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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

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان ازافتتاح وآغازعملیات اجرایی پروژه های شاخص در جشن سالگرد پیروزی انقالب خبر داد:

چهل طرح در چهل سالگی

بازار طال و سکه  97/11/16 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,100,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,208,0005,041,000جدید

2,250,0002,521,000نیم سکه

1,3700001,441,000ربع سکه

755000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18366590488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

 بال تکلیفی
 بسته حمایتی !

 
هر چنــد وضعیت معیشــتی 
مردم به قــدری متزلل اســت 
 که از گرفتن هیــچ پولی امتناع 
نمی کنند اما بسته های حمایتی 
هم نتوانســت دردی از آنها دوا 
کند. بسته هایی که بیش از سه 
 ماه تمام وقت و انرژی مسئولین و 
رسانه ها معطوف به آن بود و قرار 
بود باری از دوش مردم بردارد اما 
با سردرگمی هایی که ایجاد کرد 
بر مشکالت جامعه بیشتر افزود تا 

التیام دهد!
در ابتدا  بســته هــای حمایتی 
به عزیزانی که  تحت پوشــش 
کمیته امداد، سازمان بهزیستی 
و یا افرادی که در نوبت پیوستن 
به این سازمان ها هستند تعلق 
گرفت. که البته در بین آنها بودند 
افرادی که موفق نشدند این بسته 
حمایتی را دریافت کنند. مشکل 
اینجا بود که  در این طرح به ازای 
هر خانوار و بر حسب بعد خانوار از 
۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، کارت 
یارانه سرپرست خانوار شارژ  شد و 
این خانوار ها ملزم بودند با مراجعه 
به فروشــگاه های طرف قرارداد 

طرح، ...

حسن نوروزی مدیر شعب بانک 
مسکن استان اصفهان خبرداد:

اجرای آیین نامه تبصره 
35 فرصتی استثنایی برای 

بدهکاران بانکی
حسن نوروزی مدیر شــعب بانک مسکن استان 
اصفهان، ضمن گرامیداشــت ایام اله دهه مبارک 
فجر و چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی، به تشــریح آیین نامه اجرایی تبصره ۳5 
پرداخت و گفت: در راســتای اجرای مفاد ماده 2 
آیین نامه اجرایی تبصــره ۳5 قانون اصالح قانون 
بودجه سال ۱۳95 کل کشور بانک مسکن در فرصت 
تعیین شده، سود و کلیه وجه التزام های متعلقه به 
تسهیالت تا سقف یک میلیارد ریال را  درصورت 
بازپرداخت و تســویه کامل اصل تسهیالت بطور 

کامل می بخشد.
وی بااشاره به اینکه اجرای این آیین نامه...

فرزانه مستاجران
یـــادداشت
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    احداث و توسعه راه ها از جمله پروژه های سخت و پر هزینه است که در طول دوران انقالب اسالمی رشد خوبی در استان صورت گرفته که چنین رشدی به شکوفایی عرصه حمل و نقل و افزایش 
مسافرت ها منجر شده است.

وی خاطر نشان کرد: اقتصاد 
گردشــگری در آمســتردام 
به واســطه برند شهری از ۱۰ 
درصد بــه ۳۷ درصد افزایش 

پیدا کرده است.
گنجوی گفت: بــرای ایجاد 
اکوسیستم تمایز خواهی زمان 
الزم است بنابراین برای دست یافتن به آن باید 
پروژه ۷*۴ ) هفت در چهار( برند گردشگری، 
هفت مرحله که هر یک چهار زیر مرحله دارد 

به اجرا درآید.
مدیر پروژه برند شــهری اصفهان افزود: این 
مراحل؛ ســازمانی که این پروژه را مدیریت 
کند، معرفی برند به مــردم، نمایش برند به 
گردشــگر خارجی که او را برای خرید کاال و 
خدمات ممتاز ترغیب کند، تعریف اکوسیستم 
بازاریابی، بازاریابی، ســپردن گردشــگر به 
سیســتم راهنمایان تــور و اپراتورها پس از 
بازاریابی و جذب او و در نهایت اکوسیســتم 
تمایز خواهی زمان را تبدیل به ابزاری برای 
توسعه سرمایه گذاری کنیم را شامل می شود.

گنجوی اضافه کرد: در کشور، اصفهان پایلوت 
اجرای  پروژه ۷ * ۴ است. برای این کار ما به 
طور میانگین 25 زیر پروژه را طراحی کردیم 
که این بخش ها را انجام دهیم. برای دســت 
یافتن به این مهم شورایی  به منظور به عهده 
گرفتن مدیریت پروژه برند گردشگری شامل 
شورای شهر، استاندار، اتاق بازرگانی، صدا و 
سیما، میراث فرهنگی و سازمان های خدمات 
بازاریابی، تشکیل شد. وی ادامه داد: بر اساس 
تجربه جهانی سوال ها و چالش های مهمی 
ذهن را درگیر می کند که باید پاسخ دهیم، 
اینکه توریست فرهنگی اصفهان را چگونه می 
بیند و تجربه می کند و حل دو بحران؛ این که 
اصفهان تبلیغ ندارد و حتی برخی به معادل 
انگلیسی تعیین شــده برای شعار »اصفهان 
 )half of the world( نصف جهان« که
عنوان شده است، ایراد وارد کردند زیرا کلمه 
» half « در ادبیات انگلیسی به معنای »نیمه 
خالی چیزی« است و بحران دوم اینکه خیلی 
از تورها خریدشــان را از اصفهان انجام نمی 

دهند.
گنجوی گفت: ۱۳۰ نقطه ارتباطی گردشگر 

خارجی با اصفهان را شناســایی کردیم که 
گردشگر می تواند در این نقاط برند اصفهان را 
ببیند. از جمله این نقاط می توان به پشت در 
هواپیما، سوغات ها، تابلوهای راهنما، سمبل 
سه بعدی اصفهان، گرافیک بصری موجود، 
اقالمی که در اختیار راهنمــای تور قرار می 
گیرد، هدایا، کاتالوگ ها و بروشــورها اشاره 
کرد. وی اعالم کرد: در ماه گذشته نشاِن برند 
گردشگری اصفهان، جایزه جهانی طراحی دنیا 
را از آن خود کرد و امسال در چهار نمایشگاه 
دنیا به عنوان برترین اثر احتمالی هویت بصری 

جزو کاندیداهای نهایی اعالم شد.
مدیر پروژه برند شــهری اصفهان افزود: در 
هیئت دولت ارزش این پروژه به این صورت 
اعالم شــد که اگر کاالیی برند گردشگری 
اصفهــان را دریافت کند هــزار ثانیه پخش 
تلویزیونی رایگان معادل یک میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون تومان دریافــت می کند. همچنین 
ارزش برند به عنوان  وثیقــه در نظام بانکی 

پذیرفته می شود.
وی گفت: در اقتصاد برای شهر و کشور یک 
نشان ایجاد می شود، نشان هایی که شهر بر 
مبنای آن معرفی، خلق تصویــر و بازاریابی 
می شــود. همچنین بر اســاس این نشان، 
مدیریت فرآیند گردش در شهر صورت می 
پذیرد، به عنوان مثال وقتی یک گردشگر وارد 

شهر می شود با شناختی از آن نشان، در شهر 
می گردد و برای او تجربه  حاصل می شود.

گنجوی افزود: این فرآیند در ســال ۱9۶۰ 
در جهان آغاز شد. در ایران نیز گفتمان این 
موضوع در ابتدای ســال ۱۳9۴ مطرح شد 
 اما در چند مــاه اخیر به دلیل مشــکالت و 
بحران های اقتصادی پیش آمده موضوع نشان 
و برند شهری بیش از پیش مورد توجه قرار 
گرفته است. مدیر پروژه برند شهری اصفهان 
اضافه کرد: با نگاهی بــه بحران های جهانی 
درمی یابیم که بحران های اقتصادی می توانند 
بحران های اجتماعی را رقم بزنند و اگر تصویر 
کشــور در داخل و خارج درست نشان داده 
نشده و مدیریت نشود، بحران ایجاد می کند. 
اقدامات الزم برای مدیریــت این بحران در 
کشور با اجرای دو پروژه برند ملی در داخل و 

برند ملی در خارج باید انجام می شد.
گنجوی یادآور شــد: به عنوان مثال در بند 
یک و دو برنامه اجرایی اردوغان برای توسعه 
اقتصادی در بحران اشاره می شود که پروژه 

برند ملی در داخل و خارج را شروع کنید.
وی خاطر نشان کرد: در بانک جهانی سالیانه 
نظــام ارزش گذاری برای کشــورها مطرح 
می شود که بر مبنای آن ارزش، به کشورها 
 وام، اعتبار و ســرمایه گذار اعطــا و معرفی

 می شود. 

مدیر پروژه برند شهری اصفهان خبر داد:
آغاز اجرای پروژه پایلوت برند ملی ایران

در ماه گذشته نشاِن 
برند گردشگری 

اصفهان، جایزه جهانی 
طراحی دنیا را از آن 

خود کرد و امسال در 
چهار نمایشگاه دنیا 
به عنوان برترین اثر 

احتمالی هویت بصری 
جزو کاندیداهای 
نهایی اعالم شد.

مدیر پروژه برند شهری اصفهان اعالم کرد: با توجه به تجربه حاصل از برند اصفهان، در چند روز آینده پروژه پایلوت برند ملی ایران آغاز خواهد شد.
رضا گنجوی شامگاه دوشنبه -15 بهمن ماه- در همایش گردشگری شهری که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در 3 سال گذشته 
توانستیم تجربه بومی سازی این پروژه را به دست آوریم. اصفهان مانند بعضی دیگر از شهرها از قدیم لگو و شعار معروف ) نشان نیماسب و شعار اصفهان 
نصف جهان(داشته است، برند اصفهان مخصوص همه مردم این شهر است نه فقط مخصوص یک قشر خاص اما لگوی اصفهان مخصوص کاالها، خدمات 

و محصوالت فاخر آن است که هویت رقابتی اصفهان را می سازند نه هویت شهری.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد؛

ممنوعیت ارائه بلیت چارتری در سایت های فروش 
آنالین

سازمان هواپیمایی اعالم کرد: ارائه و نمایش بلیت هواپیما، 
به صورت چارتری در سایت های فروش ممنوع است. به 
گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، این سازمان اعالم 
کرد: در راستای سیاســت های اعالمی از سوی وزیر راه 

و شهرسازی و هماهنگی با شــرکت های هواپیمایی در 
خصوص عدم فروش پروازها به صورت چارتری به جز...



 بال تکلیفی
 بسته حمایتی !

ادامه از صفحه یک:
... اقدام به خرید اقالم متنوع مواد 
غذایی مورد نیاز خود نمایند. اما 
 وقتی به این فروشــگاه ها رجوع 
می کردند بــا صــف طوالنی از 
مردمی مواجه می شدند که حتی 
اطالع نداشتند پولی به حسابشان 
واریز شده یا خیر؟! و برای اطالع از 
وضعیت سبد خود ساعت ها وقت 

گذاشته بودند. 
عدم اطالع رســانی دقیق در این 
برهه از برنامه باعث شد روند این 
سبد ها تغییر کند و در مرحله بعد 
به حساب سرپرست خانوارها پول 
واریز شــود تا از هر جا که تمایل 

دارند خرید کنند.
گروه بعدی برای گرفتن بســته 
حمایتی از ســوی دولــت بیمه 
شــدگان تامین اجتماعی بودند 
که زیر سه میلیون تومان حقوق 
می گرفتند . از آنجا که این بیمه 
شدگان تعدادشان بســیار زیاد 
است ، دولت مبلغ کلیه سبدهای 
حمایتــی را به حســاب تامین 
اجتماعی واریز کرد تا به دســت 
بیمه شــدگان برســد . اما اینجا 
بود که تامین اجتماعی نتوانست 
ســودی از این جریان برای خود 
قائل نشود و با بهانه های مختلفی 
چون مشــکالت بانکی و نبودن 
اطالعات، پول واریز شــده را در 
چندین نوبت  به حساب کاربران 
خود ریخت تا اندکی از سود کالن 
بانکی خواب پول مردم اســتفاده 

کند. 
مردم بیچاره هــم طبق معمول 
در استرس این بودند که آیا پول 
به آنها تعلق می گیرد یا خیر؟ در 
این بین مسئولین شماره پیامکی 
اعالم کردند با شماره 5000499 
که از این طریق مــردم بتوانند از 
بسته حمایتی و میزان آن مطلع 
شــوند  که البته بعد از چند روز 
سردر گمی اعالم شد این شماره 

جعلی است !
 بعــد از ایــن مرحله پــر تنش 
اعالم شــد  که اگر تحت پوشش 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی 
و بازنشسته نیســتید، اما حقوق 
سرپرست خانوار شما کمتر از سه 
میلیون تومان است، باید منتظر 
اعالم مراحل بعدی توزیع بســته 
حمایتــی دولت باشــید. و هنوز 

مردم منتظرند!!!
متاسفانه با روند موجود تا کنون 
این بسته های حمایتی به دست 
تمامی افراد مستحق ان نرسیده 
اســت و افرادی که نه تحت بیمه 
تامیــن اجتماعی هســتند و نه 
کمیته امداد و صــورت خود را با 
سیلی سرخ نگه می دارند همین 
بسته ناچیز هم نتوانست دردی از 

مشکالتشان دوا کند.
 البته افرادی هم که این بســته 
را دریافــت کردنــد بــا توجه به 
گرانــی بســیار زیــاد کاالهای 
ضــروری نتوانســتند مشــکل 
 خاصــی را برطــرف کننــد  و

 بسته ها پاسخگوی آسیب هایی 
که سیاســت های دولت به خاطر 
افزایش دســتوری قیمت ارز در 
جامعــه ایجاد کــرده، نمی تواند 

باشد .
تجربه سال ها کمک های نقدی 
 در کشــور مــا نشــان داده این 
کمک ها اگر بسیار دقیق و درست 
و به موقع به دســت مردم برسد 
باز هم مانند مســکنی است که 
چند ساعتی درد را آرام می کند 
اما منشــا درد را از بین نمی برد.
 چه برســد به اینکه بــا این همه

 بی برنامگی و سر در گمی جامعه 
را رو به رو کند که نبودش بهتر از 

بودنش می شود!!!

