکایت از آن دارد که میزان بســیار 
باالیی از انتشار این گازها از انقالب 
صنعتی  تاکنون متعلق به کشورهای 
صنعتی اســت. در حال حاضر این 
کشورها اما  مسئولیت خود در قبال 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را 
بر عهده نمی گیرند. بررسی عملکرد 
این کشورها در معاهده های کیوتو و 
پاریس نشان می دهد که کشورهای 
توســعه یافته  بیشــتر بــه دنبال 
واردکردن کشورهای درحال توسعه 
 بــه برنامه هــای کاهش انتشــار

 هستند. 
عملکــرد عامــالن اصلی انتشــار 
گازهــای گلخانه ای حاکــی از آن 
است که  این کشورها باوجود داشتن 
فّناوری بــاال در حــوزه انرژی های 
تجدید پذیر نســبت به کشورهای 
درحال توسعه مانند ایران، حاضر به 
 کنار گذاشتن سوخت های فسیلی

 نیستند. 
چراکه ایــن منابع انــرژی ارزان تر 
و  همچنیــن وابســتگی صنایــع 
زیرساختی به این منابع بیشتر است.  
دولت ایران نیز می تواند در راستای 
توســعه اقتصادی و صنعتی خود با 
اولویت نهادن به اســناد باالدستی 
اقتصادی، انرژی و زیســت محیطی 
هم زمــان بــا رعایــت مســائل 
زیســت محیطی از توقــف رشــد 
اقتصادی  و صنعتی خود جلوگیری 

کند. 
چراکــه وارد شــدن ایــران در 
موافقت نامه پاریس به دلیل ســهم 
بسیار اندک آن ) حدود 1.3 درصد( 
در مقابل عدم کاهش عامالن اصلی 
نمی تواند در کاهش انتشار جهانی 
تاثیر چندانی داشته باشد. لذا اجرای 
تعهدات موافقتنامه پاریس می تواند 
مانعــی جدید در مســیر توســعه 

اقتصادی کشور باشد.
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توزیع الستیک رایگان بین ۱۱۵۰ راننده تاکسی شهر اصفهان
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: توزیع الستیک رایگان تا 

15 بهمن، بین یک هزار و 150 نفر از رانندگان تاکسی شهر اصفهان انجام شده است.
هادی منوچهری اظهارکرد: در مرحله نخست بسته حمایتی که از اوایل بهمن ماه سال جاری آغاز 
شده، بیش از 1۴ هزار حلقه الستیک و فیلتر هوا به صورت رایگان در اختیار رانندگان تاکسی قرار 

می گیرد.
وی با بیان اینکه در بخش دیگر مرحله نخست، توزیع روغن موتور نیز انجام می شود، خاطرنشان کرد: 

بسته حمایتی به سال 98 تسری پیدا خواهد کرد و در فاز بعدی معافیت هایی در پرداخت هزینه های مرتبط 
با صدور کارت شهری و پروانه بهره برداری به صورت کامال رایگان شامل رانندگان خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: طرح بسته حمایتی از رانندگان تاکسی اصفهان در تاریخ 
فعالیت سازمان تاکسیرانی کشور بی سابقه است.

وی ادامه داد: هدف از ارائه بسته حمایتی، کمک به معیشت رانندگان تاکسی و ایجاد شرایط زیست محیطی بهتر است، زیرا برخی از 
این لوازم به پاکیزگی هوا کمک می کند.

»مدیریت سفر« ترافیک شهر را کاهش می دهد
مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی 
سال و افزایش ترافیک خیابان های شهر، »مدیریت زمان انجام سفرهای درون شهری« مهمترین 

عامل برای کاهش ترافیک است.
هادی کریمی اظهارکرد: شهروندان نباید خریدهای نوروز خود را به روزهای پایانی سال موکول 

کنند و ساعات انجام سفرهای درون شهری به گونه ای مدیریت شود که در ساعات غیرپیک مثل 9 
تا 11 صبح و 15:30 تا 17 عصر باشد، زیرا ساعات نزدیک به غروب و بعد از آن میزان سفرها در شهر 

افزایش پیدا کرده و ظرفیت معابر اشباع می شود.
وی ادامه داد: در خیابان های حاشــیه زاینده رود نیز با توجه به بازگشــایی رودخانه، تراکــم خودروها افزایش 

چشمگیری داشته است و به همین دلیل کارکنان مرکز کنترل ترافیک شــهرداری اصفهان تا پاسی از شب زمان چراغ 
تقاطع های منتهی به حاشیه زاینده رود را به صورت آنالین با توجه به حجم ترافیک مدیریت می کنند.

مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان به شهروندان توصیه کرد: تا حد امکان برای انجام سفرهای درون شهری 
خود از وسایل حمل و نقل عمومی ایمن و ارزان همچون مترو و اتوبوس استفاده کنند.
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خـــبــــر

نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی در اصفهان برپا می شود

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان از برگزاری »نمایشگاه دهه فجر و دستاوردهای 

چهل ساله انقالب اسالمی« در اصفهان همزمان با دهه مبارک فجر و 
فرارسیدن چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی خبر داد.

به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان، علی 
یارمحمدیان با بیان اینکه ارائه دســتاوردهای دوران فعالیت انقالب اسالمی و 
خدمت رسانی به مردم از جمله مهمترین فعالیت هایی است که باید در دهه مبارک 
فجر صورت پذیرد، گفت: نمایشگاه اصفهان از ماه ها قبل برنامه ریزی برای برگزاری 
نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی را آغاز کرد تا این نمایشگاه با 

جدیت بیشتری نسبت به سال های قبل برگزار شود.
وی با اشاره به اینکه در نمایشگاه دهه فجر امســال اصفهان، 70 ارگان، دستگاه  
اجرایی، شرکت و سازمان حضور فعال خواهند داشت، افزود: این نمایشگاه از 1۶ تا 
19 بهمن ماه در محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان 

برگزار خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، حضور پر رنگ ارگان ها، 

سازمان ها و نهادهای دولتی را ویژگی اصلی نمایشگاه امسال عنوان کرد و ادامه داد: 
سازمان های مردم نهاد نیز در نمایشگاه امسال حضور فعال دارند و دستاوردهای خود را 

به نمایش عمومی خواهند گذاشت.
به گفته وی، شرکت شهرک های صنعتی استان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتاق 
بازرگانی اصفهان، اتاق بازرگانی کاشان، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل آموزش و 
پرورش، انجمن سفیران اعتالی اندیشه، سازمان جهاد کشاورزی، اداره اسناد و کتابخانه 
ملی، شرکت آب و فاضالب، اداره کل امور اقتصاد و دارایی، شرکت سهامی ذوب آهن، 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای از 
جمله ارگان ها، سازمان ها و نهادهایی هستند که در نمایشگاه دستاوردهای انقالب 

اسالمی ایران حضور خواهند داشت.
یارمحمدیان با بیان اینکه این نمایشــگاه در فضای نمایشگاهی به مساحت ۴200 
مترمربع بر پا می شود، گفت: عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند در روزهای 
1۶ تا 19 بهمن ماه، از ساعت 10 تا 12 صبح و 15 تا 21 به محل برپایی نمایشگاه های 

بین المللی استان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.
اخبار اصفهان

خـــبــــر

 در اولین فرصت کلنگ 
پروژه تقاطع غیرهمسطح 

نقش جهان به زمین زده 
شود تا به عنوان دروازه 
بزرگ ورودی شهر برای 

مردم ایران شناخته 
شود و این اتفاق قطعا رخ 

خواهد داد.

عدالت فرهنگی در منطقه 15 با ۲۲۸ میلیارد ریال پروژه عمرانی تحقق یافت:   

شرق اصفهان شیک تر و شکوهمندتر

۱۴ بهمن 22۸ میلیارد ریال پروژه عمرانی، خدماتی، ترافیکی 
و فرهنگی در منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با حضور شهردار 
اصفهان، اعضای شورای شهر، شهروندان خوراسگان به بهره 
برداری رسید. »سینما بهمن«، »مجتمع تجاری مسکونی 
شریعتی«، »مجتمع تجاری مسکونی فجر«، خیابان سازی 
رضوی از جمله پروژه هایی است که در منطقه ۱۵ شهرداری 
اصفهان افتتاح شــد. قدرت اله نوروزی، شهردار اصفهان 
در این مراسم گفت: ما ایســتاده ایم تا به پشتوانه همدلی و 
همراهی مردم و نگاه عادالنه به امکانات و توجه به مناطق کمتر 

برخوردار شاهد این اتفاقات امیدبخش باشیم

ایمنا
گـــزارش
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       شهردار اصفهان: ما ایستاده ایم تا به پشتوانه همدلی و همراهی مردم و نگاه عادالنه به امکانات و توجه به مناطق کمتر برخوردار شاهد این اتفاقات امیدبخش باشیم، این 
رویدادها به معنای ایجاد اشتغال، توزیع امکانات و اداره شهر به نحو منطقی است.

 72 طرح برق رسانی دهه فجر
 در اصفهان بهره برداری می شود

مدیر برنامه ریزی شــرکت توزیع برق اصفهــان گفت : 72 
طرح بزرگ برق رسانی با صرف 337 میلیارد ریال اعتبار در 
گرامیداشت دهه فجر در این شهرستان بهره برداری می شود.

 عباس رفیعی افزود: ایــن طرح ها در بخش های مختلف شــبکه و 
اتوماسیون، بهینه سازی شبکه، پست های فشار برق هوایی و زمینی و 

لوازم اندازه گیری مصرف برق است.
وی خاطرنشان کرد: طرح های افتتاح شده شهرستان در سال جاری 
نسبت به سال گذشته از نظر تعداد و حجم ریالی نسبت به سال گذشته 

یک درصد رشد داشته است.
رفیعی با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق اصفهان طرح های بسیاری از 
جمله استفاده از فناوری های جدید و کنترل و اعمال فرمان از راه دور 
برای مدیریت شبکه را در پیش گرفت، اضافه کرد: در سال 93 میزان 
خاموشی برای هر مشترک در روز بطور متوسط 2.5 دقیقه بود که اکنون 

به کمتر از نیم دقیقه رسیده است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: 
شهرستان اصفهان یک میلیون و 150 هزار مشترک برق دارد که 77 
درصد آنها را خانگی، 1۶ درصد تجاری، 5.۶ درصد عمومی، یک درصد 

کشاورزی و 0.9 درصد صنعتی تشکیل می دهد.
مرسل صالحی افزود : میزان مصرف برق در مشترکان خانگی 3۶ درصد 

و در تجاری 12 درصد است.
وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی ها در ســال آینده هشت هزار 
مگاوات کمبود برق خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: مقرر شده پنج 
هزار مگاوات آن تولید شود اما برای سه هزار مگاوات دیگر باید مدیریت 

مصرف داشته باشیم تا با مشکل قطعی مواجه نشویم.
وی با بیان اینکه تابستان امسال 21 هزار مگاوات ساعت مصرف برق 
برای سیستم های سرمایشــی وارد مدار برق شد، اظهارداشت: پیک 
مصرف برق از 15 خرداد تا 15 شــهریور و بویژه در ساعت های 11 تا 

1۶ است.
صالحی با اشاره به اینکه در اوج مصرف برق، میزان آن ۴5 درصد نسبت 
به روزهای عادی افزایش می یابد، تصریح کرد: تابستان امسال پیک 
مصرف برق اصفهان نسبت به پیک مصرف پارسال 2.۴ درصد افزایش 

داشت.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد که این شــرکت با انعقاد تفاهم نامه با سازمان ها و 
شرکت های مختلف موفق به صرفه جویی 122 مگاواتی مصرف برق در 
سالجاری شد هرچند فرهنگسازی در میان مردم برای کاهش مصرف 

برق ضروری است.
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان گفت: در زمان حاضر پنج 
نیروگاه گازی در شهرک های صنعتی جی، سگزی و محمدآباد جرقویه 

ساالنه ۶0 هزار مگاوات برق در این شهرستان تولید می کنند.
سارا صالحی افزود: این نیروگاه ها 1.3 درصد از پیک بار شبکه توزیع برق 

شهرستان اصفهان در تابستان را تامین می کند.
وی با اشاره به اینکه اکنون 1۴3 سامانه انرژی خورشیدی با ظرفیت 
تولید 2.3 میلیون کیلووات ساعت در سال در این شهرستان فعال است، 
خاطرنشان کرد: استفاده از این سامانه ها منجر به کاهش یکهزار و ۶00 

تُن گاز گلخانه ای شده است.
صالحی با بیان اینکه این میزان تولید انرژی خورشیدی در زمان حاضر 
معادل 0.18 )هجده صدم( درصد میانگیــن پیک بار مصرف برق در 
شهرستان اصفهان است، گفت: این میزان با شاخص های جهانی فاصله 

بسیاری دارد.
وی همچنین با اشــاره به اینکه 17 ارگان در شهرستان اصفهان برای 
پایش و تعیین میزان تعهد تولید انرژی خورشیدی اقدام کرده اند، اضافه 
کرد: در مجموع تعهد سه مگا وات به آنها اعالم شده اما این موضوع تا 
کنون آنطور که باید اجرا نشده که ممکن است شرایط اقتصادی موجود 
یکی از دالیل آن باشد. شهرســتان اصفهان با 2 میلیون تَن جمعیت 
دارای یک میلیون و 150 هزار مشترک برق است که 77 درصد آنها را 

مشترکان خانگی تشکیل می دهند.