اقتصاد استان
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انعقاد ۲۲ قرارداد پروژه مشارکتی در سال ۹۷
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان گفت: سال 9۷ علی رغم 
شرایط و نوسانات اقتصادی در سطح کالن تا به امروز ۲۲ قرارداد مشارکتی از سوی شهرداری منعقد 

شده است.
شهرام رییسی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده امسال باید ۲4 قرارداد مشارکتی منعقد 

شود که تا کنون ۲۲ قرارداد منعقد شده و سعی خواهیم کرد تا پایان سال به این عدد برسیم.
وی با بیان اینکه در سبد سرمایه گذاری شــهرداری اصفهان، پروژه های مشارکتی در بخش های فرهنگی 

و ورزشی نیز قرار گرفته و به طور جدی دنبال می شــود افزود: نمونه بارز آن افتتاح سینما بهمن در منطقه ۱5 
شهرداری اصفهان بود که با مشارکت بخش خصوصی احداث و در اختیار شهروندان قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان تصریح کرد: در حوزه های سنتی ساختمان و مسکن نیز تا 
کنون پروژه های خوبی اجرا شده و تعدادی نیز در حال اجرا است؛ در سال جاری با همت شهردار اصفهان، معاونت های شهرداری و مدیران 
مناطق ۱5 گانه اتفاقات خوبی در حوزه سرمایه گذاری در شهر اصفهان رقم خورد، البته این اقدامات در برابر عظمت مردم و فداکاری هایی 

که در طول 40 سال پیروزی انقالب اسالمی داشته اند کمترین حرکتی است که می توان انجام داد.

 حوادث برون شهری 
زمینه ساز 60 درصد از 

کل جانباختگان سوانح 
رانندگی در کشور و سه 

عامل نیروی انسانی، 
جاده و کیفیت وسایل 

نقلیه باعث افزایش تلفات 
رانندگی عنوان شده 

است.

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان ازافتتاح وآغازعملیات اجرایی پروژه های شاخص در جشن سالگرد پیروزی انقالب خبر داد:

چهل طرح در چهل سالگی

یکی از برکات انقالب اسالمی توسعه حمل و نقل جاده ای در کشور است 
به طوری که به گفته کارشناسان در سال 57 طول راه های اصلی و فرعی 
درجه 2 و درجه ســه فقط 47 هزار کیلومتر بود که اکنون به 108 هزار 
کیلومتر افزایش یافته است. برآیند اظهارات کارشناسان امر در واپسین 
سال های عمر حکومت دودمان قاجار اداره ای به نام »طرق و شوارع« در 
وزارت فالحت و تجارت و فوائد عامه وقت برای بهره برداری و ساماندهی 
راه ها در ایران تشکیل شد و همین سال ها را در منابع تاریخی زمان آغاز 

ساخت راههای شوسه در ایران ذکر کرده اند.
سال 1315 اداره طرق و شوارع به »وزارت راه« ارتقا یافت و با این سازمان تا 
سال 1320 طول راه های شوسه در ایران به 24 هزار کیلومتر رسید که تنها 

50 کیلومتر آن آسفالته بود.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    احداث و توسعه راه ها از جمله پروژه های سخت و پر هزینه است که در طول دوران انقالب اسالمی رشد خوبی در استان صورت گرفته که چنین رشدی به شکوفایی عرصه حمل و نقل و افزایش مسافرت ها منجر شده است.

از این تاریخ به بعــد راه و جاده در 
ایران تحت تأثیر ورود متفقین در 
جریان جنگ جهانی دوم و ســه 
برنامه عمرانی هفت ساله تا پیروزی 
انقالب اســالمی توسعه یافت، در 
میانه دهه ۱340 نیز شرکت ایران 
ناسیونال و به تبع آن پیکان نام آشنا 
وارد جاده های ایران شــد، در این دهه عالوه بر 
واردات خودروهای آمریکایی به ایران، شرکت های 
اروپایی همچون سیتروئن و بنز در کنار تالبوت به 
راه اندازی خطوط مونتاژ در کشورمان دست زدند 
و جاده های ایران آرام آرام با خودورهای وارداتی و 
مونتاژی پرترافیک تر شد. مطابق سیاستهای وقت، 
روند راهسازی در ایران با اتکا به درآمد سرشار نفتی 
به ویژه در برنامه عمرانی هفت ســاله سوم دهه 
۱350 و به دست پیمانکاران خارجی ادامه یافت 
به شکلی که در سالهای منتهی به پیروزی انقالب 
اسالمی طول راههای کشور به 56 هزار کیلومتر 

راه اصلی و ۱۱ هزار کیلومتر راه روستایی رسید.
طی برنامه عمرانی هفت ساله سوم و سالهای پس 
از پیروزی انقالب اسالمی رویکرد اصلی وزارت راه 
و ترابری ساخت و توسعه شبکه راههای کشور بود. 
از طرفی به دلیل اینکه جمعیــت و خودروهای 
اندکی در مسیرهای بین شــهری تردد داشتند 
اصوال مبحــث ایمنی و حوادث جــاده ای مورد 
توجه متوالیان راه و جاده قرار نداشت. در گزارش 
رسمی دولت جمهوری اسالمی طی سال ۱36۱ 
»ساخت و توسعه شبکه ارتباطی راههای کشور، 
حفظ و نگهداری راههای موجود، تأمین ایمنی 
و باال بردن ســطح خدمت در راه هــا« به عنوان 
وظایف و اولویتهای اصلــی وزارت راه و ترابری 
اعالم شد اما عمده فعالیتها بر ساخت راه و ترمیم 
آسفالت مسیرهای موجود اســتوار بود. به گفته 
مسووالن، در سال ۱35۷ طول آزادراه های کشور 
۱50 کیلومتر بود اما در پایان سال گذشته به ۲ 
هزار و 40۱ کیلومتر رسید که بیانگر رشد ۱50۱ 
درصدی است. این میزان در 9 ماهه امسال به ۲ 

هزار و 44۱ کیلومتر رسیده است.
در ابتدای انقالب طول بزرگراه های کشور ۱۷4 
کیلومتر بود که پس از 40 سال، تا 9 ماهه امسال 
به اکنون به ۱۷ هزار و 3۱0 کیلومتر رسیده است.

در بخش جابجایی مسافر با حمل و نقل جاده ای، 
تا اوایل انقالب 54 میلیون نفر در سال بود که این 
میزان در پایان سال 96 به ۱54 میلون نفر رسید 

که رشد ۱85 درصدی دارد، در این مدت میزان 
جابجایی کاال با صدور بارنامه در کشــور توسط 
حمل ونقل جاده ای 69 میلیون تن در سال بود، 
پس از چهار دهه در پایان ســال گذشته میزان 
جابجایی کاال به 4۲8 میلیون تن رسید و در این 

بخش شاهد رشد ۱85 درصدی بوده ایم.
در اوایــل پیروزی انقالب اســالمی ایران میزان 
ترانزیت کاال توسط حمل ونقل جاده ای کشور در 
سال 4.5 میلیون تن بود که در پایان سال 96 به 
9.5 میلیون تن رسید که رشد ۱0۷ درصدی را 
نشان می دهد. تعداد ناوگان حمل و نقل جاده ای 
کشور در سال 5۷ حدود 58 هزار دستگاه بود که 
اکنون به بیش از 338 هزار دســتگاه رسیده که 

نشان از رشد 483 درصدی در این بخش است.
به گفته مســووالن بخش ســاخت و توســعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور، در سال 5۷ طول 
راه های اصلی و فرعی درجه ۲ و درجه سه فقط 4۷ 
هزار کیلومتر بود که اکنون به ۱08 هزار کیلومتر 

افزایش یافته است.
آمارها نشان می دهد در سال ۱35۷ طول راه های 
روستایی آسفالت شده در کشور سه هزار کیلومتر 
بود که اکنون به ۱04 هزار کیلومتر افزایش یافته 
است، بر این اســاس اکنون درصد ارزش افزوده 
بخش حمل و نقل نســبت به کل کشور به طور 
متوسط سالیانه به بیش از هشت درصد رسیده 

است.
بر اساس آمار ارائه شده در طی سالهای دهه ۱380 
ساالنه ۱5 درصد بر تعداد خودروهای تولید داخل 
افزوده شــد که الزمه این میزان رشــد در تولید 
خودرو، فراهم نمودن زیرســاخت مناسب است 
که به شکل ارتقای سطح و باال بردن میزان کشش 
جاده ها از طریق تبدیل راه موجود به راه با سطح 
سرویس دهی باالتر نظیر تبدیل راه فرعی به اصلی 

انجام می شود.
بنا به اظهارات مســئوالن در سال ۱384 حدود 
۱0 میلیون خودرو در سطح کشور وجود داشت و 

امروز این رقم به حدود ۲۲ میلیون رسیده است.
همچنیــن ۲8 میلیون نفر در ســطح کشــور 
گواهینامه فعال رانندگی دارند که نشان دهنده 
افزایش استفاده شــخصی از خودروها و این در 
حالی است که ساالنه ۱.5 میلیون خودرو به چرخه 
ترافیکی اضافه می شود که مشکالت خاص خود 

را رقم می زند.
براســاس اعالم وزارت راه و شهرسازی در زمان 
حاضر بیش از 8۷ هزار و راه اصلی شامل آزادراه، 
بزرگراه، جاده و مسیر فرعی در ایران وجود دارد 
که از این میزان ۲.8 درصــد آزادراه ۱9.۱ درصد 
بزرگراه، ۲9.3 درصد راه اصلی و 48.9 درصد راه 

فرعی است.

   توجه به ایمنی راه ها پس از انقالب ایجاد 
شد

به گفته صاحبنظران امر، گسترش راه ها )راه آهن، 
جاده و خطوط هوایی( حتی در زمانی که کشور 
درگیر جنگ تحمیلی بود، به یکی از راهبردهای 
نظام اجرایی تبدیل شد و به دنبال افزایش تلفات 
سوانح جاده ای ناشــی از این وضعیت، این دولت 

جمهوری اسالمی بود که دست اندرکار اصالح امر 
و برافراشتن پرچم ایمن سازی راه ها شد.

در این ســال ها ایمنی راهها نه تنها در حاشیه 
توجه قرار داشــت بلکه اقدامات در این خصوص 
قابل قیاس با حجم راه سازی در بیش از یک دهه 
گذشــته نبود، این عدم توازن در گزارش رسمی 
دولت در سال ۱36۱ مشهود است چنانچه نصب 
چند دستگاه باســکول 30 و ۱00 تنی، بازدید، 
تعمیر و سرویس باسکول های سطح کشور، تعمیر 
و نگهداری سامانه های مخابراتی مربوط به شبکه 
راه ها و تهیه طرح پوشــش مخابراتی شهرهای 
اصفهان و شهرکرد به عنوان اقدامات مرتبط با ایمن 

سازی راه های کشور در این سال اعالم شده بود.
بنا به نظر کارشناســان با توجه بــه تعداد اندک 
خودروها راه ها در آن سال ها ناایمن نبود و ایمنی 
جاده در وزرات راه و ترابری متولی خاصی نداشت، 
همچنین از آنجا که نگهداری راه ها در دست اداره 
راه بود نمی توان آماری از میزان تصادفات جاده ای 
و تلفات آن دوره ارائه کرد زیرا حساسیتی بر روی 

این موضوع وجود نداشت.
بررسی اســناد تاریخی نشــان می دهد توجه و 
حساســیت نســبت به ایمنی راه و جاده پس از 
انقالب اسالمی ایجاد شد، قدیمی ترین آمار مستند 
و رسمی که شمار تلفات رانندگی را در ایران ارائه 
کرده مربوط به مرکز پژوهش های مجلس شورای 

اسالمی است.
بر این اساس حوادث برون شــهری زمینه ساز 
60 درصد از کل جانباختگان سوانح رانندگی در 
کشور و سه عامل نیروی انسانی، جاده و کیفیت 
وسایل نقلیه باعث افزایش تلفات رانندگی عنوان 

شده است.

   اصفهان، رتبه نخســت توسعه راه های 
روستایی و آزاد راه ها

سرپرســت اداره کل راه و شهرسازی اصفهان در 

این خصوص گفت: افزایش 400 کیلومتری آزاد 
راه ها و ۲ هزار کیلومتری بزرگراه ها در این استان 
در 40 سال گذشته رقم خورده است. حمیدرضا 
امیرخانی افزود: پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
در این استان فقط ۲0 کیلومتر آزاد راه و کمتر از 
یکصد کیلومتر بزرگراه وجود داشت. وی بیان کرد: 
احداث و توسعه راه ها از جمله پروژه های سخت و 
پر هزینه است که در طول دوران انقالب اسالمی 
رشد خوبی در اســتان صورت گرفته که چنین 
رشدی به شکوفایی عرصه حمل و نقل و افزایش 
مسافرت ها منجر شده است. امیرخانی با بیان اینکه 
اصفهان در توسعه راه ها جز استان های برتر کشور 
است، یادآورشد: این استان رتبه نخست توسعه 

راه های روستایی و آزاد راه ها را در کشور دارد.

   بهره برداری 90 کیلومتر راه در اصفهان در 
دهه فجر آغاز شد

سرپرســت اداره کل راه و شهرسازی اصفهان در 
ادامه با بیان اینکه گسترش راه های جاده ای در 
اصفهان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: 90 کیلومتر 
راه همزمــان با دهه فجر و در جشــن چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به بهره برداری 

رسیده است.
به گفته وی تبدیل سه بزرگراه به آزادراه در استان 
پیش بینی شده است. امیرخانی افزود: اردستان 
- نائین - یزد به طــول ۱۲0 کیلومتر، اصفهان 
- دلیجان - ســلفچگان به طول ۲۲۲ کیلومتر و 
نائین - اصفهان به طول ۱40 کیلومتر سه محور 
پیشــنهادی برای این تغییر اســت که با جذب 
سرمایه گذار و انتخاب پیمانکاران این اقدام انجام 

خواهد شد.

  شناســایی 109 نقطه پرخطر در راه های 
اصفهان

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای اصفهان، اظهارداشت: این استان به دلیل 
همسایگی با 9 استان به عنوان چهارراه ترانزیتی 
در مرکز ایران و وضعیت توپوگرافی )نقشه برداری 
طبیعی( خاصی که دارد علت بروز بســیاری از 
تصادفات اســت. فرزاد دادخواه با بیان اینکه این 
استان به لحاظ حمل و نقل بار رتبه اول و جابجایی 
مسافر رتبه سوم کشوری را دارد، اضافه کرد: به 
لحاظ کیفی وضعیت راه های استان در وضعیت 
بدی قرار ندارد. وی افزود: براساس مطالعات انجام 
شده در اســتان، ۱09 نقطه پرتصادف و پرخطر 
در شناسایی شــده که 6۷ نقطه از آن در تهران 
مصوبه کشوری اخذ کرده و ردیف اعتباری برای 
آن پیش بینی شده اســت. معاون راهداری اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان تاکید 
کرد: 30 درصد تصادفات در کشور در نقاط پرخطر 
جاده ای صورت می گیــرد که کمتر از ۲0 درصد 
 از تلفات حوادث رانندگــی را به خود اختصاص 

داده است.
توسعه شــریان های ارتباطی در ایجاد آزادراه و 
بزرگراه در چهار دهه انقالب اســالمی به عنوان 
یکی از مهمترین عوامل پیشــرفت و توســعه 
هر استان محسوب می شــود که دستاوردهای 
این بخش در اســتان اصفهان از افزایش خوبی 
برخوردار بوده اســت. پیش از پیــروزی انقالب 
اســالمی طول آزادراه ها و بزرگراه های کشور به 
گفته مســووالن امر کمتر از ۲00 کیلومتر بود، 
اما در ســال های پس از پیروزی انقالب اسالمی 
 طول این راه ها بــه بیش از ۲0 هــزار کیلومتر

 رسیده است.
اکنون بیش از 500 هزار دســتگاه ناوگان حمل 
ونقل جاده ای در کشور فعال است. ۱۱ هزار و 500 
کیلومتر راه از جمله 400 کیلومتر آزادراه، یکهزار 
و ۷00 کیلومتر بزرگراه و 5 هزار و ۷00 کیلومتر راه 
روستایی و فرعی در استان اصفهان وجود دارد که 

این استان را در رتبه اول کشوری قرار داده است.

ثبت تخلفات ترافیکی از طریق خودروهای هوشمند
مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان گفت: خودروهای هوشمند در هفت منطقه شهر اصفهان از 

جمله مناطق یک، سه، پنج، شش، ۱0، ۱۱ و ۱5 تخلفات ترافیکی را ثبت و ضبط می کند.
هادی کریمی اظهارکرد: خودروهای مجهز به سامانه هوشمند، تخلفات خودروهای ایستایی را ثبت 
می کند که شــامل ثبت تخلفاتی از جمله پارک دوبل، توقف در ایستگاه های اتوبوس، تاکسی، حریم 

تقاطع ها و دور میادین است.
وی افزود: این سامانه مجهز به نرم افزاری است که به دوربین پالک خوان متصل می شوند و این خودروها با 

سرعت حداکثر 40 کیلومتر حرکت و تمام تخلف های حاشیه ای را از طریق برداشتن پالک خودروهای متخلف 
و مجزا کردن پالک ها از طریق تکنولوژی OCR، ذخیره در دیتا بیس داخل خودرو، ارسال به مرکز کنترل ترافیک و 

سرور راهور ثبت می کنند و در نهایت رانندگان متخلف مورد اعمال قانون قرار می گیرند.
مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان تاکید کرد: از مهمترین اهداف این طراحی افزایش ظرفیت معابر، پاکسازی ایستگاه های 
اتوبوس و تاکسی، حذف توقف های در حریم تقاطع ها و در نتیجه افزایش ظرفیت عبوردهی تقاطع ها است؛ از دیگر اهداف طرح ثبت تخلفات 

ترافیکی از طریق خودروهای هوشمند، افزایش ایمنی و آسایش مسافران حمل و نقل عمومی است.

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

حسن نوروزی مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان خبرداد:

اجرای آیین نامه تبصره 35 فرصتی استثنایی برای بدهکاران بانکی

حسن نوروزی مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان، 
ضمن گرامیداشــت ایام اله دهه مبارک فجر و چهلمین 

سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، به تشریح آیین نامه اجرایی تبصره 
35 پرداخت و گفت: در راستای اجرای مفاد ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 35 
قانون اصالح قانون بودجه سال 1395 کل کشور بانک مسکن در فرصت تعیین 
شده، سود و کلیه وجه التزام های متعلقه به تسهیالت تا سقف یک میلیارد ریال 

را  درصورت بازپرداخت و تسویه کامل اصل تسهیالت بطور کامل می بخشد.

وی بااشاره به اینکه اجرای این آیین نامه فرصتی ویژه و استثنایی برای بدهکاران بانکی است 
افزود : مشمولین این طرح؛ اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که از بانک مسکن تسهیالت تا 
سقف یک میلیارد ریال و یا کمتر از آن گرفته اند که درصورت بازپرداخت مانده اصل تسهیالت 
توسط مشمولین بطور یک جا و نقدی، نسبت به بخشودگی سود تسهیالت در سقف سهمیه 
ابالغی بانک مرکزی و وجه التزام، با رعایت اولویت هایی اقدام می گردد.  نوروزی با تشریح 
اولویت های این طرح اظهارداشت : اولویت اول، تسهیالت اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت 
بابت حوادث غیر مترقبه و مسکن روستایی سررسید شده طی سال 95 و قبل از آن است که 
اصل تسهیالت دریافتی آنان بیش از ۱00 میلیون تومان نباشد. اولویت دوم شامل، مطالبات 
تمامی پرونده هایی  است که از ســوی بانک بر روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته است، 

مشروط بر اینکه مانده بدهی متقاضی بابت اصل تسهیالت بیش از 50 میلیون تومان نباشد 
و اولویت سوم نیز مطالبات تسهیالت گیرندگانی است که به دلیل عدم بازپرداخت اقساط 
تسهیالت ، زندانی شده و یا حکم جلب برای ایشان صادر گردیده است که باید با ابراز خرسندی 
اعالم کنم از بدو فعالیت بانک مسکن تا کنون در استان اصفهان،با تعامالتی که با مشتریان خود 
داشته است، بحمداهلل هیچگونه سابقه ای از اولویت سوم وجود ندارد. مدیراصفهان تصریح کرد 
: بدهکاران مشمول تا پایان سال جاری فرصت دارند تا با مراجعه به شعب بانک مسکن سراسر 
استان اصفهان و تسویه یکجا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیالت خود در چارچوب ضوابط و 
اولویت های ابالغی بانک مرکزی از مزیت بخشودگی سود تسهیالت به همراه جرایم متعلقه - 
که توسط دولت و بانک تامین خواهد شد - مشروط به اینکه اصل تسهیالت دریافتی تا سقف 
۱00 میلیون تومان بوده و حداکثر تا پایان سال ۱395 به سرفصل مطالبات غیر جاری انتقال 
یافته باشد- برخوردار گردند. حسن نوروزی مدیرشعب اصفهان در ادامه از تمدید طرح چاوش  
تا پایان بهمن ماه خبر داد و گفت : به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس بانک و با هدف رفاه 
حال مشتریان و تسهیالت گیرندگان طرح چاوش بانک مسکن تا پایان بهمن ماه با شرایط بهتر 
و ظرفیت بیشتر تمدید گردیده و پیش بینی می شود تا پایان سال نیز مجددا تمدید گردد،که 

درصورت قطعیت موضوع تمدید متعاقبا اطالع رسانی خواهدشد. اخبار اصفهان
خـــبــــر



گردشگری

ایرنا
گـــزارش

رییس سازمان میراث فرهنگی:
گردشگری زیارتی 

ِصرف در ایران نداریم
 رئیس ســازمان 
میراث فرهنگی، 
دســتی  صنایع 
و گردشــگری با اشــاره به اینکه 
گردشــگری زیارتی در ایران تبدیل 
به گردشــگری تلفیقــی مذهبی، 
سیاحتی و درمانی شده است، گفت: 
 گردشــگری زیارتی ِصرف در ایران

 نداریم.

علی اصغر مونســان در حاشــیه بازدید از 
سومین جشنواره صنایع دستی و هنرهای 
ســنتی فجر با اعالم این که گردشــگری 
مذهبی دیگر مانند گذشــته در ایران تک 
بعدی نیســت، گفت: گردشگری مذهبی 
و زیارتی ایران به نوعی گردشگری تلفیقی 
زیارت، سیاحت و توریست درمانی تبدیل 

شده است.
مونســان در خصوص زیرســاخت های 
گردشــگری ایران نیز گفت: هــم اکنون 
در 6 نقطه ایران در حوزه گردشــگری به 
جایگاهی رســیده ایم که کمبودی وجود 
ندارد؛ البتــه ادعا نمی کنیم کــه به نقطه 

ایده آل رسیدیم و هنوز فاصله هایی وجود 
دارد.

وی دربــاره توســعه بوم گــردی نیــز 
افزود: هم اکنــون یکهــزار و 500 واحد 
بوم گردی در کشــور احداث شــده است، 
حوزه گردشــگری طبیعت مــورد توجه 
گردشــگران خارجی و داخلی اســت و به 
دلیل ارزانی و دسترس بودن در دورترین 
 نقــاط کشــور مــورد اســتقبال زیادی

 است.
وی درباره آخرین آمارهای گردشگری در 
9 ماهه اخیر گفت: در این مدت 9 میلیون 
گردشگر وارد ایران شده اند که در مقایسه 
با آمار کل ســال گذشــته که 5 میلیون و 
100 هزار گردشــگر وارد ایران شــدند با 
رشد ورود گردشگر خارجی به کشورمان 

مواجه شدیم.
مونسان با اشــاره به این که تفاوت نرخ ارز 
به افزایش ورود گردشــگر به ایران کمک 
کرده گفت: البته در این مدت اتفاق های 
ناخوشایندی برای ورود گردشگر در کشور 
افتاد از جمله بسیاری از پروازهای مستقیم 
به ایران متوقف شــده اســت، همچنین 
موضوع ایران هراسی از طرف آمریکایی ها 
بیش از گذشــته و با شدت بیشــتر ادامه 

پیدا کرد.
معــاون رئیس جمهور برگــزاری اجالس 

گردشگری  جهانی 
در کشــور و حضور 
ایران در نمایشــگاه 
گردشگری اسپانیا را 
از جملــه روش های 
ایران بــرای مقابله با 
ایران هراســی آمریکا 
اعالم کرد و افزود: یکی 
از جلوه هــای پررنگ 
ایران در این نمایشگاه 
حضور پادشــاه و ملکه 
اســپانیا در غرفه ایران 
از بیــن 886 غرفه بود 
که ایــن بازدید در صدر 
 اخبار مثبــت اروپا قرار

 گرفت.
وی با اشــاره به رشد 11 
درصدی صادرات صنایع 
دســتی گفــت: ازابتدای 
امســال تاکنــون 190 
میلیون دالر صنایع دستی صادر شده است.