گـــزارش

وی اظهار کرد: خوراسگان 
برای من نام آشنا است، زیرا 
از سال 59 با مردم و مردان 
بزرگ این منطقه آشنایی 
داشته ام؛ در جریان انقالب 
مردان بزرگــی همچون 
احمد ربانی و سید محمود 
حســینی از این منطقه در شهر اصفهان 

نقشی حیاتی داشتند.
وی با بیان اینکه خوراسگان در اصفهان 
نقش مهمی داشته است، تصریح کرد: همه 
محله های خوراسگان از جمله محله های 
سفالی، عولیا، خیادان، بانومهدی، پزوه، 
بوزان، ابر محله هایی هستند که مردم آن 
که در طول انقالب اسالمی نقشی اساسی 
داشتند و صد البته چنین شهر و منطقه ای 
اســتحقاق بهترین خدمات را دارد و من 
خوشحالم که در دو دوره از عمرم خدمت 

گذار آنها بوده ام.
شهردار اصفهان ادامه داد: در مرحله اول در 
بسیج منطقه 9 اصفهان که شرق اصفهان را 
پوشش می داد حضور داشتم و در دوره دوم 
به عنوان فرماندار اصفهان غصه می خوردم 
که چرا باید همه مشــکالت در شــرق و 
خوراسگان باشد و همیشه به فکر بودم که 

بتوانم کاری برای این منطقه انجام دهم.
نوروزی با ابراز خرسندی از اینکه بالغ بر 
22 میلیارد تومان پروژه عمرانی، فرهنگی 
و خدماتی در منطقه 15 افتتاح شده و امید 
را در دل مردم این منطقــه ایجاد کرده 
است، اظهار کرد: خوشحالم که خوراسگان 
اصفهان به سینما مجهز شده، پروژه ای که 
به صورت مشــارکتی با بخش خصوصی 

)شرکت بهمن سبز( اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه این برای دومین بار است 
که شهرداری با مشارکت بخش خصوصی 
در حوزه سینما ورود می کند، گفت: پروژه 
مشارکتی قبل سالن سینمایی پردیس 
سینمای ساحل بود و این بار سینما بهمن 
افتتاح شده و البته این پروژه ها ادامه پیدا 

خواهد کرد.
شــهردار اصفهان تاکید کــرد: مدیریت 
شهری اصفهان درصدد است تا امکانات 
فرهنگی و خدماتی مورد نیــاز مردم را 
عادالنه توزیع کند، موضوعی که قبال در 
مناطق کمتر برخودار، کمتر دیده شده 

است.
نوروزی اظهارکرد: همت شــورای شهر 
اصفهان در تصویب بودجه ها نشان می دهد 
که نگاه ها به سمت مناطق کمتر برخوردار، 
استقرار عدالت و رفع محرومیت ها است 
و اگر چنین نبود مصوبه ای نداشتیم که 
23 میلیارد تومان هزینه کنیم تا پروژه ای 
به عنوان تقاطع بــزرگ نقش جهان در 
ورودی شرق این شهر احداث شود؛ یعنی 
اموال مان و زمین ها را در مرکز شهر دادیم 
تا کارخانه قند بخش های مورد نیاز این 

پروژه را در اختیار شهرداری قرار دهد.
وی ابراز امیدواری کرد: در اولین فرصت 
کلنگ پروژه تقاطع غیرهمســطح نقش 
جهان به زمین زده شود تا به عنوان دروازه 
بزرگ ورودی شــهر برای مــردم ایران 
شناخته شود و این اتفاق قطعا رخ خواهد 

داد.
شهردار اصفهان گفت: ما ایستاده ایم تا به 
پشــتوانه همدلی و همراهی مردم و نگاه 
عادالنه به امکانات و توجه به مناطق کمتر 
برخوردار شــاهد این اتفاقات امیدبخش 
باشــیم، این رویدادها به معنــای ایجاد 
اشتغال، توزیع امکانات و اداره شهر به نحو 

منطقی است.

     از پروژه هــای کوچک مقیاس 
محله ای غفلت نکرده ایم

شیرین طغیانی، رییس کمیسیون عمران، 
معماری و شهرسازی شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان نیز در این مراسم گفت: 
مدیریت شــهری اصفهان از پروژه های 
کوچک مقیاس محله ای غفلت نکرده و در 
بودجه 98 پروژه های محرک توسعه مثل 
بازسازی حمام نقاشــی خوراسگان را در 
دستور کار منطقه 15 شهرداری اصفهان 

قرار داده است.
وی اظهار کرد: هر کاری بکنیم نمی توانیم 
خوراسگان را به منطقه 15 تغییر نام دهیم، 
زیرا اینجا برای ما هویت دارد، دوست داریم 

بگوییم اینجا خوراسگان است.
رییس کمیســیون عمــران، معماری و 

شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان 
خطاب به شهردار اصفهان و اعضای شورای 
شهر افزود: به عنوان شهروند این منطقه 
مایل هستم به وضعیت منطقه اشاره ای 
داشته باشــم، منطقه ای که کمتر از یک 
دهه از الحاق آن به اصفهان گذشته و من 
در نخستین دوره شورای شهر خوراسگان، 
عضو شورا بودم؛ الحاق خوراسگان با فراز و 
نشیب های فراوانی انجام شد؛ مردم منطقه 
خوراسگان انتظار داشــتند بعد از الحاق 
اتفاقات زیادی رقم بخورد، اما اتفاق خاصی 

در این منطقه نیفتاد.
طغیانی با بیان اینکه خوراسگان 120 هزار 
نفر جمعیت دارد، ادامه داد: خوراســگان 
همواره به عنوان دروازه شــرق اصفهان 
مطرح بوده، اما آنگونــه که انتظار بود، به 
آن رسیدگی نشد؛ البته تنها منطقه 15 
این شرایط را ندارد بلکه مناطق 1۴ و 12 
شهرداری اصفهان نیز علی رغم داشتن 
ظرفیت الزم، آنچه باید در مدیریت شهری 
سهم داشته باشند برای آنها ادا نشده است.

وی تصریح کرد: متاسفم که به خاطر افتتاح 
سینما در شرق اصفهان این گونه پایکوبی 
می کنیم در حالی که اســتحقاق مردم 
این منطقه بیش از این بوده اســت؛ البته 
با تمام کاستی ها، این بی انصافی است اگر 
نگوییم چنان چه همراهی اعضای شورا و 
توجه ویژه شهردار نبود، اتفاقات فرهنگی 
عمرانی که در بودجه 97 و 98 بوده محقق 

نمی شد.
رییس کمیســیون عمــران، معماری و 
شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان 
خاطرنشان کرد: شاید در زیرساخت کم 
نداشته باشیم، اما برنامه های فرهنگی در 
سطح منطقه کم بوده اســت و شاید اگر 
همت مدیریت شهرداری نبود این سینما 
نیز در نقطه دیگری از شهر ساخته می شد.

وی با ابراز خرسندی از اینکه تا چند روز 
آینده پروژه بزرگ دیگری در منطقه 15 
رقم می خورد، گفت: بودجــه ای حدود 
90 میلیارد تومان برای این پروژه در این 
منطقه اختصاص یافته کــه در تاریخ بی 

سابقه است و اگر توجه شورا و شهردار نبود 
پروژه جای دیگری اجرا می شد.

طغیانــی تاکیدکرد: مدیریت شــهری 
اصفهان از پروژه هــای کوچک مقیاس 
محلــه ای غفلت نکــرده و در بودجه 98 
پروژه های محرک توسعه مثل بازسازی 
حمام نقاشی خوراســگان را در دستور 
کار منطقه 15 شــهرداری اصفهان قرار 

داده است.

    سینما بهمن توسعه فرهنگی شرق 
اصفهان را به همراه دارد

مســعود قاســمی، مدیــر منطقه 15 
شــهرداری اصفهان نیز در این مراســم 
گفت: »سینما بهمن« یک پروژه شاخص 
 در توســعه فرهنگی در شــرق اصفهان

 است.
 وی اظهار کرد: ســینما بهمن به عنوان 
نخستین سینمای شرق اصفهان به صورت 
مشارکتی با هزینه ای بالغ بر 228 میلیارد 

ریال افتتاح شد.
وی افزود: این ســینما با تالش سازمان 
سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری 
اصفهان و مدیریت موسســه بهمن سبز 
در کمتر از ســه ماه احداث و آماده بهره 

برداری شد.
مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه سینما بهمن ظرفیت 320 صندلی 
را دارد، ادامه داد: این سینما با تجهیزات 
مدرن و به روز در اختیار شهروندان قرار 
می گیرد و یک پروژه شاخص در توسعه 

فرهنگی در شرق اصفهان اصفهان است.
قاســمی با اشــاره به دیگــر پروژه های 
منطقه اضافه کــرد: دو مجتمع تجاری 
مسکونی »شریعتی« و »فجر« به صورت 
 مشــارکتی با بخش خصوصــی احداث

 شده است.
 در پایان این مراسم لوح یادبود پروژه های 
فرهنگی، عمرانی و ترافیکی منطقه 15 
توسط شــهردار اصفهان، معاونانشان و 
 چند نفر از اعضای شورای اسالمی شهر

 دست نوشته شد.



گردشگری

ایسنا
گـــزارش

زمان اجرای »سفر قسطی« 
اعالم شد

معاون گردشگری با 
این توضیح که طرح 
»سفر ارزان« همان 
سفر اقساطی است که با هدف آسان سازی 
مسافرت در داخل کشور قرار است اجرا 
شود، گفت : این طرح پس از تعطیالت نوروز 

۹۸، رسما اجرا می شود.

ولی تیموری با بیان این که بســته های »سفر 
قســطی« در حال آماده سازی اســت، گفت: 
سیاست توسعه گردشگری، توزیع سفر در کشور 
است. آسیب شناسی ها نیز نشان می دهد یکی از 
عوامل توزیع نادرست سفر، اجرای برنامه های 
شــخصی و انفرادی اســت، برای همین سایر 
سیاست گذاری ها در جلوگیری از ازدحام جمعیت 
در یک مسیر و منطقه مشخص، نمی تواند چندان 

اثرگذار باشد.
او درباره نحوه اجرای این طرح که مسؤلیت آن به 
آژانس های مسافرتی واگذار شده است، توضیح 
داد: در توافقی که با تشــکل صنفی آژانس های 
مسافرتی صورت گرفته قرار است آن ها بسته های 
سفر را تهیه کنند و از طرف بانک نیز برای ارائه 
خدمات سفر به صورت اقساط، حمایت شوند. 
مردم برای سفر به مقصد دلخواه خود هزینه ای 
را به صورت پیش پرداخت بدهند و مابقی هزینه 

سفر را هم تقسیط کنند.