مونســان افــزود: در حال حاضــر 300 
رشــته صنایع دستی در کشــور در حال 
تولید اثر اســت که البته در نظر داریم به 
سمت صنایع دستی که توانایی کاربردی 
 شــدن دارنــد برویــم و از آنهــا حمایت 

کنیم.
وی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر ورود 
صنایع دســتی خارجی در کشــور گفت: 
از ابتــدای ســال ورود هر گونــه صنایع 
دستی خارجی به کشــور منع شده است 
ولی بایــد کیفیت و کاربردی شــدن آثار 
داخلی به حدی باشــد که توانایی رقابت 
با کاالهای خارجی را داشــته باشد و نیاز 
 به منع ورود صنایع دستی خارجی وجود

 نداشته باشد.
وی اعطــای وام و تهیــه مــواد اولیــه 
بــرای تولیدکننــدگان صنایع دســتی 
را از جملــه برنامــه های انجام شــده در 
ســازمان میراث فرهنگی دانست و گفت: 
بیمــه شــدن تمــام هنرمنــدان صنایع 
 دســتی نیز از جمله اتفاقــات خوب اخیر

 بوده است.
سومین جشنواره صنایع دستی و هنرهای 
سنتی فجر از روز جمعه 1۲ بهمن در خانه 

هنرمندان ایران آغاز شد.

غذاهای محلی از شاخصه های جذب گردشگر است
رئیس هیئت ورزش روستایی کاشان گفت: غذاهای بومی - محلی یکی از شاخصهای جذب گردشگر است و 

برگزاری جشنواره های مختلف در این ارتباط از جمله راه های معرفی و حفاظت از این نوع میراث معنوی است.
 اختتامیه جشنواره پخت غذای محلی شهرستان کاشان با حضور مسئوالن شهری و عالقه مندان به غذاهای 
بومی و محلی برگزار شد. علی افراشی در اختتامیه این جشنواره ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه 

فجر اظهار داشت: جشنواره پخت غذای محلی کاشان به همت هیئت ورزش روستایی و بازی های بوم و محلی این 
شهرستان به مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در این شهرستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره در بخش مرکزی روستای جوشقان بوستان سالمت و تندرستی برگزار شد، افزود: 1۲ تیم در 
جشنواره پخت غذای محلی شهرستان کاشان شرکت داشتند که از روستاهای گال و ازوار، ویدوج برزک، تتماج مرکزی، غیاث آباد 

نیاسر، علی آباد آران و بیدگل، محله باال و پایین و محله دستغیب جوشقان بودند. رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بوم و محلی 
کاشان با بیان اینکه در برگزاری این جشنواره بخشدار مرکزی، فرمانداری، دهیاری و هیئت ورزش روستایی و بازی های بوم و محلی همکاری 
داشته است، ابراز داشت: علی آباد آران و بیدگل با 110 امتیاز تیم اول، تیم دوم با 95 دهستان گال و روستای جوشقان محله دستغیب با 90 امتیاز 

به عنوان تیم سوم معرفی شدند.

۳۱۵ هزار نفر در استان اصفهان مستمری بگیر تامین اجتماعی هستند
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: 315 هزار نفر در استان اصفهان مستمری بگیر تامین 
اجتماعی هستند. محمد گورابی در جمع خبرنگاران از راه اندازی کمپین رویداد خلق مهربانی در استان 
اصفهان خبر داد و اظهار داشت: این کمپین چند روزی است که در استان اصفهان راه اندازی شده است 
و خدمات غیر حضوری نیز در شعبات این کمپن ارائه می شود. وی با بیان اینکه 1۷ خدمت غیرحضوری 

توسط سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان ارائه می شود، افزود: این خدمات در راستای تکریم ارباب 
رجوع و کاهش مراجعات حضوری آنان به شعبات پیش بینی شده است و بر همین اساس بنا به برنامه ریزی 

های صورت گرفته تمامی افراد بیمه شده و مستمری بگیر می توانند به خدمات غیرحضوری را از طریق فضای 
مجازی دسترسی داشته باشند. مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان موضوع تردد ارباب رجوع و دسترسی سریع به 

خدمات را از جمله اهداف این طرح دانست و ابراز داشت: شعبه کاشان از آن جهت برای اجرای این طرح انتخاب شده که جزء شعبات تیپ 
یک سازمان تامین اجتماعی است و تعداد بیمه شدگان نیز رقم قابل توجهی را نشان می دهد. وی با بیان اینکه کاشان پنجمین شعبه استان 
اصفهان است که کمپین رویداد خلق مهربانی در آن اجرایی می شود، گفت: با شروع این کمپین امید است در موضوع آراستگی شعبات 

تامین اجتماعی و پاسخگویی به ارباب رجوع اقدامات تحسین برانگیزی داشته باشیم که به یقین رضایت بیمه شدگان را نیز در پی دارد.

اقتصاد ایران
03

چهارشنبه 17 بهمن 1397  | شمـاره 161

ISFAHAN
N E W S

سازمان هواپیمایی کشوری 
اعالم کرد؛

ممنوعیت ارائه بلیت 
چارتری در سایت های 

فروش آنالین

سازمان هواپیمایی اعالم کرد: 
ارائه و نمایش بلیت هواپیما، به 
صورت چارتری در سایت های 

فروش ممنوع است.
به گزارش ســازمان هواپیمایی 
کشوری، این سازمان اعالم کرد: 
در راستای سیاست های اعالمی 
از ســوی وزیر راه و شهرسازی 
و هماهنگــی با شــرکت های 
هواپیمایــی در خصوص عدم 
فروش پروازها به صورت چارتری 
به جز در مسیرهای کیش، قشم 
و مناطق نفت خیز و همچنین 
با توجه به سیاســت های کلی 
این سازمان مبنی بر عدم ارائه 
پروازهــای چارتــری، هر گونه 
ارائه و نمایش بلیت ها به صورت 
چارتری در سایت های فروش 

بلیت تخلف محسوب می شود.
وی افزود: در صورت مشــاهده 
هر گونه تخلف از ســوی سایت 
شرکت ها، برخورد قانونی الزم، 

انجام خواهد پذیرفت.

   صــدور و تمدیــد مجوز 
خدمات هوانوردی و پروازی 

غیرحضوری انجام می شود
همچنین ســازمان هواپیمایی 
کشــوری در خبر دیگری اعالم 
کرد: از اول اســفندماه جاری، 
صدور و تمدیــد مجوز خدمات 
هوانــوردی و پــروازی اعم از 
خدمــات فرودگاهی، بار هوایی 
و آموزشــگاه های تخصصی، به 
صورت غیرحضــوری انجام می 

شود.
بــر اســاس اعــالم ســازمان 
هواپیمایی، در اجــرای ماده 6 
تصویب نامه حقوق شهروندی 
در نظام اداری و با هدف بهبود 
و ارتقــا ســطح بهــره مندی 
شــهروندان از ظرفیــت های 
موجــود و نیــز ایجــاد امکان 
دسترسی ســریع و مستمر به 
خدمات، از اول اسفند ماه سال 
جــاری صــدور و تمدید مجوز 
خدمات هوانــوردی و پروازی، 
به صورت غیرحضوری و در بستر 
خدمات دولــت الکترونیک، از 
طریق سایت سازمان هوایپمایی 
کشــوری انجام می شــود؛ لذا 
درخواســت کنندگان از حضور 
جهت ارائه مــدارک و پیگیری 

خودداری کنند.

خبرآنالین
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

  آیا خــط قرمز چاپ 
پول بدون پشتوانه زیر 

پا گذاشته می شود؟
موضــوع چــاپ پول 
بدون پشــتوانه از ابتدا 
یکی از خــط قرمزهای 
در  اقتصاددانــان 
تصمیم گیری های بانک مرکزی بوده 
است؛ چرا که بار تورمی آن می تواند 
اقتصاد ایران را به شدت تحت الشعاع 
قرار دهد؛ ویژه در شــرایط فعلی که 
نوســانات ارزی و به تبع آن، افزایش 
قیمت کاالها و مــواد اولیه مورد نیاز 
تولید، تورمی بــاالی ۴0 درصد را به 
برخی اقالم تحمیل کرده است و اگر 
قرار باشد با همین روند، وارد سال 98 

شویم به طور قطع باید منتظر اعداد و 
ارقام سنگین تری برای تورم باشیم.

با این شرایط، اگر شورای نگهبان این 
طرح را تایید کند ، بانک مرکزی ناچار 
خواهد شــد حداقل 9 هزارمیلیارد 
تومان پول بدون پشتوانه که اصطالحا 
به آن پول پرقدرت گفته می شــود، 
منتشر کند و انتشــار این حجم پول 
بدون پشتوانه، تورم را حداقل 5 درصد 

افزایش خواهد داد.
بر اســاس ماده ۴ قانون الحاق برخی 
مواد بــه قانــون تنظیم بخشــی از 
مقررات مالی دولت، تمام شرکت های 
دولتی موضوع ماده 5 قانون خدمات 
کشــوری و بانک ها موظــف به واریز 
مالیات علی الحســاب و ســود سهام 
علی الحساب بودجه مصوب به صورت 
یک دوازدهم در هر ماه هســتند که 
در مقطع زمانی تنظیم الیحه بودجه 
ســنواتی، نمایندگان بانک مرکزی 
به همراه کارشناسان سازمان برنامه 
و بودجه، ســود ویژه ســاالنه بانک 
مرکزی را هم پیش بینی و پس از ابالغ 
قانون بودجه مصــوب، بانک مرکزی 
به صورت ماهانه نســبت بــه واریز 
علی الحســاب مالیات و ســود سهام 
دولت، به حساب خزانه اقدام می کند.

نگاهی به ماده ۴ قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت، نشــان می دهد که این 

ماده قانونی ناظر بر درآمدها و ســود 
قابل تحقــق شــرکت های دولتی و 
بانک ها از جمله بانــک مرکزی بوده 
که بانک مرکزی نیز مطابق با انتظار 
و برآوردهای انجام شــده نسبت به 
تکالیف خود در این زمینه اقدام کرده 
است و این موضوع در سال 9۷ رعایت 
شــده و بانک مرکزی حسب الزامات 
قانونی و هماهنگی های به عمل آمده با 
سازمان برنامه و بودجه نسبت به واریز 
منظم مبالغ یاد شده تا پایان دی ماه 

سال جاری اقدام کرده است.
حال نمایندگان مجلس برای اولین بار 
در قانون بودجه سال 9۷ بدون توجه 
به تحقق پذیری نسبت به اضافه کردن 
مبلغ 181.6 هزار میلیارد ریال بابت 
خالص مابه التفاوت نرخ خرید و فروش 
ارز به درآمدهای بانک مرکزی اقدام 
کرده اند درحالی که این جزء درآمدی 
در قوانین بودجه پیشین، جزء سایر 
درآمدهــای دولت منظور شــده که 
در عین حال نســبت بــه تحقق آن، 

اطمینان باالیی وجود نداشت.

  تورم ۵ درصد افزایش می یابد
یک مقام مســئول در نظــام بانکی 
گفت: بند 3 بخش شانزدهم تغییرات 
متفرقــه قانون بودجه ســال 9۷ که 
رســما در 5 خرداد از سوی سازمان 
برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابالغ 

شده، نشان می دهد مبالغ اضافه شده 
به مالیات و سود سهام بانک مرکزی، 

مشمول این حکم از قانون نیست.
وی تصریح کرد: با توجه به عدم تحقق 
درآمدهای مذکور و بدهــکار بودن 
خالص نرخ خرید و فروش ارز در سطح 
قابل توجه ۲9.5 هزار میلیارد ریال، 
اصرار بر پرداخت مالیات و سود سهام 
دولت از این محل در حکم استقراض 
مســتقیم دولت تلقی می شــود که 
آثار نامطلوب پولــی به همراه خواهد 

داشت.
این مقام مسئول در نظام بانکی اظهار 
داشت: بر اساس برآوردهای موجود، 

پرداخت حداقــل ۷5 درصد از مبلغ 
تعیین شده بابت مالیات و سود سهم 
دولت، پایه پولــی را به میزان 136.۲ 
هــزار میلیارد ریــال افزایش خواهد 
یافت و این بدان معنا است که تصویب 
اخذ مالیات از خرید و فروش نرخ ارز، 
منجر به افزایش حدود 5 واحد درصد 
تورم خواهد شد که به نوبه خود واجد 
آثار منفی بر رفاه اقشــار آسیب پذیر 

است.
وی خاطرنشــان کــرد: آخریــن 
اطالعات در حوزه تراز بانک مرکزی 
نشان دهنده تراز منفی به میزان ۲9.5 
هزار میلیارد ریال است که با توجه به 

تصمیمات اتخاذ شده در ابتدای سال 
جاری مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز 
در قیمــت ۴۲00 تومانی به ازای هر 
دالر و تداوم این سیاست تا نیمه مرداد 
سال جاری و در ادامه، اختصاص بخش 
قابل توجهی از درآمدهای ارزی دولت 
به واردات کاالهای اساســی با همین 
نرخ، عمال از محــل فروش ارز دولت، 
مابه التفاوت قابل توجهی حاصل نشده 
اســت ضمن اینکه مداخالت بانک 
مرکزی در بازار ارز بــا هدف تنظیم 
بازار در مواقع لزوم، موجب شد عمال 
حساب  مابه التفاوت نرخ ارز با بدهی 

۲9.5 هزار میلیاردی مواجه شود.