این مقام مسئول در ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری یادآور شد: این 
بسته های سفر که همچنان درحال طراحی است 
به مناطقی انجام می شود که چندان مقصد سفر 
نیست. عالوه بر این ســعی شده با کیفیت ترین 
خدمات برای این بســته ها در نظر گرفته شود. 
این میان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری هم موظف بود با بانک ها رایزنی و 
توافق کند تا تسهیالتی را در اختیار آژانس ها و 
دیگر تاسیسات گردشگری قرار دهند. دو بانک 
برای این طرح انتخاب شــد. با صدا و سیما هم 
مذاکره شده است که به محض آغاز اجرای طرح، 

تبلیغ سفرهای آن را رایگان پخش کند.
تیموری گفت: در طرح های قبلی این تسهیالت 
مستقیم در اختیار مردم قرار می گرفت که هم 
فرایند سختی داشت و هم اجرای آن را در ادامه 
با پیچیدگی هایی روبرو می کــرد، اما اکنون آن 

رویکرد اصالح شده است.
او گفت: هدف اصلی ما تنوع بخشی به بسته های 
ســفر، توزیع آن در نقاط مختلف ایران و درگیر 
کردن تاسیسات گردشــگری و حفظ و تداوم 
اشتغال در این بخش ها اســت. در این طرح ما 
سراغ مقاصد کمتر شناخته شده رفته ایم، نقاطی 
که حتی در تعطیالت بلندی مثل نوروز کمتر 
مورد توجه قرار می گیرند. می خواهیم بسته های 
متنوعی را برای سفر آماده کنیم تا همه اقشار از 

آن استفاده کنند.
معاون گردشگری درباره این که ارزان سازی سفر، 

شــائبه ای را در سطح کیفیت خدمات 
ایجاد می کند، گفت: اجازه بدهید اصل 
طرح آغاز شــود بعد درباره کیفیت آن 
صحبت کنیم. پرداختن به این موضوع 
در این مرحله مکانیزمی برای انحراف از 

ادامه و اجرای کار است.
او درباره اینکه از توضیحات برمی آید این 
طرح مشابه سفرهای قســطی است که 
همین حاال برخی آژانس های مســافرتی 
اجرا می کنند و نمونه خاص و متفاوتی در 
قیاس با ســایر طرح ها نیست و مشخص 
نیست اجرای تقسیط آن چقدر به کاهش 
هزینه منجر خواهد شد، گفت: به هر حال 
گروهی هستند که در هر صورتی برای سفر 
برنامه ریزی می کنند امــا در انتخاب مقصد 
مشکل دارند و عادت کرده اند فقط یک مسیر را 
بروند که جمعیت آن ها هم کم نیست. از طرفی 
با توجه به شرایط ارز، امسال افراد زیادی از سفر 
خارجی به داخلــی روی می آورند، در واقع ما 
این گروها را هدف قرار داده ایم، افرادی که سفر 
می روند ولی نمی دانند کجا باید بروند. بنابراین 
سفر را با در نظر گرفتن تسهیالتی خاص برای 

این گروه ها آسان می کنیم.
وی اظهار کرد: سفرهای داخلی اصوال بی حساب 
و کتاب انجام می شود و آسیب اجتماعی زیادی 
دارد. در نــوروز نیز به عنوان یک بحــران با آن 
برخورد می شــود، به گونه ای که از استاندار تا 
شهردار همه را درگیر می کنند. گاهی هم اعمال 
برخی محدودیت ها در مناطقی خاص، سفر را به 
کام مسافر تلخ می کند. با توجه به چنین وضعیتی 
قصد داریم با آسان کردن ســفر تا حدی از این 
فضا خارج شویم تا عالوه بر این که سفر هدفمند 
و متنوع می شــود، از ظرفیت خالی تاسیسات 

گردشگری نیز بهره گرفته شود.
تیموری یادآور شد: شــرایط اقتصادی کنونی 
طوری است که اگر همین سفرها، که بسته آن ها 
در حال آماده سازی اســت انفرادی انجام شود، 

هزینه سنگینی را تحمیل خواهد کرد.
»سفر ارزان« از حدود دو هفته پیش بر سر زبان 
افتاد، وقتی ولی تیمــوری در یک گفت وگوی 
رادیویی از تهیه آن خبر داد و سربسته درباره آن 
توضیح داد: »پکیج های ســفر ارزان آماده شده 
که پیش پرداختی برای سفر در نظر گرفته شده 
و مابقی هزینه ها نیز در قالب اقســاط پرداخت 
می شــود.« او بعدا در یک مصاحبه مطبوعاتی 
بیشتر توضیح داد که این ســفرها قرار است به 

صورت اقساطی اجرا شود.

تقویم گردشگری کاشان تدوین می شود
سرپرست میراث فرهنگی کاشان از تدوین تقویم گردشگری کاشان خبر داد.

مهران سرمدیان بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح اقامتگاه سنتی ملک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
کاشان در نمایشگاه گردشگری و صنایع گردشــگری که از ۲۳ تا ۲۶ بهمن در تهران برگزار می شود، حضور 

متفاوتی دارد.
وی از آماده سازی تقویم گردشگری کاشان خبر داد و افزود: در حال بررسی آسیب های گردشگری کاشان هستیم 

تا در سال ۹۸ با رفع این موارد شاهد رونق گردشگری در شهرستان  باشیم و ضریب ماندگاری را از ۱.۵ روز به سه 
الی چهار روز برسانیم.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان با بیان اینکه ۷۵ موسسه گردشگری در کاشان وجود دارد، ابراز 
داشت: هفت هتل یک تا چهار ستاره و چهار هتل آپارتمان، چهار سفره خانه سنتی، یک کافه تریا سنتی، ۱۶ دفتر خدمات مسافری، چهار 

مهمان پذیر، چهار مجتمع مهمان پذیر و ۱۰ اقامتگاه بوم گردی در کاشان وجود دارد.
وی گفت: چهار مجتمع بین راهی و دو آموزشگاه گردشگری در کاشان وجود دارد و  افرادی در این مجموعه فعالیت دارند تحت آموزش قرار می 

گیرند که باید واحدهای آموزشی تقویت شوند.

آمادگی اصناف اصفهان برای توزیع گوشت وارداتی
رییس اتاق اصناف مرکز اصفهان گفت: قیمت گوشت در چند روزی به دلیل افزایش قاچاق دام به خارج از 
کشور افزایش یافته بود اما با تزریق گوشت سرد و گرم به بازار، این هیجانات تا حدی کنترل شد و بازار به 
آرامش رسید. رسول جهانگیری در خصوص وضعیت بازار گوشت و تغییرات قیمتی آن در طی روزهای 
اخیر اظهار کرد: قیمت گوشت در چند روزی به دلیل افزایش قاچاق دام به خارج از کشور افزایش یافته بود 

اما با تزریق گوشت سرد و گرم به بازار، این هیجانات تا حدی کنترل شد و بازار به آرامش رسید.
رییس اتاق اصناف مرکز اصفهان خاطرنشــان کرد: در حال حاضر واردات گوشــت منجمد و گوشت گرم از 

کشورهای همسایه از سوی دولت انجام شده و عرضه آن باعث شده تا شکاف به وجود آمده میان عرضه و تقاضا کاهش 
یابد. وی همچنین تصریح کرد: قیمت گوشت حاصل عرضه و تقاضای داخلی نبوده بلکه به دلیل رونق قاچاق، قیمت ها در لب 

مرز تعیین شده و همین امر موجب شد تا قیمت داخلی نیز تحت تاثیر قرار گیرد. جهانگیری یادآور شد: اصفهان کمبودی در حوزه گوشت ندارد 
اما قیمت ها باالست و چنین قیمت هایی فراتر از توان خرید مردم است. وی در خصوص اختصاص گوشت های گرم وارداتی به اصفهان اعالم 
داشت: اولویت دولت در توزیع گوشت، تهران بوده و هنوز عدد باالیی به اصفهان اختصاص نیافته است اما اصناف آمادگی خود را برای همکاری 

در توزیع از طریق قصابی ها و نظارت بر نحوه توزیع اعالم کرده است.

 بازار مسکن این روزها با 
کاهش شدید معامالت 
روبروســت و به دلیل 
رشــد بــاالی قیمت و 
عدم افزایش توان خرید، 
واحدهــای کوچــک 
در  جای جای شــهری چون تهران 
خریــدار دارد. اتفاقــا افزایش تقاضا 
برای این دســت واحدها سبب شده 
اســت آپارتمان هایی که در محدوده 
۵۰ متری قرار دارند، به ازای هر متر 
مربع قیمتی باالتر از واحدهای بزرگتر 

همپای خود داشته باشند.
 با این حال پیش بینی اعضای اتحادیه 
مشــاوران امالک که خود فعال این 
حوزه صنفی محسوب می شوند نشان 
می دهــد قیمت واحدهــای لوکس 
در مرحلــه ابتدایــی و قیمت دیگر 

واحدهای مســکونی در مرحله دوم 
کاهــش یابد. برخــی کاهش قیمت 
مســکن تــا ۲۵ درصــد را محتمل 

می دانند.

    طال و سکه
 طال و سکه از بازارهای مهمی است که 
به دلیل نقدشوندگی باالیشان با توجه 

ویژه مردم روبرو هستند.
 بازار طال و سکه اما در روزهای پایاین 
سال به سنت موقعیت فصلی به نظر 
می رسد رونق مناسبی را همراه داشته 
باشــند . قیمت طال و سکه که از پس 
افزایش نرخ دالر در دو هفته پیشین با 
افزایش روبرو بود، در هفته جاری به 
کاهش رضایت داده است اما تحلیل 
این بازار نشان می دهد همچنان سکه 
درگیر حبابی قابل توجه است و تقاضا 
بر این بازار فشاری مضاعف نسبت به 

دیگر بازارها وارد می کند.
 قیمــت جهانــی طــال نیــز طبق 
ســیگنال های ارائه شــده از سوی 
تحلیلگران بین المللی در حال افزایش 
اســت از این رو به نظر می رسد بازار 
طال و ســکه روزهایی متفاوت از بازار 
مسکن را در روزهای باقیمانده از سال 

تورم زده ۹۷ در پیش داشته باشد.
 محدودیت های اعمالــی بر بازار ارز 
البته تاثیر خود را در بازار سکه نشان 
داده و ســبب شده اســت بخشی از 

تقاضایــی که پیش تــر وارد بازار ارز 
می شد، به این بازار متمایل شود.طال 
اما به دلیل رشد قیمت و مزد ساخت 
همچنان در گزینه ســرمایه گذاران 
خرد نیست و سکه و طالی آب شده 

برای خرید ارجحیت دارند. 

    بازار مبهم ارز
 بازار ارز هر چند مورد توجه ویژه افکار 
عمومی اســت اما وضعیتی متفاوت 
از دیگر بازارهــا دارد . خرید و فروش 
ارز دستخوش محدودیت هایی جدی 
شده اســت و به لحاظ قانونی ، امکان 
خرید و فروش ارزهــای رایج فراهم 
نیســت از این رو ریســک این بازار 
باالتر از سایر بازارهاست . دالالنی که 
اقدامات غیر قانونی را در حوزه خرید و 
فروش ارز انجام می دهند نیز چندان 
قابل اعتماد نیســتند چرا که ممکن 
اســت دالرهای تقلبی را با ریال های 
واقعی تاخت بزنند تا حسرت از دست 
رفتن سرمایه در کام سرمایه گذاران 

در این بازار باقی بماند.
 در عین حال برقراری کانال مالی اروپا 
برای ایران اگر با مقدمات اعالم شده در 
خصوص »اف ای تی اف« همراه شود، 
می تواند تاثیری به سزا بر این بازار به 
جای بگذارد چرا که امکان ورود ارز به 

کشور تسهیل می شود .
 فعاالن بازار معتقدند با این وجود بازار 

ارز به دلیل نظــارت و دخالت بانک 
مرکزی چندان قابل پیش بینی نیست 
هر چند در سال های گذشته قیمت 
ارز در  این مقطع زمانی به دلیل آغاز 
مسافرت های نوروزی از نیمه اسفند ، 

افزایشی را تجربه می کرد.

     و اما بورس
 بــورس آینه اقتصاد کشورهاســت. 

مشــکالت اقتصادی خود را در قامت 
بورس به نمایش می گذارد. این روزها 
اما چند اتفاق مهم بورس را مســتعد 

رشد کرده است.
 اول محدود شدن سود بانکی به ماه 
شــمار به جای روزشــمار و دیگری 
تاکید بــر ثبات نرخ ســود بانکی در 
محدوده ۱۵ درصد برای سپرده های 
بلند مدت.ین دو بورس را مســتعد 

رشد کرده اســت . بی تردید بخشی 
از ســرمایه هایی که پیش تر در سبد 
ســپرده ها بود ، حاال به ســمت بازار 

سهام حرکت خواهد کرد .
 البته بــازار ســهام در مرحله پایانی 
ســوددهی بازارهای در سال جاری 
اســت اما رونق آن بی تردید سود و 
صرفه اقتصــاد را به همــراه خواهد 

داشت.