تورم۵درصدیتاوانچاپ۹۰۰۰میلیاردپولپرقدرت؛

دست دولت دوباره به جیب بانک مرکزی می رود؟

مهر
گـــزارش
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بازار ارز

تغییر در شرایط خرید ارز در صرافی ها
بانک مرکزی در راستای اصالح نظام بانکی و ایجاد شفافیت بیشتر، به نام بودن چک های تضمینی، 
خرید و فروش ارز با کارت ملی و ... را مطرح کرد و اخیرا نیز خرید ارز با کارت ملی، کارت بانکی و 
سیم کارت هم نام با شخص خریدار را در صرافی ها اعمال کرده و در آینده نزدیک هم قرار است 

تراکنش های موبایلی فقط با سیم کارت هم نام فرد متقاضی انجام شود.

بانک مرکزی امسال تمرکز جدی بر اصالح نظام بانکی داشته و برخی اقدامات این بانک نشان از آن دارد که 
بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده در ماه های اخیر، با هدف اصالح نظام بانکی بوده و این در حالی است که یکی 

از مهم ترین وظیفه های این بانک در ماه های گذشته، مدیریت بازار ارز بوده است.
یکی از موضوعاتی که بانک مرکزی در جریان اصالح نظام بانکی به دنبال آن است، مقابله با پولشویی و مشخص 
بودن رد پول و نقل و انتقاالت ریالی و ارزی مردم است که در این راستا چک های تضمینی بانکی را غیرقابل 

پشت نویسی و فقط با نام و درج کد ملی گیرنده معتبر اعالم کرد.

   تغییر در شرایط خرید ارز
اقدامات دیگری نیز انجام شده که این سیاست را همزمان با کنترل بازار ارز پیش می برد. یکی از این اقدامات، 
تغییر در شرایط خرید و فروش ارز اســت؛ به طوری که بر اساس شــرایط جدید، صرافی های مجاز فقط با 
ارائه کارت ملی، کارت بانکی و سیم کارت هم نام با شخص خریدار اقدام به فروش ارز تا سقف ۲000 یورو به 

متقاضیان می کنند.
بر این اساس، در صورتی که فردی بخواهد از این صرافی ها ارز بخرد، باید مشخصات کامل آن شامل اطالعات 

فردی، شماره کارت بانکی و شماره تلفن همراه به نام شخص خریدار در سیستم ثبت شود.
با این اقدام به نظر می رسد که بانک مرکزی به دنبال این است که آمار ارزهای موجود در دست مردم و اینکه 

هرکسی چه میزان ارز خریده باشد را داشته باشد.
اما این مهم، زمانی عملی می شود که تمامی صرافی های مجاز، نسبت به انجام این کار و ثبت اطالعات خریداران 
در سیســتم اقدام کنند، چراکه در حال حاضر بعضا صرافی ها خرید و فروش ارز را به صورت مستقیم با خود 
خریدار انجام می دهند و آن را در سامانه ســنا ثبت نمی کنند که این موضوع باید با نظارت بیشتری از سوی 

بانک مرکزی انجام شود.
از سوی دیگر، با وجود تالش بانک مرکزی و نیروهای امنیتی در ماه های اخیر برای حذف دالالن از بازار آزاد 
ارز، هنوز برخی از این دالالن به فعالیت خود در حاشــیه بازار ارز ادامه می دهند؛ جالب تر آنکه گزارش های 
میدانی از فعالیت این دالالن حاکی از آن اســت که اکثر آن ها با صرافی های مجاز در ارتباط بوده و به عنوان 

دالل آن ها کار می کنند.

اخذ مالیات از خرید و فروش ارز که روزهای اخیر در مجلس به 
تصویب رسید منجر به چاپ ۹000 میلیارد تومان پول پرقدرت 

و بدون پشتوانه و ایجاد یک تورم ۵ درصدی می شود.
رفت  و آمدهای عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی به 
بهارستان و ارائه توضیحات کارشناسی درباره قصد مجلس 
برای وضع مالیات بر خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی، 
افاقه نکرد و باالخره مجلس طرحی یک فوریتی را به تصویب 
رساند که بر اساس آن، بانک مرکزی مکلف خواهد شد برای 
خرید و فــروش ارز، مالیات بپردازد. براین اســاس، بانک 
مرکزی ناچار خواهد شد برای پرداخت این مالیات، حداقل 

۹000 میلیارد تومان پول پرقدرت و بدون پشتوانه چاپ کند.

 نمایندگان 
مجلس برای 

اولین بار در قانون 
بودجه سال ۹۷ بدون 
توجه به تحقق پذیری 
نسبت به اضافه کردن 

مبلغ ۱۸۱.۶ هزار 
میلیارد ریال بابت 

خالص مابه التفاوت 
نرخ خرید و فروش ارز 

به درآمدهای بانک 
مرکزی اقدام کرده اند.
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رویدادداستاناستارتآپها
رویداد داستان اســتارت آپ ها )Startups story( با هدف اشــاعه فرهنگ کارآفرینی و گسترش 

اکوسیستم کارآفرینی کشور در تاریخ ۲۸ بهمن ماه برگزاری می شود.
با توجه عدم ارتباط موثر بین دانشــجویان، فارغ اتحصیالن دانشــگاهی و صاحبان کسب و کار، رویداد 
Startups story بستری مناســب برای انتقال دانش و تجربیات مدیران کسب و کارهای موفق به 

دانشجویان و عالقه مندان به حوزه کسب و کار خواهد بود.
در این رویداد که در قالب یک نشست دوستانه برگزار خواهد شد، مدیران و صاحبان برترین  استارت آپ های 

ایران از تجربه  شکست ها و پیروزی های خود در مسیر راه اندازی کسب و کار خواهند گفت و شرکت کنندگان را با 
چالش های ایجاد کسب و کار آشنا می کنند.

مهمان این رویداد، مهدی نایبی مدیر عامل الوپیک است. نایبی که تجربه کار در حوزه فاینانس بین المللی را دارد، در اثر یک اتفاق پس از 
سال ها به ایران بر گشته و با اتکا به تجربه شخصی و شناخت خوب بازار ایران، یکی از موفق ترین  استارت آپ های کشور در حوزه حمل و نقل را 
راه اندازی می کند. ثبت نام رایگان این رویداد از طریق سایت ایوند انجام می پذیرد و عالقمندان می توانند با مراجعه به این لینک اطالعات خود 

را ثبت کرده و اقدامات الزم را انجام دهند.
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   ارزیابی رفتاری
خیلــی از کارهــا برای 
تعییــن افــراد بــرای 
مصاحبــه، موفقیــت 
در جابــه جایــی های 
پستی، پیشرفت و ارتقاء 
کارمنــدان موجــود، 
ارزیابی و تقویت مهارت های شنوایی 
و ارتباطــی و کنتــرل واکنش های 
احساسی و مربوط به وجدان کاری، 

از چنین ابزارهایی استفاده میشود.
در این مقاله 5 الگوی شــخصیتی را 
معرفی کرده و مباحثــی را درمورد 
ارزیابــی شــخصیت یا تاثیــر آن بر 

موفقیت، مطرح می کنیم.

   5 بعد شخصیتی
مهمترین ابعاد شــخصیتی افراد در 
محــل کار در این 5 مــدل دیده می 

شود:

درون گرایی/برون گرایی
سازگاری و دلپذیری

باز بودن و خالقیت
واکنش های طبیعی

وجدان کاری
درون گرایی/برون گرایی

بعضی از افراد  پرحرف، معاشرتی، و از 
نظر اجتماعی معتمد به نفس هستند.

آنها مردم را دوســت دارند و اجتماع 
برایشــان در مرکزیت قــرار دارد. از 
بودن در تیم ها و گروه های مختلف 

احساس راحتی می کنند و از ارتباط 
وسیع و شــدید با دیگران لذت می 
برند. سایر افراد، آرام، ساکت، کناره 
گیر، و ظاهرا خجالتی هســتند. آنها 
ترجیح میدهند به تنهایی کار کنند و 
نیاز بسیار کمتری به ارتباط اجتماعی 
به هر شکل و نوع دارند. به این افراد 

درون گرا/برون گرا می گویند.
سوال مهمی که اینجا پیش می آید 
درمورد ارتبــاط اجتماعی در محل 
کار است:با همکاران و غریبه ها )که 
مشــتریان و ارباب رجوع هستند(. 
مــردم مــی تواننــد در ارتباطات 
اجتماعی خود، پرانرژی، مشتاق و با 
روحیه و یا ترســیده و خسته باشند. 
راننده های کامیون کــه راه درازی 
را معموال طی می کنند، نویســنده 
ها، و باغبانان معمــوال افرادی درون 
گرا هستند، درحالیکه فروشنده ها، 
خدمه کشــتی و هواپیما، و پذیرگر 
هتل افرادی برون گرا هستند.ارزیابی 

رفتاری

  دلپذیر بودن و سازگاری
برخی افراد شــاد، خوش رو، گرم و 
همدل هســتند درحالیکه سایرین 

سرسخت، بدخلق و ترشرو هستند.
این به ســخت دل و نــرم دل بودن 
برمی گردد؛ به حساســیت و عالقه 
به احساسات دیگران برمی گردد. این 
بعد سازگاری و دلپذیر بودن نام دارد. 
پرســتاران، مددکاران اجتماعی، و 
معلمان دوره ابتدایی معموال افرادی 

نرم دل و دلپذیر هستند.
اما ســازگاری و دلپذیر بودن وقتی 
یک مدیر دلپذیر بخواهد با کارمندان 
سرکش خود برورد کند، یک اشکال 
و نقص محسوب می شــود. گرمی و 
مهربانی طبیعی آنها باعث میشــود 
نتوانند بــه خوبی با ایــن کارمندان 

برخورد کنند.

  باز و خالق بودن
برخی افراد کنجکاو، تخیلی و هنری 
هستند درحالیکه سایرین متمرکز و 

عمل گرا هستند.
این بعــد، باز بــودن درمقابل تجربه 
نامیده می شــود. هر چه افراد بازتر 

باشند، بیشــتر در معرض خستگی 
و ماللت قــرار می گیرنــد. مطمئنا 
هیچکــس یــک خلبان خــالق که 
کارش ایجاب می کند ســاعت ها در 
یک اتاق کوچک و تاریک بنشیند و به 
کامپیوترها زل بزند را دوست ندارید.

  واکنش های طبیعی
بعضی افراد آرام، قانع و متین هستند. 
این افراد از نظر احساسی بسیار قوی 
هستند و تحت مشکالت و گرفتاری 
های ثابت و استوارند. سایرین خیلی 
سریع ناراحت می شــوند، و عصبی 

ومضطــرب هســتند. واکنش های 
طبیعی به توانایی افــراد برای کنار 
آمدن با فشــارهای روحــی و روانی 

اطالق می شود.
همه شــغل ها به نحوی با اســترس 
و فشــار روبــه رو هســتند. ضرب 
العجل هــای کاری، اربــاب رجوع 
های عصبانی، درخواســت های باال، 
کارمندان تنبل، استانداردهای سخت 

کاری و ....
در حد نهایی، افرادی که نمی توانند 
با این اســترس ها و فشارهای کاری 
کنــار بیاینــد، دچار بیمــاری های 
روان تنــی، افســردگی و رفتارهای 
غیرمعقــول و دمدمــی مزاجانه می 
شوند. آنها به تهدیدی برای خودشان، 
 همکارانشــان و کارشــان تبدیــل

 می شوند.

  وجدان کاری
و آخــر از همه وجدان کاری اســت، 
اخالقیــات، پشــتکار، و مالحظات 

کاری اســت. برخــی افراد ســخت 
کوش، خویشتندار، و منظم هستند. 
سایرین نامنظم هستند، خیلی راحت 
حواسشــان از کارشــان پرت شده و 

غیرقابل اعتماد میباشند.
افرادیکــه وجــدان کاری دارنــد، 
خویشــتندار هســتند و درکارشان 
هــدف و جهــت دارنــد و د رمواقع 
 لــزوم همیشــه بــرای کار کــردن 

در دسترسند.

  توصیه ها:
یــک تحلیــل و آنالیــز کاری انجام 
دهید:ببینیــد چه کارهایــی برای 
چگونه افرادی مناســب است و بعد 
به دنبال کسانی باشید که به بهترین 

صورت با این کار جور باشند.
یــک مطالعــه ارزیابــی ترتیــب 
دهید:گروهی از کارمندانتان را تست 
کنید تا آنرا بعنــوان محک و مبنایی 
برای استخدام کارمندان جدید قرار 

دهید

رابطه شخصیت افراد با نحوه کار کردن) ارزیابی رفتاری(؛   

کارمندترابشناس!

یک تحلیل و 
آنالیز کاری انجام 
دهید:ببینید چه 

کارهایی برای چگونه 
افرادی مناسب است 
و بعد به دنبال کسانی 

باشید که به بهترین 
صورت با این کار جور 

باشند.

در سال های اخیر، سازمان ها توجه بیشتری به کارکنان 
خود داشته و جستجوی روش های بهسازي محیط کار 
و تشویق کارکنان را در دســتور کار خود قرار داده اند. 
این توجه، ازآنجا ناشي می شود که »انسان ارزنده ترین 
سرمایه هوشمند« سازمان به شمار می رود. سازمان هایي 
که سرمایه هوشمند خود را از دست می دهند، شانس 
اندکي براي بقا دارند. براي ارج نهادن به این ســرمایه 
عظیم، به مدیریــت عملكرد و به ویــژه نظام ارزیابي 

عملكرد نیاز داریم. 
در این نوشتار ابعاد متفاوت و مختلف افراد در محل کار و 
فعالیت را می خوانید که نوعی ارزیابی رفتاری محسوب 

می شود.

 
استارت آپ

در دنیای امروز، نقش استارت آپ ها در رونق اقتصادی هر روز پررنگ تر 
می شود. اشتغالزایی، خلق ثروت، بهبود کیفیت و استاندارد زندگی 
و افزایش تولید ناخالص داخلی از مهم ترین نقش هایی هســتند که 
استارت آپ ها در رشــد اقتصادی ایفا می کنند؛ اما محقق شدن این 

نقش ها نیازمند زیرساخت های مناسب و فرهنگ کارآفرینی است.

افرادی که با اقتصاد و کسب و کار آشنا هستند می دانند که استارت آپ ها برای 
رشد اقتصادی یک ملت مهم هستند. شما هم اگر برنامه  ای دارید تا ایده خود را 
برای راه اندازی یک استارت آپ به کار ببندید، باید بدانید که چگونه می توانید 

به رشد اقتصادی کشور کمک کنید.

از آنجا که در سراســر جهان تعداد استارت آپ ها در 
حال افزایش است، رقابت بین آن ها نیز سنگین شده 
است. اما یک رقابت سالم هم برای استارت آپ ها و هم 
برای مصرف کنندگان مفید است. نکته حائز اهمیت 
آن است که شــکل گیری و گســترش استارت آپ ها 
نیازمند زیرساخت های مناسب و فرهنگ کارآفرینی 
در هر کشوری است که نمی خواهد از این جریان رو به 

رشد عقب یماند.

  اشتغال زایی
یکی از مزایای اصلی استارت آپ ها این است که مشاغل 
جدیدی خلق می کنند. داده های جهانی نشان می دهند 
که در برخی کشورها، استارت آپ ها نسبت به بنگاه ها یا 
شرکت های بزرگ، شغل های بیشتری ایجاد کرده اند. اگر 
شما یک کارآفرین باشــید، می توانید شغل های متعددی 
ایجاد کنید. بنابراین با اســتارت آپ های متعدد می توان 

انتظار داشت نرخ بیکاری در کشور کاهش یابد. 

  خلق ثروت
امروزه بســیاری از شــرکت های عظیم در حوزه فناوری، کارهــای خود را از 
طریق برون ســپاری به اســتارت آپ ها محول می کنند. این یکــی از اتفاقاتی 
اســت که به افزایش جریان نقدی اســتارت آپ ها کمک می کنــد. از آنجا که 
کارآفرینان سرمایه  های راکد یا غیرمولد ســرمایه گذاران یا حتی مردم عادی 
را جذب می کنند، وقتی اســتارت آپ ها شروع به رشــد می کنند، سود حاصله 
به اقشــار مختلفی از مردم خواهد رســید. از آنجــا که این پول بــا جامعه به 
 اشتراک گذاشته می شود، ثروت در داخل کشور به صورت ملی و درون زا خلق 

می شود.

  بهبود استاندارد زندگی
در حال حاضر بســیاری از پیشــرفت ها در فناوری های نویــن مانند اینترنت 
 اشــیاء، هوش مصنوعی، رباتیــک و امثالهم توســط اســتارت آپ ها معرفی 

شده اند.
 اســتارت آپ ها می توانند نوآوری ها و فناوری های جدیدی را ارائه دهند که به 
بهبود زندگی مردم منجر شود. عالوه بر تولید ثروت، بسیاری از استارتاپ ها که 
در حوزه هایی مانند بهداشت، درمان، توانبخشی، توسعه روستایی و کشاورزی 
و دیگر حوزه های نیازمند رشد مشغول به کار هستند و در نهایت موجب بهبود 
استاندارد زندگی مردم می شوند. از طرفی استارت آپ ها مجبور هستند کیفیت 
باالیی را به مصرف کنندگان خود ارائه دهند، چرا که بقا و رشد این استارت آپ ها 

در گرو کیفیت محصوالت آن ها است.

  افزایش تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالــص داخلی نقــش حیاتــی در افزایش رشــد اقتصادی کشــور 
دارد. با حمایــت برای راه اندازی اســتارت آپ های بیشــتر و بهتــر، ظرفیت 
درآمدزایــی بیشــتری در داخــل کشــور به وجود خواهــد آمد و ســرمایه 
 مردم نیــز در راســتای تولیــد و افزایــش ظرفیــت آن به جریــان خواهد

 افتاد. 
در ســال های پیش رو با افزایش نوآوری و خالقیت، اســتارت آپ ها بیشــتر 
و بیشــتر رشــد خواهند کرد. در حــال حاضــر کارآفرینی یکــی از بهترین 
راه هــای مولد بــرای توســعه اقتصاد ملی اســت. به خاطر داشــته باشــید 
که ممکن اســت حتی یــک ایــده کوچــک در ذهن شــما بتوانــد به یک 
 راه حل نوآورانــه بزرگ تبدیل شــود که آینده شــما و افراد زیــادی را تغییر

 دهد. 
بنابراین اگر ایده ای دارید، به خاطر ریسک ناپذیری یا ترس از شکست، رؤیاهای 
خود را رها نکنید. با مشورت و راهنمایی اهل فن ایده خود را به یک استارت آپ 

تبدیل و به رشد خود و دیگران کمک کنید.

نمناک
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،
افرادیكه وجدان کاری 

دارند، خویشتندار 
هستند و درکارشان 

هدف و جهت دارند و د 
رمواقع لزوم همیشه برای 

کار کردن در دسترسند.

فانوس
گـــزارش

اهمیت حمایت از استارت آپ ها برای رشد اقتصادی کشور

ستاری: 
نسل جدید کارآفرین 
آغازگر همكاری های 

علمی بین المللی است 

معاون علمــی و فناوری گفت: 
نســل جدیدی از کارآفرینان 
خالق و جوان در کشور پرورش 
یافته اســت که می تواند زمینه  
ایجاد همکاری های مشــترک 
علمی و فناوری با دیگر کشورها 

را فراهم کند.
به گــزارش معاونــت علمی و 
فنــاوری ریاســت جمهوری 
سورنا ســتاری در دیدار قصی 
عبدالوهــاب الســهیل وزیــر 
آموزش عالی و تحقیقات علمی 
عــراق، ایجاد یک زیســت بوم 
همکاری مشترک شرکت های 
دانش بنیان و نیروی انســانی 
خالق را زمینه ســاز شکوفایی 
توانمندی هــای دو کشــور 
دانست و گفت: یک نسل جدید 
کارآفرین در ایران شکل گرفته 
و زمینه ساز ایجاد ارزش افزوده، 
پیشرفت علمی و اقتصادی شده 
است. این نسل جدید، آینده ساز 
و تعیین کننده سرنوشت اقتصاد 
کشور و تعامالت بین المللی در 
حوزه علم، فنــاوری و اقتصاد 

است.
ســتاری با اشــاره بــه ظهور 
اســتارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیــان در حوزه هــای 
گوناگــون فنــاوری گفت: این 
کســب وکارهای نوظهــور، در 
ارائــه خدمــات و محصوالت 
خود با کیفیت بــاال و در عرصه 
بین المللــی توانمند هســتند 
و می تواننــد ظرفیــت خوبی 
برای همکاری های مشــترک 
باشــند اما باید یک زیرساخت 
مناسب برای مفاهمه میان این 
 کسب وکارها در دو کشور ایجاد

 شود. 
رئیس بنیــاد ملــی نخبگان، 
آمادگی ایــران بــرای تعامل 
علمــی و پژوهشــی را یادآور 
شــد و گفت: همان طــور که 
اکنــون تعامــل خوبــی میان 
وزارت علوم دو کشور در حوزه 
تربیــت دانشــجویان وجــود 
دارد، این آمادگــی را داریم که 
افراد متخصــص در حوزه های 
توانمنــدی ایــران همچــون 
نانوفنــاوری، زیســت فناوری، 
ســلول های بنیادی و فناوری 
اطالعات و ارتباطــات و دیگر 
 حوزه هــای فنــاوری تربیــت

 شوند. 
وی افزود: در ساختار جدیدی 
که برای فعالیت شــرکت های 
دانش بنیــان و فنــاور شــکل 
داده ایــم، دانشــگاه ها بخش 
جدایی ناپذیــر و مهــم جامعه 
به شــمار می روند. بر اســاس 
این ســاختار، دانشــگاه ها به 
فهــم تــازه ای در حمایــت از 
ایده هــای نو دســت یافته اند، 
خــود را در سرنوشــت جامعه 
تحصیل کــرده  نــان  جوا و 
نقش آفرین می دانند و به دنبال 
 چگونگــی ارتباط بــا صنعت

 هستند. 
ســتاری، مراکــز پیشــرفته 
علمی، آموزشــی آزمایشگاهی 
ایــران در تربیــت نیــروی 
انســانی متخصص از ســطح 
دانش آموزش را الگوی مناسبی 
 برای توسعه همکاری مشترک

 دانست. 
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Isfahan 
Aquarium, 
Enjoyment

The first tunnel 
aquarium in Iran, 
Isfahan Aquarium, 
habitat to more than 
6500 aquatic animals 
of 350 aquatic species 
from five continents, 
is located in Nazhvan 
Forest Park of Isfahan.
Isfahan, being the 
cultural and touristic 
capital of Iran, is a 
magnificent treasury 
of monuments, 
historic and cultural 
attractions. In addition 
to such amazing 
collection, the natural 
beauties of Isfahan like 
Zayande-Rud River, 
makes it even more 
attractive to travelers.
Visiting a tunnel 
aquarium in one of the 
largest and greenest 
forest parks of Isfahan, 
Nazhvan Forest Park, 
can be a very charming 
place for tourists 
ready to visit the most 
beautiful places in 
Iran!
Containing 300-
350 various aquatic 
species gathered 
from different aquatic 
bodies of the planet, 
the number of the 
aquatic animals in 
this tunnel aquarium 
increases to more 
than 6500, including 
six different species of 
sharks.
Almost 100 of the 
aquatic species here 
are considered to be 
rare and dangerous 
species. It takes 
several minutes of 
walk in a deep, ocean-
like tunnel aquarium 
to observe the most 
amazing and rarest 
aquatic species of our 
planet.
A diverse fish species 
collection of saltwater 
and freshwater, 
starfish, seahorse, 
turtle, crab and six 
shark species can be 
seen in a 35 meter 
tunnel aquarium and 
33 separated 5-10 
meter aquariums. 
Thematic aquariums, 
cylinder aquariums 
and touch tanks can be 
seen in the complex. A 
souvenir shop, a café 
and a photograph stall 
are also available to 
complete the pleasure 
of your visit.

Isfahan
Attraction
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On its fertile 
plain, blessed 
by a temperate 
climate and 
watered by the 
Zayande Rud 
river, the 16th-
century Persian 
capital Isfahan is 
unquestionably 
one of the world’s 
great cities, 
and a UNESCO-
designated 
Centre of Cultural 
Heritage. 
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Most of the buildings built under the Seljuks (11 
A.D.) and the Safavids (16A.D.) are still standing. On 
its fertile plain, blessed by a temperate climate and 
watered by the Zayande Rud river, the 16th-century 
Persian capital Isfahan is unquestionably one of 
the world’s great cities, and a UNESCO-designated 
Centre of Cultural Heritage. It lives up to its historic 
name, ‘Half the World’. Visitors never fail to be 
captivated by the beauty of its ceramic domes and 
lavishly decorated mosques, and it is said of Isfahan’s 
countless medieval monuments that “the more 
you behold them, the more they will surprise and 
fascinate you.”