بررسی وضعیت بازارهای مهم در روزهای باقیمانده سال؛   

مسکن راکد می شود، سکه و بورس رونق می گیرد

مهر
گـــزارش
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حاال کمتر از دو ماه به پایان ســال باقی مانده است و از پس 
موج تورمی ۹۷، این سئوال بیش از پیش به گوش می رسد که 

بازارهای مهم به کدامین سو حرکت خواهند کرد؟
 در حالی که بازارهای مهم کشور در سال جاری روزهای پرتالطم 
و پرنوسانی را پشت سر گذاشتند، به نظر می رسد دوره ای تازه 

پیش رو قرار  گرفته است .
  بررسی ها نشان می دهد بازار مسکن از پس رشدی نزدیک به 
صد در صد حاال به کنج عزلت خزیده و اتفاقا بار دیگر رکود را 

میهمان کرده است .

 محدودیت های 
اعمالی بر بازار ارز 

البته تاثیر خود را در 
بازار سکه نشان داده 

و سبب شده است 
بخشی از تقاضایی که 
پیش تر وارد بازار ارز 

می شد، به این بازار 
متمایل شود.

خبرهای دو خطی
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 خودرو
 در آستانه ارزانی است؟

نگرانی نســبت به آغاز دور جدید 
 تحریم ها در ســال جاری شرایط 
ویــژه ای را در اقتصاد رقــم زد به 
گونه ای که آثــار تحریم در اقتصاد 
کشور پیش خور شد و شاهد افزایش 
قیمت طــال و ارز بودیم که ســایر 
بازارها از جمله بازار خودرو را تحت 
تاثیر خود قــرار داد. در واقع خروج 
آمریکا از برجام و انتظــار آغاز دور 
جدید تحریم ها در کنار تصمیمات 
و سیاســت های داخلی اتفاقاتی را 
رقم زد که موجب شد تامین قطعات 
وواردات خودرو بــا موانعی رو به رو 
شود که در نهایت رشد قیمت ها و 
نارضایتی خریداران خــودرو را در 
پی داشت و موجب شد بسیاری از 
خریداران در بــازار خودرو منتظر 
کاهش قیمــت ها باشــند و برای 
خرید خودرو دست نگه دارند. اگر 
چه با گذشت سه ماه از آغاز تحریم 
های جدید شــاهد ثبــات نرخ ارز 
در کانال ۱۱ هزار تومان هســتیم، 
اما تاثیــر روانی افزایش نــرخ ارز 
موجب شــد که بازار خودرو با افت 
 تقاضا روبه رو شــود . اما طبق روال

 سال های گذشته، با نزدیکتر شدن به 
ماه های پایانی سال و روند همیشگی 
افزایش نرخ ارز و ســکه با توجه به 
افزایش تقاضا، مردم نیم نگاهی نیز 
به بازار خودرو دارند و به نظر می رسد 
افزایش قیمت ها در بازار شب عید 
سال جاری همانند سال های پیش 
برقرار باشد و حتی اگر خودروسازها 
به صورت دســتوری قیمت قبلی 
و به کام دالالن بازار، خــودرو را به 
مشتریان نهایی تحویل دهند باز هم 
شاهد رشد قیمت ها در بازار خودرو 
خواهیم بود.  به عبــارت دیگر بازار 
خودرو طی روزهای گذشته پس از 
ابالغ ممنوعیت افزایش قیمت ها، باز 
هم تصاعدی بود و رشد محسوسی را 
تجربه کرده است که دلیل این امر را 
می توان نزدیک شدن به شب عید 
و افزایش تقاضا دانست. به نظر می 
رسد سرمایه ها به تدریج وارد بازار 
خودرو شود و قیمت ها را تحت تاثیر 

قرار دهد.

اقتصاد انالین
خـــبـــر
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    مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با تاکید بر لزوم ارتقای قوانین برون سپاری، گفت: مدیریت شبکه 
گاز کشور باید به بخش خصوصی واگذار شود.

    مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: هم اکنون ۶0 درصد مخازن سدهای کشور پر شده 
است که پیش بینی می شود تا پایان اسفندماه، این رقم به بیش از ۷0 درصد برسد.

    بررسی ها نشان می دهد در ۱0 ماه گذشته سال جاری کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، 
افغانستان و ترکیه عمده مقاصد صادراتی ایران بوده اند.

    رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به افزایش قیمت خیار و گوجه فرنگی در بازار، از 
عدم صدور فاکتور خرید در میدان بارفروشان انتقاد کرد.

    رییس کمیته امــداد امام خمینی ابــراز امیدواری کرد بــا حمایت دولت تمــام خانوار ایتام 
صاحبخانه شوند.

    رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه برخی شرکتهای بیمه توجهی به ارزیابی دقیق خسارت ندارند، 
گفت: برخی خسارت ها به دلیل سوانح ساختگی پرداخت می شود.
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نخستیناستارتآپالکترونیکیدانشگاهآزادبرگزارمیشود
نخستین استارت آپ ویکند واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد با محتوای دانشجویی و دانش آموزی 

از 8 تا 10 اسفند برگزار می شود.
آقانصیر رییس مرکز رشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد با بیان اینکه دانشگاه آزاد بزرگترین 
دانشگاه حضوری دنیاست، گفت: واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد با شعار دانشگاه سبز فعالیت 

خود را آغاز کرد و استارت آپ ویکند سه روزه این دانشگاه برای ارائه طرح های محوری محققان 
در روزهای 9 و 8 و 10 اسفند برگزار می شود.

وی افزود:  به نظرم استارت آپ ها در چند سال گذشته توانسته اند به اقتصاد کشور کمک کرده و کسب 
وکارهای اینترنتی و گردش مالی خوبی را ایجاد کنند.

آقانصیر ادامه داد:  میانگین ســنی اعضای این اســتارت آپ ها بین 20 تا 30 سال اســت و به نظرم یک عزم ملی برای 
بهر ه برداری از این جوانان نیاز است.

به گفته وی به نفرات برتر این استارت آپ جوایزی اهدا می شود به طور مثال نفرات برتر می توانند در مرکز رشد دانشگاه مستقر 
شوند و به صورت نقدی نیز از این افراد حمایت می شود.
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در کنار دالیلــی که در 
این گزارش آورده شده 
بود، دلیل شماره 5 یعنی 
بدرفتاری، بی احترامی، 
محکوم کــردن دیگران 
رفتارهــای  ســایر  و 
غیراخالقــی به عنوان 
نتیجه سبک مدیریت سمی نیز ذکر 

شده بود.
برای هــر مدیــر دیگری بــا میزان 
مشخصی از پاســخگویی، فروتنی و 
وجدان، رشد و یادگیری مهارت های 
جدید برای فائق آمدن بــر این نقاط 
کوری که مانعی برای رشــد شرکت 
هستند، بخشی از کار است. می توانید 
حدس بزنید که پاسخ این مدیرعامل 
چه بود؟ »من اســم تمامــی افرادی 
که در آن گزارش ذکر شــده است را 

می خواهم!«

    8 روش برای اینکه بدانیم برای 
یک شرکت سمی کار می کنیم

به عنوان یک مدیر ارشــد یا مدیر، کار 
شما این است که ســازمانی را بسازید 
که در آن انســان های نادان، زورگو و 
مشکل ساز رشــد نمی کنند. زیرا اگر 
هریک از کارمندان خوب و وفادار شما 
هرکدام از این نشانه ها را در عمل ببینند 
)چهارتای اول در مورد مدیریت هستند 
و بقیه در مورد محیــط کاری( قدرت 
مدیریت درنهایت ممکن است با خطر 

مواجه شود.

    1.اهمیــت دادن بــه کارهای 
شخصی مدیران

اگر بــرای مدیــری کار می کنید که 
تمامی هم وغمش مســائل اطرافش 

اســت و همواره بــه دنبــال ارضای 
نیازهای شــخصی خود مانند حرص، 
طمع و قدرتش می گردد، این می تواند 
نشانه ای واضح از یک مدیریت سمی 

باشد.

    2. کارمندان از دیکتاتوری به 
ستوه آمده اند

در چنیــن محیط هایــی، مدیــران 
می خواهنــد کــه روی همه چیــز و 
همه کس کنترل داشته باشند. تحت 
تمامی شرایط، او تیم را بی اعتماد کرده 
و مسئولیت های الزم را به آن ها تفویض 
نمی کند. هیچ محیط امنی برای بحث 
و گفتگوی گروهی وجــود ندارد، زیرا 

سبک مدیریت خودکامه است.

    3. احتکار اطالعات توسط مدیران
دلیلی واقعــی و مبرم بــرای ذخیره 
اطالعات توسط مدیران و محروم کردن 
دیگران از این اطالعــات وجود دارد و 
آن قدرت و کنترل مدیر است. کنترل 
یکی از موثرترین راه های از بین اعتماد 
است. مدیری که برای کنترل محیط 
کار و افــراد درون آن، مدام اطالعات 
را جمــع آوری می کنــد نمی توانــد 
قابل اعتماد باشد. مدیران آینده باید با 
مسئولیت کامل اطالعات را به اشتراک 
بگذارند و شفافیت شخصی و سازمانی 

را به کارمندان خود نشان دهند.

    4. مدیران پشــت درهای بسته 
هستند

آیا تاکنون فکــر کرده اید که مدیرتان 
کجاست؟ اگر در ساختمان باشد، آن ها 
اغلب پشت درهای بسته هستند تا از 
تعامالت شخصی، به خصوص در مواقع 
بحرانی، اجتناب کننــد. این مدیران 
در زمان های حیاتــی و مواقعی که به 
بازخوردهایشــان نیاز است، به راحتی 
خود را مشغول می کنند و اغلب اوقات 
خود را با جلسات سرگرم می کنند تا 
ناامنی های درون سازمان را به چشم 
نبینند و همچنین بــا ترس تضادها یا 
مناقشه ها نیز روبرو نشوند. این دست 
از مدیران فقط بــه اخبار خوب عالقه 
دارند، زیرا نمی توانند کاری بیشتر از 

آن را انجام دهند. مشکلی پیش آمده 
است؟ برو با کســی دیگر در موردش 

حرف بزن.

5. نمایش رفتارهای مخرب و ضد 
بهره وری توسط کارمندان

بازی سرزنش کردن توسط افراد به راه 
افتاده است، شایعات و صفحه گذاری ها 

وجود دارد، رقابت های داخلی شدت 
یافته اســت و همــکاران هیچ گونه 
پاســخگویی شــخصی ندارند. حتی 
ممکن است داســتان از این هم بدتر 
شــده و محــل کار به محلــی برای 
اظهارنظر و تضادهای سیاسی تبدیل 
شــود. مدیران و برخــی از کارمندان 
ممکن اســت که بخواهند همکاران 

و زیردســتان خــود را در مقابل هم 
قرار دهند. اگر در چنیــن محلی کار 
می کنید، هرگز به فکر افشای اطالعات 
نباشــید و هیچ همکاری نزدیکی را با 

سایر افراد ترتیب ندهید.

    6. غیبت، عدم مشارکت و حجم 
کارها در حال افزایش است

چــرا؟ زیــرا کارمنــدان به عنــوان 
انسان هایی با ارزش تلقی نمی شوند، 
بنابراین اخالق در چنین مکان هایی 
جایی نخواهد داشت. وقتی که انتظار 
مدیران این باشد که زندگی شخصی یا 
خانوادگی شخص به واسطه 50 ساعت 
اضافه کاری در هفته، تعطیالت کم و 
یا حتی عدم تعطیالت و حضور 24/7 
قربانی شود، باید بدانید که شما به اوج 

این محیط کاری سمی رسیده اید.

    7. رفتارهای غیراخالقی مانند 
سرقت، تقلب و خرابکاری در محل 

کار
در تحقیق موسســه گالوپ مشخص 
شد که بدترین نوع کارمندان کسانی 

هســتند که تعامل فعالی در سازمان 
ندارند و این کارمندان حدود 17 تا 20 
درصد از نیروی کار سازمان ها را تشکیل 
می دهند. این کارمندان مانند زامبی ها 
فقط درون شرکت راه می روند و در عین 
شرکت در چرخه های شایعات، هیچ 
کار مثبت دیگری انجام نمی دهند. در 
چنین شــرایطی، می توانید مطمئن 
باشید که رفتارهای غیراخالقی مانند 
سرقت، تقلب و خرابکاری که موجب 
اختالل در روحیه و بهره وری می شوند 

درون سازمان افرایش خواهد یافت.