Imam Mosque
At the end of the Royal Square is One of the most 
breathtaking Islamic monuments in the world, the 
Imam Mosque. The rectangular entrance portal and 
the two turquoise minarets (27m high) which flank 
it, dominate the Square, Behind it is the main dome 
(52m high) of the prayer hall. The decoration inside 
the dome is remarkably elegant and repeats with 
subtle variation the blue, white and gold shads seen 
outsides. It was built over a period of 26 years and 
was eventually completed in 1638. In Shah Abbas’ 
impatience to see it finished, he attempted to hurry 
up the work by adopting a new method of glazed tile 
work, known as haft rangi (of seven colours). As a 
result, some sections are decorated with the new style 
and some with the old and these ornate tiles take on 
a different hue according to the light conditions. The 
Imam mosque is one of the Iran UNESCO Heritage site

Sheikh Lotfollah Mosque A shimmering mosque 
with amazing ceramic work, built in 1617.This small 
mosque was built during Shah Abbas’ time and 
dedicated to his father in law, Sheikh Lotfollah. The 

pale tiles on the dome change colour from cream 
to pink, depending on the light conditions; and 
the mosque is unusual because it has no minaret 
or courtyard. The mosque was once called the 
Ladies’s Mosque, because there is apparently a 
tunnel between this mosque and the Ali Qapu Palace, 
allowing Ladies from court’s royal haram to attend 
prayers without being seen in public.

Aliqapou Palace 
The 16th-century palace of Shah Abbas Safavi, with 
its curious ornamentation.This palace was built as a 
functioning seat of government, and included a huge 
pavilion from where the Safavid rulers could watch 
the activities in the square below.The palace stands 
on the west side of the Royal Square has six floors, 
walls and ceiling still bear origins fresco beautifully 
resorted and glazed tile decoration. The talar on 
the first floor which overlooks the square served in 
summer as a throne room from where the ruler could 
watch the polo matches below or review the troops. 
The elevated trance offers a magnificent view over 
the surrounding mountains, town and the best view 
of the Square. The room on the sixth floor known as 
Music room,the wall and ceiling cut with the shapes 
of Persian musical instruments and other household 
shapes

Vank Cathedral 
A Christian cathedral with lavish interior similar to 
a Persian mosque.Also known as The Church of the 
holy saviour, located in Jolfa, the Armenian quarter 
of Isfahan. Shah Abbas in 1603 settled the Armenian 
community from the town of Jolfa on the Aras river 
(north west of Iran)in Azerbaijan to Jolfa in Isfahan.
Vank Cathedral is a focal point and the main historical 
Armenian architecture in Iran. The cathedral is 
domed in the same manner as the mosques, the wall 
and ceiling is covered with magnificent Christian 
imagery, fine painting and tile works.

The ‘Shaking Minarets’ 
With two mysterious towers which oscillate together 
when a visitor sways inside them.These twin 
minarets belong to a 14th century Mongol mosque 
and have a unique feature, when one of the minarets 

shaken, the movement transmit to its twin minaret 
and it shakes as well. So far there is no convenience 
explanation for this unusual phenomenon.

Sassanian Fire Temple –
The ruins of a Zoroastrian, part-Mongol edifice.
Located at top of the hill and the place of worship for 
Zoroastrians.

The Bridges of Isfahan 
The Zayandeh Rud (river) starts in the Zagros 
Mountains, flows from west to east through the heart 
of Isfahan, and dries up in the Kavir desert.
The bridges over the river include some of the nicest 
architecture in Isfahan. The oldest bridge is the “Pol-e 
Shahrestan” which was probably built in the 12th 
century during the Seljuk period. Further upstream 
is the “Pol-e Khaju” A magnificent structure with two 
tiers of arches which was built by Shah Abbas II in 
1650. It is 123 metres long with 24 arches, and it also 
serves as a sluice gate. The next bridge is the “Pol-e 
Jubi”. It was originally built as an aqueduct to supply 
the palace gardens on the north bank of the river.

Si-o-se-pol 
the (Bridge of 33 Arches) or “Allah-verdi Khan 
Bridge” built in 1632 by Shah Abbas on the Zayandeh 
Rud, it linked Isfahan with the Armenian suburb 
of Jolfa. It is by far the longest bridge in Isfahan 
at 295m, an elaborate example of Safavid bridge 
design. It consists of two rows of 33 arches. There is a 
larger base plank at the start of the bridge where the 
Zayandeh river lows under it, supporting a tea house, 
Where one can admire the beauty of its impressive 
architecture.

Friday Mosqu
A building typifying nine centuries of Iranian sacred 
architecture, with vaulted arches, stucco carvings, 
and a marble pool.With no doubt Friday mosque 
is an architectural treasure and one of the most 
magnificent of all building in Isfahan, the architecture 
of the mosque is extremely complex and constructed 
in different periods, hence an exhibition of arts 
belong to different era. It was build on the remain 
of a Sassanid fire temple at 10th century, there are 
some columns which suggest its pre-Islamic origin. 
The mosque frequently built onto damaged and 
reconstructed, at different times. The main part 
belongs to 11th century of the era of the Seljuks. Later 
extensively redecorated and repaired by the Mongols.

Chehel Sotoun 
(‘The Forty Columns’) a Safavid palace with a 
delightful pavilion supported by twenty columns, 
which double to make the legendary forty when 
reflected in the water. Inside are important murals, 
mirror mosaics and an exquisitely decorated wooden 
roof.

Hasht Behesht Palaces (Eight Paradises) 
An attractive 17th century small palace with wooden 
columns set in a delightful garden of Nightingales. 
The building is octagonal with large central domed 
hall and a series of small chamber. The domed ceiling 
of the main reception room is painted in purple on a 
glittering gold base and decorated with small mirrors. 
The garden, is visible through the great arches, the 
most interesting part of this palace are the spandrel 
title decorations on the exterior showing pairs of 
often mythical hunting animals.

Isfahan Bazaar 
A typical eastern bazaar, one of the oldest and longest 
roofed bazaar in the world from the Saljuqid and 
Safavid era. The great bazaar can be entered from one 
of its several entrances, the main entrance is at end of 
Royal Square, higher up decorated with fine tile works 
and remarkable frescoes.The great bazaar has many 
passages. There are several traditional tea houses 
and restaurants. Wondering around in bazaar with 
its fragrant scents and spices is absolutely a real treat.

Isfahan :Turquoise, Glitter Amidst  Green Fertile 
Oasis Near Vastness Of Central Iranian Desert

Isfahan (Alt .1575 m) (445 km from Tehran), it is a turquoise, glitter 
amidst a green fertile oasis near the vastness of the central Iranian 
desert. Isfahan, flashing with brilliant aquamarine mosaic domes, 
lofty minarets, and some of the world’s finest architecture, is a visual 
treat and the indisputable centre of attraction for everyone. 

Flow of  life in Zayandeh-Rud
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Close to 1.6 million tons 
of non-oil commodities 
worth over $386 million 
were exported from Yazd 
province, central Iran, 
during the past 10 months 
through January 20, a 
senior official at the Islamic 
Republic of Iran Customs 
Administration said.
“The main products 
exported over the period 
were construction 
materials, such as tiles 
and ceramics, as well as 
steel and glass products,” 

Mohammad Hossein 
Salmani, the director 
general of Yazd customs, 
said on Tuesday.
East Asian countries, Arab 
neighbors, Afghanistan 
and Pakistan were the 
main costumers of Yazd’s 
products over the past 10 
months, he added.
According to Salmani, some 
43,326 tons of goods worth 
$600 million were imported 
through the province’s 
customs during the same 
span.

Pak ex-envoy 
urges govt to 
pursue stronger 
trade ties with 
Iran
Former Pakistani 
ambassador to Iran 
strongly believes 
that the government 
of Pakistan should 
enhance trade ties with 
Iran and remove all 
hurdles in this regard.
Asif Ali Khan Durrani 
said that Pakistan like 
Europe should develop 
a proper payment 
mechanism system 
with Iran which could 
boost trade between 
the two neighbors. 
On January 31, 
German, British 
and French foreign 
ministers in a news 
meeting in Bucharest 
officially announced 
registration of the 
European special 
financial mechanism 
known as the 
Instrument in Support 
of Trade Exchanges 
(INSTEX).
Asif Ali Khan Durrani 
termed the launching 
of INSTEX between 
Iran and Europe as a 
positive development. 
“This shows that 
European countries 
are standing by the 
Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) 
agreement,” said the 
expert.
Former ambassador 
was of the view that the 
INSTEX should work 
to the advantage of 
both Iran and all those 
European countries 
which want to do 
business with Iran. 
The analyst said that 
this mechanism will 
definitely have positive 
impact elsewhere in 
trade between Iran and 
other countries. 
Asif Ali Khan Durrani 
says that Pakistan 
should do business 
with Iran whether 
Europe or not. “I am 
an ardent supporter of 
conducting economic 
relations with Iran but 
of course I also realize 
that our banking 
system is dollar based 
which is causing 
problems right now for 
transactions,” he said.

economy
What’s News

ISFAHAN
N E W S

News

Economy
Wednesday,February6, 2019, No.161

ISFAHAN
N E W S 06

Yazd earns 386$m from exports 
in 10 months

“Although Iran’s crude oil 
production has dropped from 5 
mb/d [in 1979] to about 4 mb/d 
today, the significant point is 
that the country’s recoverable 
liquid hydrocarbon reserves 
have increased from 88 billion to 
160 billion barrels now,” he told a 
press conference, Shana reported.
He said that more than 50 billion 
barrels of oil had been recovered 
in the past four years.Zanganeh 
also said Iran’s recoverable 
gas deposits had grown to 33 
tcf from 9 tcf over the past four 
decades.“There was almost no gas 
industry before the [1979 Islamic] 
Revolution and only 36 mcm/d 

was processed at the Bidboland 
refinery. Today, this figure has 
been multiplied by 1,060,” the 
minister said. 
Zanganeh also noted that Iran’s 
gas condensate production 
had reached 750,000 b/d from 
nothing in 1979.The minister also 
touched on the petrochemical 
sector, saying Iran was selling 
more than 30 million tonnes a year 
of petrochemical products, which 
is valued at $17 billion.
Iran has outdone Qatar in 
recovery from the giant offshore 
South Pars gas field and has 
surpassed Iraq in production 
from jointly owned oil reservoirs, 

maintained the oil minister.
He said that production from the 
jointly owned oil fields in West 
Karoun would reach 350,000 b/d 
in March, up from 70,000 b/d in 
2013.
Zanganeh said that an oil terminal 

would become operational in Jask 
for export outside the Persian Gulf 
region by March 2021.
The minister also boasted that 
Iran’s gasoline production had 
risen from 52 ml/d five years ago 
to 105 ml/d now.

Iran’s Biggest Solar 
Power Plant Launched in 
Hamedan
 Iran’s biggest solar power plant with a capacity 
to produce seven megawatts (MW) of electric-
ity was inaugurated in the western province of 
Hamedan on Tuesday.
The power plant came into operation during 
a ceremony attended by Iranian First Vice-
President Eshaq Jahangiri and Energy Minister 
Reza Ardakanian in Hamedan on Tuesday.
The renewable energy project has been con-
structed by a private company with an invest-
ment of seven million euros.
Earlier in December, Mohammad Sadeqzadeh, 
the director of Iran’s Renewable Energy and 
Electrical Energy Efficiency Organization, a 
subsidiary of the Energy Ministry, said people 
and the private sector have made a huge in-
vestment in the renewable energy industry in 
recent years.
Even the “cruel sanctions” could not slow down 
the growth of the renewable energy industry 
in Iran, he said, adding that local investment 
has now outstripped foreign investment in 
this sector.
“At present, one large-scale renewable energy 
plant and tens of small-scale ones are coming 
into operation every week,” Sadeqzadeh went 
on to say.
Iran is seeking 5,000 megawatts of renewable 
energy by 2020, with more than 4,000 mega-
watts expected to come from wind power. The 
country has approximately 141 megawatts of 
installed wind power.

Bahonar Port TEU 
throughput up 32% in 10 
months
Over 40,000 TEUs (twenty-foot equivalent 
units) were loaded and unloaded in Shahid 
Bahonar Port, in Bandar Abbas, Hormozgan 
province, in the first 10 months of the current 
fiscal (through Jan. 21), a provincial official 
affiliated to Iran’s Ports and Maritime 
Organization said.“The figure shows the 
strategic port has handled 32% more TEUs 
in the past ten months in comparison to 
the similar period of last year,” Hamidreza 
Mohammad Hosseini, the director general of 
Shahid Bahonar Port said on Monday.
The cabotage of non-oil goods in the port 
amounted to 112,000 tons over the same 
span, registering a 38% hike year on year.
Shahid Bahonar is one of the most active 
southern ports of Iran for both passenger and 
freight transport. The port enjoys a strategic 
position due to its proximity to the Persian 
Gulf littoral states and the Iranian islands of 
Qeshm and Kish.