    8. ســالمت کارکنان در حال 
کاهش است

تحقیــق انجام شــده طی ســال ها 
مشــخص کرد که محیط های کاری 
آزاردهنده حجم انبوهی از استرس را بر 
کارمندان تحمیل کرده و توانایی  آن ها 
برای تمرکز و بهــره ور بودن را کاهش 
می دهند. محققان دریافتند کارمندانی 
که مدیران ســمی دارند، 60 درصد 
بیشتر احتمال دارد که به حمله قلبی 

یا سایر بیماری های قلبی مبتال شوند

نشانه هایی برای هشدار!   

یکمحیطکارمسموم

دلیلی واقعی و مبرم 
برای ذخیره اطالعات 

توسط مدیران و محروم 
کردن دیگران از این 

اطالعات وجود دارد و 
آن قدرت و کنترل مدیر 

است. کنترل یکی از 
موثرترین راه های از 

بین اعتماد است.

اگر برای مدیری کار می کنید که تمامی هم وغمش مسائل 
اطرافش است و همواره به دنبال ارضای نیازهای شخصی 
خود مانند حرص، طمع و قدرتش می گردد، این می تواند 

نشانه ای واضح از یک رهبری سمی باشد.
حدود چند ســال پیش، من به عنوان سرپرست واحد 
مدیریت استعدادها، باید به مدیرعامل گزارش می دادم 
و در این گزارش باید 5 دلیل عمده اینکه چرا افراد در 

حال ترک سازمان هستند را ذکر می کردم.

 
استارت آپ

موج »استارت آپ« در ایران چند سالی هست که شروع شده و موج 
ترجمه باعث شده همه ما چیزهایی رو در مورد اون شنیده باشیم.

تعریف ویکی پدیا از اســتارت آپ این اســت: »یک تجارت نوپــا در قالب یک 
کمپانی، شراکت یا ســازمان موقت تعریف می کند که در پی ایجاد و راه اندازی 
یک مدل تجاری جدید در زمینه ی خاصی اســت«. اجــازه بدهید مثالی بزنم: 
فرض کنید ما امروز می دانیم که از روی تحلیل ژن انســان می توان بسیاری از 
بیماری ها را ردگیری و احتماال پیشگیری و احتماال درمان کرد ولی هنوز دقیقا 
مشخص نشده است که کدام مرحله درآمدزاتر اســت یا کدام مرحله به لحاظ 

تکنولوژی زودتر بالغ می شــود یا مشتریان 
 چگونه برای این مساله هزینه می کنند. اینجا

 استارت آپ هایی ایجاد می شوند و هر کدام 
روی یکی از مسیرهای رشد کسب و کار در این 

حوزه قمار می کنند.
زمان که پیش می رود مثال می بینیم که افراد 
حاضر نیســتند برای آزمایش های ژنتیکی با 
هدف پیشگیری پولی پرداخت کنند ولی حاضر 
هســتند هنگام بیماری از طریق شــبکه بیمه 
یا بیمارســتان هزینه پرداخت کنند و یا شاید 
برعکس آن. همین موضوع مــی تواند از بین دو 
استارت آپ مختلف این حوزه یکی را موفق کند و 

یکی از به شکست برساند.
از آنجایی که در دوره توســعه و رشد استارت آپ 
ممکن است تکنولوژی خاص یا اختراعی ثبت شده 
باشد شرکت شکست خورده می تواند تکنولوژی 
خاص یا اختــراع خودش را به فروش برســاند و از 
کسب و کار خارج شود یا اینکه شاید شرکت بسته 

شود بدون اینکه دارایی باارزشی تولید کرده باشد.
در یک اقتصاد رقابتی که استارت آپ ها برای تجاری سازی تکنولوژی ها و ایده 
های رو به آینده و سریع ایجاد می شوند و سرمایه به وفور وجود دارد و تالش می 
کند سودهای باالتر از 5% ساالنه ایجاد کند، همه آنچه در مورد سیلیکون ولی 
 و استارت آپ شــنیده ایم می تواند اتفاق بیافتد )البته با نرخ شکستی که گفته 

می شود 90% است(
در دره سیلیکون استارت آپ ها بر مبنای تجاری سازی تکنولوژی یا ایده های 
مقیاس پذیر شکل می گیرند و اگر به هر دلیلی شکست بخوریم، مهم ترین جنبه 

شکست آن است که تفسیر ما از آینده رخ نداده است. البته ممکن است شکست 
به دلیل ضعف تیم یا کمبور ســرمایه یا هر چیز دیگر هم باشد ولی با استفاده از 
فضاهای حمایتی رسمی و غیررسمی برای کارآفرینان تالش می کنند که این 

موضوع علت شکست نباشد.
برای مثال چند ســال پیش یک اســتارت آپ آینده ای را پیش بینی کرده بود 
که همه خودروها الکتریکی هســتند چرا که قیمت سوخت الکترکی از بنزینی 
پایین تر است و تعداد زیادی مراکز شارژ و تعویض باتری ایجاد کرده بود. تعداد 
خودروهای الکتریکی با پیش بینی های آن شــرکت سازگار نبود و این شرکت 
پس از چند سال پر تب و تاب در نهایت اعالم ورشکستگی کرد و دارایی های آن 
نیز فروخته شد و به سهامداران پرداخت شد. از طرف دیگر تسال نیز همان ایده 
را با مدل دیگری پیش می برد و طی 10 سال گذشته همچنان زنده مانده است 

و پیش می رود.
اگر نگاهی به اســتارت آپ های مطرح ایرانی بیاندازیم میبینیم که آنها عموما 
ارزش اقتصادی جدید مبتنی بر تکنولوژی از طریــق افزایش بهره وری ایجاد 
می کنند. می توانیــم اینگونه نگاه کنیم که اســتارت آپ مدلی جایگزین برای 
 تجاری سازی تکنولوژی است که در عمل خودش را اثبات می کند یا شکست 
می خورد. با این نگاه ممکن اســت 50 اســتارت آپ حول تجاری ســازی یک 
تکنولوژی و ارزش رساندن به کاربر ایجاد شوند ولی کاربر از یکی استقبال کند 

یا از هیچ کدام استقبال نکند.
قسمت تاریک ماجرا برای ما آنجاســت دو دلیل عمده باعث شده است تجربه 

شکست در ایران و سیلیکون ولی متفاوت باشد:
ایده های ناپخته و تست نشده ای که هرگز اجرا نمی شوند که موفقیت یا شکست 

را تجربه کنند
محیط اقتصادی اجتماعی و حقوقی که از این روش کسب و کار حمایت نمی کند
ایــن دو علــت را دقیــق تــر بررســی  در مقالــه هــای بعــدی 

 می کنیم.

برترین ها
یـــادداشت
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،،
 مدیری که برای کنترل محیط 

کار و افراد درون آن، مدام 
اطالعات را جمع آوری می کند 

نمی تواند قابل اعتماد باشد. 
مدیران آینده باید با مسئولیت 

کامل اطالعات را به اشتراک 
بگذارند و شفافیت شخصی و 
سازمانی را به کارمندان خود 

نشان دهند.

تابناک
گـــزارش

تفاوت شکست استارت آپ ها در جهان و در ایران

 معاون رییس قوه قضاییه
 خبر داد؛

پیش نویس طرح جامع 
حمایت از مالکیت صنعتی 

درانتظار تصویب نهایی

معاون رییس قــوه قضاییه گفت:به 
منظور تکمیل قوانیــن و مقررات، 
پیش نویس طــرح جامع حمایت 
از مالکیت صنعتی در مســیر طی 
تشریفات تصویب نهایی در مجلس 

شورای اسالمی قرار دارد.
احمد تویســرکانی رییس سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور، در افتتاح 
ســمینار تجاری ســازی مالکیت 
معنوی که با حضور کارشناسانی از 
 کشور ســوییس و دانش پژوهانی از 
دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری 
و اســتارت آپ ها برگزار شد، اعالم 
کرد: باید با استفاده از ظرفیت های 
حقوقی و فرصت تجاری سازی ایجاد 
شده اعم ازحق انحصار، امکان اعطای 
مجوز های بهره برداری و قراردادهای 
»LICENSE « نسبت به ایجاد 
ارزش افزوده اینگونــه دارایی ها در 

فرایند تجاری سازی استفاده نمود.
وی با اشــاره بــه اهمیــت تبدیل 
اختراعــات و ابداعات به محصوالت 
قابل فروش اظهار داشــت: تجاری 
سازی و بازاریابی اختراعات، فرآیند 
پیچیده ای اســت که در بازارهای 
بســیار رقابتــی امــروزی نیازمند 
رویکردی حرفه ای و تخصصی است 
تا ضمن ایجاد فضای رقابتی و حل 
مشکالت و نیازهای روزمره بشریت 
خصوصا در حوزه بهداشت، سالمت 
و درمان بیمــاری ها نیز محصوالت 
با کیفیت بیشتری به عموم جامعه 
عرضه شــود. تویســرکانی افزود: 
خوشبختانه ســازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور به عنوان متولی ثبت 
مالکیت های صنعتی طی سال های 
اخیر با مشارکت دستگاه های ذی 
ربط در کنار کمک به راه اندازی بازار 
دارایی های فکری در فرابورس، پروژه 
»TISC« را با هدف تاسیس دفاتر 
حمایت از فناوری و نوآوری و پروژه 
»EIE« را با هدف توانمندســازی 
محیط مالکیت فکــری با همکاری 
ســازمان جهانی مالکیــت معنوی 
دردست اجرا دارد. وی گفت: سازمان 
ثبت در سایه همکاری های دوجانبه 
خود با ســایر مراجع ملی کشورها 
سعی نموده اســت از تجارب دیگر 
کشــورها در زمینه ارتقاء مالکیت 
معنوی اســتفاده نماید که نشست 
حاضر نیز با همین هــدف در قالب 
همــکاری بــا مرجع ملــی فدرال 
مالکیت معنوی ســوئیس در حال 
برگزاری اســت. رییس ســازمان 
ثبت افزود: این ســازمان با عنایت 
به اســناد باالدســتی اعم از سند 
چشــم انداز، برنامه هــای پنجم و 
 ششم توسعه کشــور و برنامه های

 توســعه قضایی بــا در نظر گرفتن 
افق اقتصاد مقاومتی و همچنین در 
اجرای وظایف ذاتی و حاکمیتی خود 
توانسته است نسبت به ایجاد نظام 
ثبت و حمایــت از مالکیت صنعتی 
که پاسخگوی نیازها و ضرورت های 
توسعه ای روز کشور باشد، گام های 
موثری بردارد.  وی گفت: به منظور 
تکمیل و روزآمدتر نمودن قوانین و 
مقررات مربــوط، پیش نویس طرح 
جامع حمایت از مالکیت صنعتی در 
مسیر طی تشریفات تصویب نهایی 
در مجلس قرار دارد تا ضمن روزآمدتر 
شــدن مقررات موجــود، مصادیق 
 جدیدی از حمایت از مالکیت های

 صنعتی از جمله حمایت از اســرار 
تجــاری، ثبــت مــدل مصرفی و 
جلوگیــری از رقابت غیرمنصفانه را 

به طور کامل پوشش دهد.

مهر
گــزارش
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Shapur Cave: 
Located in 
the Zagros 
Mountains, in 
Southern Iran

Shapur cave is located 
at the end of Chogan 
canyon in the four 
kilometer distance 
of Bishapur City 
in Kazerun town, 
the most important 
Sassanid capital in 
an 800 meter height 
from the ground and 
its entrance is about 
30 meters.
And this is why this 
cave is famous by the 
name “Shapur”.
The statue of Shapur is 
carved in a stalagmite, 
and although 1700 
years have passed, 
it is still standing 
and it is the only 
statue left from the 
ancient times which 
is approximately 7 
meters long.
After passing several 
years, this statue is still 
sound, although two of 
its hands are broken. 
The statue were fallen 
down and it was 
restored by the army 
in 1957. This statue 
indicates Shapur in a 
standing position.
There are two stone 
inscription at the 
entrance of the cave, 
which one of them 
is the translation of 
Shapur’s inscription 
in the role of Rajab and 
the other is how the 
statue was restored 
after 1000 years in 
1957 by the army. 
Both inscriptions were 
created by the army 
during the Pahlavi era.
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Library tourism to be launched 
in Isfahan

Derik Dam to help revive Lake 
Urmia
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“Libraries and information centers have the necessary 
cultural context regarding tourism industry. In terms 
of resources, services, equipment, building and 
architecture, the quality of libraries can be effective in 
attracting tourists,” the head of the Central Library said.
“Nowadays, knowledge is power and remains the 
fundamental driver in the world. Our today’s challenge 
is having a knowledge-based city in which all processes 
are based on information and creative ideas. Libraries 
are not only places to present information and 
resources, but also they are considered as the cultural, 
artistic, and social bases,” Mohammad Reza Keshani 
said.
“The central Library of Isfahan municipality is one 
of the biggest public libraries of the country and the 
largest multimedia one in Isfahan that meets the 
citizens’ needs. It follows different approaches as well; 
for example, due to the high potential of this place in 
creative tourism industry, the plan of library tourism 
which is the subset of cultural tourism will be launched 
this Nowrouz,” he added.
Pointing to the advantages of this plan, he noted, 
“It is predicted that through this plan, tourists visit 
and enjoy all the artistic and cultural dimensions of 
Iran’s civilization in different forms of virtual tours, 
illustrated books, exhibitions, and etc. Nowadays, 
cultural tourism is one of the best ways to recognize the 
interdependence of nations’ culture. On the other hand, 
revenue generation via tourism industry is of great 
importance.”“Enthusiasts can refer to the web portal 
of the Central Library of Isfahan municipality, http://
www.cle.ir, and the website of the digital library of the 
municipality, http://www.dlim.ir,” he said.

Head of West Azerbaijan Regional Water 
Authority said water has been released from 
Derik Dam, near Salmas County, to feed the 
drying Urmia Lake in northwestern Iran.
According to Kioumars Daneshjou, in line with 
Urmia Lake’s revival scheme, the first phase 
of water release from Derik Dam has been 
launched.
The plan is being implemented on the order of 
Iran Water Resources Management Company to 
replenish a small part of the ailing lake.
The official noted that strong flow will continue 
to pour some 4 million cubic meters of the water 
to the ailing body of water.
Derik Dam, located 15 kilometers west of Salmas 
County, supplies over 22 million cubic meters of 
freshwater for Salmas domestic and industrial 
demands. It also feeds some 6,000 hectares of 
farmlands in the vicinity of the lake.
Urmia Lake is a closed water body fed through 21 
permanent and 39 seasonal rivers.
It was Iran’s largest inland body of water less 
than 20 years ago; however, it began drying up 
in the mid-2000s. According to international 
statistics, the lake lost about 80% of its waterbed 
by 2015.
Several dams constructed near the lake have 
choked off the water supply from the nearby 
mountains, contributing to the depletion of the 
lake. The construction of a 15-km causeway 
between Urmia and Tabriz and has also exerted 
a severe impact on the reservoir.

Atiq Square 
Atiq Square was a focal point of the city of Isfahan 
for centuries. In the eleventh century when 
Isfahan was the capital of the Seljuk dynasty, 
it was the main square and the chief centre of 
the business and social life of the city. It was an 
important central focus of the city until Naqsh-e 
Jahan Square was laid out in the 17th centenary. 
But even at that time, the Kohneh Square 
preserved its importance as the centre of the 
city’s minor activities. With the Jameh Mosque 
on the north, Qeysarieh Bazaar on the west, 
Harun Velayat Mausoleum and the Ali Mosque on 
the south, and the Seljuk palaces on the east, the 
Kohneh Square served as a prototype for majestic 
Naqsh-e Jahan Square that Shah Abbas I created 
in its vicinity.
Mardavij Pigeon Tower 
Situated among houses of Isfahan, in the middle 
of a square named Borj, there is a unique pigeon 
tower. The architecture of the pigeon tower 
represents the work of experienced architects of 
ancient Iran. The pigeon tower is regarded as one 
of the largest ones with a most perfect pattern of 
this type. The towers were built for the purpose 
of attracting pigeons to them so that they would 
nest in the towers.
Pigeons could fly comfortably inside the towers. 

Their droppings, which contain considerable 
amounts of elements like nitrogen, were collected 
in the tower and then used for farmlands that 
used to be located around the pigeon towers. 
Nitrogen in pigeon droppings has an efficient role 
in the growth of plants and vegetables.
Pigeon towers were constructed in an 
impenetrable way that could shelter the pigeons 
from predators. The small size of the entrances 
holes, 7 centimeters by 7 centimeters, on the top 
of the tower were to prevent large birds such as 
hawks, owls or crows from entering the tower.
A white and slippery circular band made of 
plaster gypsum about 80 to 100 centimeters 
wide covers around the base of tower over mud 
and straw to prevent the creeping up of a snake 
on the shaft of the tower to enter through the 
pigeonholes on the top of the tower.
Do not miss the opportunity of visiting this 
unique pigeon tower.
Qeysarie Bazaar
The gate(portal) of Qeysarie Bazaar was the 
second structure to be constructed in the 
northern end of the square in safavid era. This 
Bazaar connects the old square (Atigh Square) to 
the new one which is the Naghsh-e Jahan Square 
and works as a transition element, built for the 
development of trading and acceleration of 

economy growth.
On the top of this great gate, as a symbol of the 
Battle of good and evil, the splendorous mosaic 
work represents two hunters with human bodies, 
tiger legs and each aiming an arrow to their 
dragon tail as a Sagittarius zodiac sign. Historian 
declare that this was the month that Isfahan 
was founded.On the top of the Qeysarie Gate, 
not so long ago, there used to be structure called 
”Nagharehkhaneh”, where music would be 
played at sunrise and sunset.In the middle of 
the portal, there is a painting of Shah Abbas at 
war with the Uzbeks.  Other paintings resemble 
some hunting frescos painted by European 
artists. Unfortunately, too much direct sun light 
along with humid condition have caused some 
colours of the paintings to fade.The famous 
Persian Moaragh mosaic tilework can be seen on 
the portal and the sides of the corridors. There 
is a poem from, Sa’di, the famous Persian poet 
written on the side walls. Each couplet on each 
side, facing the other.The grand Bazaar of Isfahan, 
itself is a complete covered town. Each part of this 
Bazaar including; cross roads which are called 
Char-Su (four directions), Caravansaries with 
rectangular shaped open courtyards and smaller 
places similar to caravansaries, called Timcheh 
have certain specifications.

There is a hidden paradise situated in 
the heart of mountains and southwest 
of Kashan city in the vicinity of Karkas 
slopes.  Barzok’s history dates back 
to 5000 years ago. The amazing 
landscapes, pleasant weather and 
vibrant culture make Barzok a must 
visit for all. Traveling to this paradise 
in every season of the year and staying 
in beautiful cozy houses creates a 
nostalgic and unique experience and 
also gives you a chance of touching 
beauties of nature and dignity of 
history with all your soul and mind!

Atiq Square, Mardavij Pigeon Tower, 
Qeysarie Bazaar: Three Must See Sites

Must-see sites in Iran

Barzok; hidden jewel 
of Kashan
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The 22nd International Exhibition 
of Medical, Dental, Laboratory 
Equipment and Pharmaceutical 
Products, also known as “Iran 
Health 2019”, will be held at Tehran’s 
International Permanent Fairground 
from June 8-11.Considered as one 
of the most important healthcare 
events in the region, the exhibition 
will host over 600 domestic and 
foreign companies in an area of 
25,000 square meters.Last year’s 
event hosted 528 domestic and 
foreign exhibitors, with over 40,000 
visitors.Medical equipment and 
supplies, dental equipment and 

consumer products, pharmaceutical 
products and machinery, laboratory 
equipment and services, healthcare 
services, building premises for 
health industry, medical tourism, 
hospital equipment and supplies, 
food supplements, vitamins and 
herbal drugs, alternative therapies, 
innovations and new technologies, 
machines and materials used 
in hospitals, examination and 
treatment instruments, community 
healthcare consultancy, medical 
centers, clinics, sanatorium, 
specialized books and publications 
will be presented in the event.

Japan’s JXTG 
set to take 
first loading of 
Iranian crude 
Japan’s largest 
refiner JXTG Nippon 
Oil & Energy is set 
to resume loading 
of Iranian crude oil 
as early as Monday, 
almost three 
months after the US 
sanctions waiver 
was granted.
According to S&P 
Global Platts, the 
VLCC Eneos Breeze 
is scheduled to 
arrive at Iran’s Kharg 
Island Monday to 
load the cargo.
A JXTG Nippon Oil & 
Energy spokesman 
confirmed Monday 
that it is resuming 
its Iranian crude oil 
loading in February. 
But the spokesman 
declined to comment 
on the specific 
scheduled loading 
by the Eneos Breeze.
JXTG Nippon Oil & 
Energy is the fourth 
Japanese refiner to 
resume Iranian oil 
loading, after Showa 
Shell, Fuji Oil and 
Cosmo Oil resumed 
crude oil loading 
from Iran in January 
– the first in four 
months – totaling 
around 4.9 million 
barrels.
With other refiners 
planning to resume 
imports in February, 
Japan is expected 
to load about 14 
million barrels over 
January-February, 
according to 
Platts calculations 
based on market 
information.
That would put 
Japan’s average 
Iranian oil imports 
at 78,000 b/d 
during the 180-
day waiver, down 
49% from 153,000 
b/d imported over 
May-October 2018, 
according to Platts 
calculations.
Japan is among eight 
countries with the 
US’ 180-day waivers 
allowing them to 
keep importing 
Iranian oil through 
May 4.
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Iran Health Expo 2019 to be 
held in June

Addressing an open 
session of the parliament 
on Monday, Rouhani said 
today, Iran’s problems 
in providing medicines 
needed inside the country 
have been resolved. 
Right after the victory of 
the Islamic Revolution, 
25% of the needed 
pharmaceuticals were 
produced domestically and 
the remaining 75% were 
supplied from abroad, he 
noted.
But today, the president 
added, 95% of the 
medicines are produced 
inside the country and only 
5% of them are imported. 
Currently, Iran exports 

drugs to neighboring and 
non-neighboring countries 
and even to Europe, 
Rouhani went on to say.
Back in November, the 
Middle East’s biggest 
pharmaceutical factory 
specializing in the 
production of anticancer 
drugs was inaugurated in 
Iran.
As the US sanctions 
against Iran have made it 
difficult for the people of 
the country to have access 
to some medications such 
as anticancer drugs, the 
factory is providing a wide 
range of such medicines for 
patients.
Iranian experts have in 

recent years made great 
headways in using modern 
medical technology to cure 
a broad range of diseases 
inside the country, making 
Iran a top destination for 
medical tourism.
Back in 2015, Iran 
unveiled a rare drug 
named “Sitagliptin” that 

treats diabetes type 2 
and has been produced 
by the country’s medical 
experts under the trade 
name “Ziptin”.Previously, 
a German company had a 
monopoly on the drug, but 
Iran broke the monopoly by 
launching the production 
line of the medicine.

Up to 7000 German firms 
eager to trade with Iran: 
German official
Up to 7,000 German business enterprises are 
estimated to seek continued trade with Iran, 
says the managing director of the German-
Iranian Chamber of Commerce, following 
the launch of a payment vehicle that enables 
continued European trade with the Islamic 
Republic irrespective of unilateral sanctions by 
the United States.Managing director of the Ger-
man-Iranian Chamber of Commerce, Michael 
Tockuss said in an interview with the German 
business news weekly Wirtschaftswoche on 
Saturday that the launch of the payment vehi-
cle — known as the Instrument in Support of 
Trade Exchanges, or INSTEX — was a welcome 
development and that it would enable Europe-
an companies to engage in barter transactions 
with Iran.“Our estimate is that between 5,000 
and 7,000 small- and medium-scale businesses 
are still after trade with Iran,” Tockuss added.
France, Germany, and Britain unveiled INSTEX, 
which is a Special Purpose Vehicle (SPV), 
on Thursday to facilitate “legitimate trade 
between European economic operators and 
Iran.”INSTEX took months to prepare, and 
the idea to set it up came after the US unilater-
ally withdrew from a multilateral deal with 
Iran and five other, mainly European, parties. 
On withdrawal, the US also re-imposed its 
so-called primary sanctions against Iran and 
secondary sanctions against countries that 
continue to do business with it, according to 
Press TV.

Handicraft exports exceed 
$190 million in 9 months
Iranian merchants exported over $195 million 
worth of handicrafts during the first nine 
months of the current fiscal (to Dec. 21, 2018), 
a senior official said.
“The country earned more than $195 million 
from the exports of handicrafts during the 
nine-month period, indicating an 11% growth 
in comparison with the similar period of last 
year,” Ali Asghar Mounesan, the head of Iran’s 
Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization said on Monday.
According to the official, last year, some $280 
million worth of handicrafts were exported 
through official ports and $250 million were 
exported via suitcase trade.
Referring to the growth of handicraft 
production and exports as an effective means 
for improving the tourism industry, Mounesan 
said that over 9 million foreign tourists 
traveled to Iran during the first nine months 
of this year, while last year’s total visits to the 
country stood at 5 million.

 Iranian President Hassan Rouhani said in the 
early years after the 1979 Islamic Revolution, the 
country used to produce 25 percent of the needed 
pharmaceuticals but now the figure has reached 
95 percent.

Iran Producing %95 of Needed 
Pharmaceuticals, President Says

news

SP Phase 13 project registers 
93.4% progress
The caretaker of planning and control of South Pars 
Gas Field’s Phase 13 said the project has so far gained 
93.4% work-in-progress.
According to Pars Oil and Gas Company (POGC), 
Reza Moayedi underlined that the project has 
set new records in construction, installation and 
commissioning of various parts.
Phase 13 of the giant offshore gas field in the Persian 
Gulf, is one of the largest national projects in Iran 
which is being carried out on both offshore and 

onshore phases.
He said development of the project had gained 
considerable momentum in the past 20 months, 
adding that setting such records is an indication of 
the sophistication of Iranian developers in the field.
The official noted that offshore industry had 
been inspired by the past lessons and had 
entered the design, engineering, construction, 
implementation and commissioning of offshore 
platforms without the presence of foreign 
experts which augurs well for domestic industrial  
sector.
He said plans are high on the agenda to construct and 

install to topside of platforms 
A and C for Phase 13 during 
next fiscal year.
“Completion of the two 
topsides will help reach 
full production at Phase 
13,” he added.
Phase 13 is being developed 
for production of 56 mcm/d 
of rich gas, 75,000 b/d of gas 
condensates, 400 tons/day of sulfur and 1.05 million 
tons per year of liquefied petroleum gas (LPG) and a 
million tons per year of ethane.

Right after the 
victory of the 
Islamic Revolution, 
%25 of the needed 
pharmaceuticals 
were produced 
domestically and 
the remaining %75 
were supplied from 
abroad, he noted.

Iran power industry 
boomed in 40 years
 Iran’s power industry has observed 
significant growth in different aspects, 
including capacity, logistics and 
infrastructures in the past forty years 
since the victory of the Islamic Revolution 
in 1979.
According to the Energy Minstry, the 
country’s total installed power capacity 
now tops 80,000 megawatts, showing 
an 11.5-fold leap in comparison with the 
7,000 MW-capacity in 1979.
The national power grid’s length has 

also observed an 11.3% increase in the 
period. The country’s power transmission 
network, with a length of 923,452 
kilometers, is now connecting towns and 
villages in remote areas to the national 
grid, while the network’s total length stood 
at 81,775 in 1979.
According to Energy Minister Reza 
Ardakanian, the 3.4 million subscribers in 
1979 have so far increased to 35.7 million.
While only 4,367 villages were connected 
to the national power grid before the 
victory of the Islamic Revolution, the 
number has now reached 57,098, showing 
a 16.4-fold jump in forty years.

Leaving under years of harsh sanctions, 
the country has put all-out efforts to 
become self-sufficient in the strategically 
important sector. According to Energy 
Ministry, at least 65% of power plant 
equipment and 100% of power networks 
and substations are supplied by domestic 
manufacturers.
Compared to the 2-fold increase of the 
population over the 40-year period, the 
two-digit growth in power capacity and 
infrastructure has helped Iran turn into 
a major electricity hub, active in power 
exports and swap with the neighboring 
states.

South Korean 
companies to 
resume Iranian 
gas condensate 
purchase
 Two major South Korean 
oil companies are to resume 
buying Iran gas condensates in 
February.
According to Yonhap, Hyundai 
Oilbank Co., a major South 
Korean refiner plans to import 

2 million barrels of Iranian 
condensate this month, a 
person familiar with the issue 
said Monday.
It would be Hyundai Oilbank’s 
first imports of ultralight 
crude since September, two 
months before the United 
States imposed the most 
biting sanctions ever on Iran. 
US President Donald Trump 
abandoned a landmark 2015 
nuclear deal with Iran in May.
Still, the US has allowed 

South Korea and seven other 
countries to continue to buy 
Iranian oil over the next six 
months.
South Korea is the third-largest 
buyer of Iranian oil.
Hanwha Total Petrochemical 
Co. -- a 50-50 joint-venture 
between Hanwha General 
Chemical Co. and French 
energy giant Total -- also plans 
to import condensate from Iran 
in February, a company official 
said.

He declined to elaborate on the 
amount of shipments, citing 
policy.
The company last imported 
Iranian condensate in July 
last year, when it brought in 2 
million barrels.
The South Korean refiners 
and chemical firms had relied 
heavily on Iranian condensate 
for production of various 
petrochemical products thanks 
to a stable supply and price 
competitiveness.



Parl.’s security committee to 
address INSTEX with Zarif 
in attendance
 An MP said the Parliament’s National Security 
and Foreign Policy Committee will hold a session 
later today with FM Zarif in attendance to discuss 
EU’s recently created trade mechanism for Iran.
Alireza Rahimi, a member of the Parliament’s 
National Security and Foreign Policy Committee, 
said the committee will hold a session on Monday 
afternoon to discuss INSTEX (Instrument 
for Supporting Trade Exchanges), and EU’s 
proposals for Iran.
He added that the session will also be attended 
by Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, 
and deputy ministers of economy, industry, and 
representatives from the Central Bank of Iran.
Stressing the significance of the trade 
mechanism, he said “various issues have been 
raised in this regard, and Foreign Minister Zarif 
and deputies of economy ministry and the 
Central Bank will give explanations about the 
mechanism.”
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, in a bid to bypass 
the US sanctions and convince Iran to remain 
in the nuclear deal following the US unilateral 
withdrawal from the agreement.
According to the statement, the mechanism will 
focus initially on the sectors most essential to the 
Iranian population – such as pharmaceutical, 
medical devices and agri-food goods, and will 
later expand to be open to economic operators 
from third countries who wish to trade with Iran.
Meanwhile, some Iranian MPs and officials have 
been critical about the possibility of EU setting 
conditions for Iran to implement the mechanism, 
such as Iran’s endorsement of the FATF-related 
bills or negotiations over the country’s missile 
program.

Saeed Namaki appointed as 
Iran’s new Health Minister
Saeed Namaki won a confidence vote in Iranian 
Parliament and was appointed as the country’s 
new Health Minister.
During Monday session held with Iranian 
President, Hassan Rouhani in attendance, 
lawmakers approved Saeed Namaki with 229 
votes in favor, 25 against, and 4 abstentions.
Namaki replaced Hassan Qazizadeh Hashemi 
who stepped down from his position over 
proposed budget cuts in early January.
Born in Kashan, central Iran, Namaki has a Ph.D. 
in pharmacy and is considered the first non-
physician Iranian health minister. He is a member 
of Tehran’s Shahid Beheshti University of Medical 
Sciences faculty and had served as deputy head 
of Planning and Budget Organization for social 
affairs, deputy Health Minister and also deputy 
chief of Iran’s Department of Environment.

Europe has no right to set 
conditions for implementing 
INSTEX

Commenting on INSTEX 
a payment channel 
launched by the three 
EU signatories to the 
2015 Iran nuclear deal 
(France, Germany and 
Britain) last week to 
help continue trade with 
Tehran and bypass the US 
sanctions, Baeidinejad 
said the formation of 
INSTEX is part of the EU 
commitments under the 
Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) 
that has been carried out 
with delay.
The ambassador cited 
a clause of the joint 
statement by the foreign 
ministers of France, 
Germany and the 
UK, which stipulates, 
“INSTEX will function 
under the highest 
international standards 
with regards to anti-
money laundering, 

combating the financing 
of terrorism (AML/CFT) 
and EU and UN sanctions 
compliance. In this 
respect, the E3 expect 
Iran to swiftly implement 
all elements of its FATF 
action plan.”
The channel, set up by 
Germany, France and the 
UK (E3), is called INSTEX 
— short for “Instrument 
in Support of Trade 
Exchanges.”
Part of the E3 joint 
statement reads that 
the INSTEX will function 
under the highest 
international standards 
with regards to anti-
money laundering, 
combating the financing 
of terrorism (AML/CFT) 
and EU and UN sanctions 
compliance. In this 
respect, the E3 expect 
Iran to swiftly implement 
all elements of its FATF 

action plan.
According to media 
reports, INSTEX will 
be based in Paris 
and be managed by 
German banking 
expert Per Fischer, a 
former manager at 
Commerzbank. The UK 
will head the supervisory 
board.
The Trump 
administration has 
repeatedly warned the 
European Union against 
trying to sidestep 
sanctions on Iran. Trump 
pulled the US out of 
the 2015 Iran nuclear 

deal and reimposed 
sanctions last year. Along 
with fellow signatories 
Russia and China, the 
EU maintains that Iran 
has not broken its side 
of the deal and should be 
allowed to trade.
Iranian officials has 
expressed frustration 
and skeptism over the 
slow European response 
to the re-imposition of 
US sanctions, but has 
pledged to maintain 
ther nuclear deal 
commitments so long as 
it receives the promised 
economic benefits.

Trump Statement on 
Military Option Proves 
US behind Venezuela 
Crisis: Caracas
US President Donald Trump’s recent 
statement on possible US military 
intervention in Venezuela is proof that 
Washington is behind an attempt to stage 
a state coup in the Latin American country, 
Venezuelan Foreign Minister Jorge Arreaza 
said.
“Donald Trump confirms that he leads the 
state coup as he threatens to use military 
force again in violation of the UN Charter. 
The Venezuelan opposition is controlled by 
Trump”, Arreaza posted on Twitter late on 
Sunday, Sputnik reported.
On Sunday, Trump said in an interview 
for the CBS broadcaster that US military 
intervention in Venezuela was “an option”.
Venezuelan Vice President Delcy Rodriguez 
condemned Trump’s statement on Sunday, 
stressing that the people of Venezuela 

would not allow any foreign interference.
On 23 January, Juan Guaido, the speaker of 
the Venezuelan opposition-led National 
Assembly, proclaimed himself the country’s 
interim president.
The opposition figure was supported by 
the United States and a number of other 
countries, while China, Mexico, Russia, 
Turkey, Iran and several other states backed 
constitutionally elected President Nicolas 
Maduro. Maduro has repeatedly blamed 
Washington for trying to stage a state coup 
in Venezuela.
US National Security Advisor John Bolton 
said Friday, however, that the White House 
had no plans for an imminent military 
intervention in Venezuela but all options 
with regard to the situation in that county 
remain on the table.
During a press briefing on Monday 
about new sanctions against Venezuela, 
Bolton was photographed holding a 
yellow notepad that read: “5,000 troops 
to Colombia,” prompting widespread 
speculation that senior US security officials 

are discussing plans to deploy military 
forces to the Latin American country, which 
borders Venezuela.
However, Acting US Secretary of Defense 
Patrick Shanahan told reporters on 
Tuesday that he had not discussed with 
Bolton an apparent plan to deploy US 
troops to Colombia amid the current crisis 
in Venezuela.
Meanwhile, Trump administration has 
also appointed neoconservative Elliott 
Abrams, a reportedly lifelong close political 
ally of National Security Advisor John 
Bolton as special envoy charged with 
restoring democracy to Venezuela, further 
suggesting strong US encouragement of an 
upcoming coup to topple to Maduro.

“Europe has no right to set conditions for 
implementing the new financial channel,” Iranian 
Ambassador to London Hamid Baeidinejad said in a 
post on his Twitter account on Sunday.
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Iraq’s Hashd al-Shaabi 
(also known as Popular 
Mobilization Forces) 
blamed Daesh terror 
group for the recent 
attack on a pilgrim bus, 
announcing that at least 
six Iranians and one Iraqi 
were injured during 
the attack.Iraq’s Hashd 
al-Shaabi announced in 
a statement, published 
on their official website 
late on Sunday that the 
recent terror attack on 
the pilgrim bus in south 
of the central Iraqi city 
of Balad led to at least 
seven pilgrims including 
six Iranians and on Iraqi 
were injured.Iraq’s Hashd 
al-Shaabi said that the 
attack was carried out by 
Daesh militants.“The 43rd 
brigade of the Hashd al-
Shaabi has been arrived 
in the regions close to 
Balad in a bid to seize the 
Daesh militants who fled 
the site of the incident 
promptly after the attack” 
the statement said.The 
AP news agency has 
said the pilgrims were 
wounded when their bus 
came under attack by 
unidentified gunmen.

Iran needs no 
permission to 
boost defense 
power
The spokesman of the 
Iranian Armed Forces said 
that Iran seeks nobody’s 
permission to boost its 
defense capability.
“The Islamic Republic of 
Iran manufactures any 
required equipment to 
defend the country and 
will not ask for anybody’s 
permission in this regard,” 
Brigadier General 
Abolfazl Shekarchi told 
IRNA on Sunday.He went 
on to say that Iran has 
reached self-sufficiency 
in its defense sector and 
continues to play its role 
as a powerful country in 
both regional and global 
spheres.The Islamic 
Republic maintains 
that its military power 
poses no threat to other 
countries and is based 
on its military doctrine 
of deterrence.“We are 
announcing to the whole 
world that Iran’s message 
is not war and bloodshed 
but peace and friendship,” 
highlighted the senior 
military official.

At least 6 Ira-
nians injured 
during recent 
terror attack 
by Daesh in 
Iraq: Hashd 
al-Shaabi
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Iran will by no means accept 
INSTEX conditions: MP
A member of Parliament’s National Security Committee 
said Mon. that Iran will, ‘under no circumstances’, accept the 
terms and conditions set by EU for the creation of its trade 
mechanism for Iran.
A member of Parliament’s National Security and Foreign 
Policy Committee, Hossein Naghavi Hosseini, told Mehr 
News correspondent on Monday that conditioning the 
implementation of the trade mechanism on issues outside the 
JCPOA framework, namely the FATF-related bills, is against 
international commitments.

“Europe must put the payment mechanism into effect as a 
way to implement its commitments and obligations under 
the JCPOA,” he added.
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, in a bid to bypass the US 
sanctions and convince Iran to remain in the nuclear deal 
following the US unilateral withdrawal from the agreement.
Naghavi Hosseini maintained that some European officials 
have conditioned the implementation of the payment channel 
on Iran’s endorsement of FATF-related bills or negotiations 

over its missile program.
“We will have no negotiations 
whatsoever on our missile 
program,” he stressed.
The Iranian lawmaker 
went on to add, however, 
that the creation of the 
EU’s trade mechanism 
for Iran is an important 
step, voicing hope that it 
would continue to have as 
much transparency as the nuclear  
deal.

Iraqi President Criticizes Trump Comments on 
‘Watching Iran’
Iraqi President Barham Salih said Baghdad attaches great importance to its ties 
with Tehran, saying President Donald Trump did not ask Iraq’s permission for 
US troops stationed there to “watch Iran.”US troops in Iraq are there as part of 
an agreement between the two countries with a specific mission of combating 
terrorism, Salih, speaking at a forum in Baghdad on Monday, said, Reuters 
reported.They should stick to that, the president stressed.  Salih was responding 
to a question about Trump’s comments to CBS about how he would ask troops 
stationed in Iraq to “watch” Iran.Trump said it was important to keep a US military 
presence in Iraq so that Washington can keep a close eye on Iran “because Iran is a 
real problem,” according to the interview broadcast on Sunday.

Kremlin: Russia, Iran, Turkey Leaders to Meet in 
Russia on Feb. 14
Russian President Vladimir Putin will meet his Iranian and Turkish 
counterparts in the Russian Black Sea resort town of Sochi on Feb. 14, RIA 
news agency reported on Sunday, citing the Kremlin.It gave no further details 
but Putin said last month he would convene such a gathering to discuss the 
situation in Syria, where Russia and Turkey have been trying to create a de-
escalation zone.The three countries want a political settlement to end the 
Syrian conflict.During the upcoming meeting Russian President Vladimir 
Putin, Iranian President Hassan Rouhani and Turkish President Tayyip 
Erdogan will discuss the situation in the Syrian de-escalation zone Idlib and 
the withdrawal of the American forces from Syria.

News

The channel, set 
up by Germany, 
France and the 
UK (E3), is called 
INSTEX — short 
for “Instrument in 
Support of Trade 
Exchanges.”



Iran Producing %95 of Needed 
Pharmaceuticals, President Says

Iran ready to build light-water reactors for its neighbours
Iran is ready to design and construct light-water research reactors for the neighbouring 
countries, Head of the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi said.
Salehi made the remarks on the sidelines of the Islamic Revolution and Sacred Defense 
Achievements Exhibition in Tehran. “If neighbouring countries are interested in having light 
water research reactors, we can design and provide them with that and also train them so that 
they can produce their required radiopharmaceuticals,” Salehi added.
Elsewhere, Salehi described the registration of INSTEX by European signatories of Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) as a positive step, highlighting that “of course this is 
not the final step.” Hoping that European countries would increase their speed in this route, he 
added, “we expect them to take final steps.”

Chairman of the 
B i o t e c h n o l o g y 
Development Council said 
Mon. that the country has 
obtained the technical 
know-how for production of 
10 new biopharmaceuticals, 
which will be produced and 
enter the market in two or 
three years.
Mostafa Ghanei, Chairman 
of the Biotechnology 
Development Council, 
told Mehr News 
correspondent on Monday 
that in the past years, 22 
biopharmaceuticals have 
entered the country’s 
market, deeming it a 
good progress for Iran 
considering the heavy 
sanctions imposed on 
the country and on all 
biotechnology equipment.
He said Iran is unrivaled 
in the region in the field of 
biotechnology.
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Ayatollah Sadegh Amoli Larijani, the 
Iranian Judiciary Chief, was quoted 
by Fars as saying at a meeting with the 
country’s senior judicial authorities 
on Monday that 50,000 convicts will be 
pardoned or their sentences reduced on 
the occasion of the 40th anniversary of 
Iran’s Islamic Revolution.
Ayatollah Khamenei has agreed to a 
request by the Judiciary chief to pardon or 
reduce the sentences of as many as 50,000 

eligible inmates convicted by courts of 
common pleas, the Islamic Revolution 
tribunals, the Judicial Organization of the 
Armed Forces and the State Discretionary 
Punishment Organization.
The tradition is in line with implementing 
Paragraph 11 of Article 110 of Iran’s 
Constitution in a bid to reduce the adverse 
effects of imprisonment on the families of 
convicts and facilitate the process of the 
convicts’ rehabilitation.

He made the remarks Monday at a public 
session of the Iranian parliament to defend 
Saeed Namaki for the position of Minister of 
Health and Medical Education.
Hassan Ghazizadeh Hashemi, the previous 
health minister, resigned from his position over 
proposed budget cuts in early January.
Rouhani noted that “the rapid development 
of the health sector is one of the many 
achievements of the Islamic Revolution.”
He congratulated the 40th anniversary of the 
victory of the Islamic Revolution and said, 
“we all know that the health sector, treating 
patients, health expenses, disease prevention, 
independence and health tourism are 
important for our country.”
“A quick overview of the preliminary figures in 
the health sector clearly indicates how much 
developments have been made in the past 40 
years after the victory of the Islamic Revolution.”
“In 1979 before the victory of the Islamic 
Revolution, the entire population of doctors 
that we had was 14,700, out of which 6,000 
doctors were foreign and half of the health 
sector relied on foreign doctors,” he continued, 
adding that today some 140,000 Iranian doctors 
are offering services to the public.
He also appreciated the efforts of former Health 
Minister Hassan Ghazizadeh Hashemi and 
regretted his resignation.
Saying that the Islamic Revolution has chosen a 
good path in health issues, he added, “this does 
not mean that we have no problems in the health 
sector, but when we compare it to 40 years ago 
and other countries, we see that we have had 
considerable progress.”
“Since the beginning of the 11th government, 
we had been thinking about a plan to reform 
the health sector,” he said, adding, that in 2014, 
Healthcare Reform Plan was operationalized 
with the sincere efforts of Hassan Qazizadeh 

Hashemi.
“Dr Hashemi’s name will stay forever with 
Healthcare Reform Plan in the history of our 
country.”
Stating that the Healthcare Reform Plan has 
taken good steps in the past 5 to 6 years, the 
Iranian President said, “the number of hospital 
beds in the first years after the victory of the 
Islamic Revolution was 55,000, while today, 
we have 129,600, which shows 131 per cent 
growth.”
Elsewhere, Rouhani appreciated the speaker, 
board of directors and the members of the 
Parliament for approving the four important 
bills on anti-money laundering and combating 
the financing of terrorism. “This will be 
recorded in history as an important job by the 
Majlis [Parliament] and the government.”
“We have always been a pioneer in fighting 
terrorism and we must not allow those who 
have people’s blood on their hands and have 
conducted various terrors in the history to 
claim they are fighting terrorism, and give them 
a pretext to insult us,” said Rouhani.
“Two bills have so far been finalized, and God 
willing, the other two will be finalized soon.”
“Before the revolution, we needed to go abroad 
to treat some illnesses or have an operation, 
but today, this need is met almost completely, 
or even been vice-versa. Today, we have many 
health tourists,” Rouhani maintained.
“In the beginning days after the Islamic 
Revolution, 25 per cent of our medicine was 
produced in the country but today, we are proud 
that we can produce 95 per cent of our medicine 
domestically.”
The President also went on to stress the 
importance of how medical students are trained 
and educated, saying, “If we review the process 
of medical education in our country from the 
first day, we will find out that our medical 
universities have to be reformed and this is one 
of the most important responsibilities of the 
new minister.”
About Dr Namaki as his choice for the position 
of Minister of Health and Medical Education, he 
said, “I found Dr. Namaki as the best choice, as Dr. 
Hashemi himself proposed him.”

According to Hossein Rahimi, 
the supervisor of the project, the 
operations were carried out in line 
with the government’s push to speed 
up production from the field, which is 
shared with its western Arab neighbor, 
Iraq.
The official added that each well has been 
drilled within an average of 470 days by 
domestic experts.
The field is considered as one of the most 
difficult reservoirs to drill due to the 
sequence of its low- and high-pressure 
layers and the large number of tubes for 
drilling and lining of wells.
Azar holds 2.5 billion barrels of in-place 

oil, but new reservoir studies on the field 
suggest a much higher figure of 4 billion 
barrels. It is one of the six joint fields with 
Iraq, along with Dehloran, West Paydar, 
Naft-Shahr, Azadegan and Yadavaran.
NIDC, ,a subsidiary of National Iranian 
Oil Company, has conducted over 105 
drillilng operations in the past 10 
months. The company’s drillings reached 
a total of 143,000 meters of oil and gas 
wells during the period.

Judiciary chief:

50,000 convicts to be pardoned on 40th anniv. of 
Islamic Revolution

Islamic Revolution reduced dependence on 
foreigners in health sector: Rouhani

NIDC completes 7 drilling operations in Azar Oilfield

The Iranian Judiciary Chief Amoli 
Larijani said 50,000 convicts will 
receive pardons from Leader Ayatollah 
Khamenei on the occasion of the 40th 
anniversary of Iran’s 1979 Islamic 
Revolution.

 Iranian President Hassan Rouhani said that one 
of the achievements of the Islamic Revolution is 
that it has reduced the country’s health sector 
dependence on foreigners.

The National Iranian Drilling Company (NIDC) has completed 
the operations to drill 7 wells in Azar Oilfield in Anaran block, 
western lIam province.

50,000 
convicts will 
be pardoned or 
their sentences 
reduced on 
the occasion 
of the 40th 
anniversary of 
Iran’s Islamic 
Revolution

The official 
added that each 
well has been 
drilled within 
an average 
of 470 days 
by domestic 
experts.
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