Iran’s Minister of Petroleum Bijan Zanganeh said Tuesday 
the country’s recoverable oil stood at 160 billion barrels.

Iran Recoverable Oil Reserves At 
160Bn Barrels: Zanganeh

news

Transfer of oil revenues via 
INSTEX ‘off the table’: MP
Chairman of Parliament’s Economic Committee said 
Tue. that EU’s recently created trade mechanism for Iran 
(INSTEX) has excluded the transfer of Iran’s oil revenues, 
adding the mechanism has no timetable or contract bond.
Mohammadreza Pourebrahimi, Chairman of 
Parliament’s Economic Committee, told Mehr News 
correspondent on Tuesday that certain reports on 
the EU’s recently trade mechanism for Iran (INSTEX) 
have raised Iran’s concerns about the possibility of the 
mechanism coming into effect.

He went on to add, “Europe had promised to help Iran 
with its oil revenues via the SPV, but the issue has been 
pushed off the table in their recently introduced INSTEX 
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.“Placing 
limits on the transfer of Iran’s oil 
revenues on the one hand, and the Europeans’ conditions 
regarding the FATF-related bills on the other, have made 
INSTEX completely unacceptable to us,” he maintained.

Japan’s largest refiner JXTG Nippon 
Oil & Energy started loading of Iranian 
crude oil from Monday, almost three 
months after the US sanctions waiver 
was granted.S&P Global Platts trade 
flow software cFlow showed that the 
VLCC Eneos Breeze was scheduled to 
arrive at Iran’s Kharg Island Monday.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 may have to halt loadings again 
in March as lifters need to complete 
voyages before government-backed 
shipping insurance expires at the end of 
March for expected renewal on April 1, 
according to Japanese industry sources.
Japan is among eight countries with the 
US’ 180-day waivers allowing them to 
keep importing Iranian oil through May 
4. Confusion surrounding shipping, 
insurance and banking rules under the 
US sanctions kept some of the countries 
from resuming imports for months after 
the US granted waivers on November 5.
Fresh waivers would start May 5 for 
countries that the US determines have 
met their promises to significantly 
reduce Iranian imports in the previous 
six months.

NIOC puts Iran’s recoverable crude at 160 billion barrels
The National Iranian Oil Company (NIOC) in an announcement put 
Iran’s reserves of recoverable liquid hydrocarbons at an estimated 
amount of 160.12 billion barrels, while its natural gas reserves stand 
at 33.33 trillion cubic meters.This makes Iran one of the world’s largest 
holders of crude oil, condensate and gas liquids reserves on the planet.
Iran has the world›s largest hydrocarbon reserves, and according to 
the United States Geological Survey (USGS), in terms of exploration 
capacity, Iran ranks third in the world after Iraq and Russia.Meanwhile, 
after the 1979 Islamic Revolution, a total of 65 oil and gas fields have 
been discovered in Iran, and the Iranian Minister of Petroleum Bijan 
Namdar Zanganeh recently announced that light and sweet oil was 
discovered in Minoo Island for the first time.At the head of the post-
Islamic discoveries is the discovery of the South Pars gas field (shared 

with Qatar). The offshore field is the largest joint gas field in the world; 
Iran has registered a maximum of 600 mcm/d of gas from the field.
The discovery of the South Azadegan Oilfield, the largest joint oilfield 
in the country bordering Iraq, was also after the Islamic Revolution.
About 100,000 barrels/day of oil are currently being recovered from 
the field, and it has recently been announced that the daily production 
of this field will increase by around 50,000 b/d by the end of the current 
Iranian calendar year to March 20.Yadavaran, Changuleh, Azar, Bandar 
Karkheh, Arvand, Tosan, Paranj, Assalouyeh, Jofeir, Aban, Binalood, 
Susangerd, Sohrab, Sepehr, Dehloran, and Yadman are other fields 
that were discovered in Iran after the Islamic Revolution. Tabnak, Kish, 
Kheirabad, Gordan, Zireh, Mansurabad, Homa, Deir, Sefidzakhor, Farsi, 
Ahvaz, Sefidbaghoun, Halegan, Farzad B, Sumar, Toos, Sefid, Delavaran, 
Aria and Pazan were also discovered during the past 40 years.

Japan’s JXTG starts 
first loading of Iranian 
crude oil after US 
sanctions waiver



Islamic Revolution 
heartened Palestinians: 
Analyst
Islamic Revolution of Iran that took place in 1979 
doubled the self-confidence of the Palestinians 
whose country was occupied by the Zionist 
regime, a Palestinian author told the Islamic 
Republic News Agency .
‘Iranian people toppled the shah who was a close 
friend of the Zionist regime, so the fall injected 
new blood to the people of Palestine,’ said Moneer 
Shafiq.
He added, ‘The Islamic Revolution removed a 
strong barrier and created a new horizon to the 
freedom-seeking combat of the people of the 
region and Palestine.’
Iran is the only country that talks about 
annihilation of the Zionist regime and militarily 
and financially backs the people of Palestine and 
Lebanon.’
According to Shafiq, with Imam Khomeini’s order 
to close down the Israeli embassy and to open 
the Palestinian one, a new way was opened and 
later Iran’s Supreme Leader Ayatollah Seyyed 
Ali Khamenei carried on the path honestly and 
strongly. 
Referring to the incessant contact of Iran with 
Palestinian groups, he said that the Islamic 
Revolution once again proved that Islam can be 
inspiring in the path of resistance.
Shafiq said that the Islamic Revolution changed 
the balance of power in region. ‘Now after 40 years 
later, we see a totally different situation.’
The Islamic Revolution made the people of 
the region, especially Palestine, Lebanon, and 
Afghanistan, more confident.

Election in Iran, important 
asset of religious democracy: 
Top MP
 Majlis (Parliament) speaker on Tuesday termed 
election in Iran as “an important asset of religious 
democracy” achieved after the 1979 Islamic 
Revolution.
Speaking at the Majlis open session this morning, 
Ali Larijani said that people directly or indirectly 
choose the country’ officials through election.
Larijani went on to say that election is a great 
social and political capital for the nation that 
should be preserved.
The great Iranian nation did the great historic 
work in Feb 1979 and gained victory over the then 
dictatorial regime, said the top lawmaker.
He added that the Islamic Revolution destroyed US 
hegemony, led to the establishment of democracy 
and brought an important message to the regional 
dictators.
The dictators have been united against the Islamic 
Republic of Iran since forty years ago as the Islamic 
Revolution under the leadership of the late Imam 
Khomeini shook their pillars, Larijani said.
He added that the Islamic Revolution further 
awakened the regional nations as the recent 
regional developments have prove the issue. 

Judiciary Chief:
Iran Not to Accept Europe’s 
Conditions on INSTEX

“The Europeans have 
created a mechanism 
with limited capacity 
after 9 months of 
procrastination and 
negotiations not for 
money transactions but 
for supplying food and 
drugs,” Amoli Larijani 
said, addressing the 
judiciary officials in 
Tehran on Monday.
He added that the 
Europeans who claim to 
be supporting the 2015 
nuclear deal after the US 
withdrawal have set two 
surprising conditions 
for implementation of 
the INSTEX, noting that 
one of them is Iran’s 
accomplishment of FATF 
action plan and another 
one is negotiations on 
Tehran’s missile power.
“These countries should 
know that the Islamic 
Republic of Iran will not 
accept these humiliating 
conditions at all,” Amoli 
Larijani underscored.
In a news meeting in 
Bucharest late Thursday, 
German, British and 
French foreign ministers 
officially announced 
the commissioning of 
the European special 
financial mechanism 
known as INSTEX.
In reaction, Iranian 
Foreign Ministry 
Spokesman Bahram 
Qassemi said that 
the special financial 
mechanism for trade 
with Iran launched 
by the UK, France, 
and Germany is a first 
step which should be 
followed by quicker 
implementation of 
the EU’s May 2018 
undertakings.

In relevant remarks on 
Friday, a key member 
of Iran’s Expediency 
Council stressed that 
the EC would continue 
discussions over the fate 
of the UN Convention on 
Transnational Organized 
Crime (Palermo) 
without being influenced 
by Europeans’ request 
for the approval of 
the convention as a 
prerequisite for the 
operation of the INSTEX.
“EU’s Special Purpose 
Vehicle (SPV, recently 
renamed as INSTEX) 
will not influence the 
Expediency Council’s 
decision on the approval 
(or disapproval) of 
Palermo convention,” 
former Iranian Defense 
Minister Brigadier 
General Ahmad Vahidi, 
also a member of the 
Expediency Council and 
the current president 
of the National Defense 
University, told 
reporters in Tehran 
on Friday.“The EU’s 
yesterday move was 
only a small part of 
the European states’ 
undertakings with 
regard to Iran under the 
nuclear deal (JCPOA); 
and of course, the 
fate of this minimum 
undertaking is still not 
clear in terms of action,” 
he continued.
He underlined that 
Palermo Convention 
should be further 
examined, and said, 
“The Financial Action 
Task Force (FATF) 
r e c o m m e n d a t i o n s 
threaten Iran’s economy 
and it is a framework 
adopted by the global 

arrogance to impose 
restrictions on Iran and 
pursue the sanctions re-
imposed against Tehran 
in smarter ways.”
According to Fars 
News Agency, Palermo 
bill is one of the four 
government bills 
seeking to bring Iran’s 
anti-money laundering 
and countering 
terrorism financing 
standards into line with 
those defined by the 
FATF.The parliament 
has approved all the 
measures but except 
for the bill that updates 
Iran’s domestic law on 
countering financing of 
terrorism. All the rest 
have been rejected by 
the Guardian Council – a 
watchdog that ensures 
laws are in line with the 
Constitution and Sharia.
The bills on Iran’s 
accession to the Palermo 
Convention and the 
convention against the 
funding of terrorism 
(CFT) were rejected by 
the Guardian Council 
in early November 
due to some flaws that 
violated the country’s 
Constitution. The bills 
were then amended by 
the Iranian Parliament, 
waiting for the next steps 
in the Guardian Council.
To fulfill FATF 
requirements, President 

Hassan Rouhani’s 
administration has 
proposed four bills 
to the parliament for 
approval, two of which 
are still undecided, 
including the Palermo 
Convention. They have 
been referred to the 
Expediency Council for 
final approval.
Yet, Iran has recently 
approved a national 
anti-money laundering 
(AML), which was a 
domestically-developed 
bill.In its October 
meeting, the FATF 
decided to extend the 
deadline for Iran until 
February to complete 
reforms under the 
specified action plan 
that includes a list of 9 
major moves, including 
the opening of its 
financial transactions 
data bank to the FATF 
that is headed by the 
US Department of the 
Treasury’s Assistant 
Secretary heading 
the Office of Terrorist 
Financing and Financial 
Crimes Marshall 
Billingslea.The Political-
D e f e n s e - S e c u r i t y 
and Legal-Judicial 
Commissions of the EC 
declared last month 
that endorsement of the 
Palermo bill would run 
against the country’s 
interests.

Iran’s Judiciary Chief Sadeq Amoli Larijani blasted 
the European states’ conditions for implementation 
of their declared mechanism for trade with Iran 
- Instrument for Supporting Trade Exchanges 
(INSTEX) - describing them as “humiliating”.
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Iran’s Foreign Ministry 
released a statement 
in response to the 
Council of the EU’s 
conclusion on the 
Islamic Republic, 
criticizing the EU 
document for raising 
allegations against 
Tehran’s missile 
activities and regional 
role and for using 
human rights as a 
political tool.
In a statement on 
Tuesday morning, 
the Iranian Foreign 
Ministry released a 
statement to explicate 
the country’s stances 
towards a conclusion 
that the EU council 
adopted on Monday 
night on Iran.
Although the 
Foreign Ministry has 
welcomed the EU’s 
positive approaches in 
the conclusion, it has 
leveled criticism at the 
European document 
for raising certain 
issues.
As regards the EU’s 
comments about the 
INSTEX (Instrument 
in Support of Trade 
Exchanges) -a 
payment channel 
that the three EU 
signatories to the 
2015 Iran nuclear deal 
(France, Germany 
and Britain) have set 
up to help continue 
trade with Tehran- the 
Foreign Ministry said 
while Iran welcomes 
the registration of the 
INSTEX, it expects 
the mechanism to be 
implemented as soon 
as possible, citing 
Europe’s “late and 
insufficient” measures 
on the financial 
channel.It said Iran 
attaches significance 
to the economic 
benefits of the Joint 
C o m p r e h e n s i v e 
Plan of Action 
(JCPOA), stressing 
that the way that the 
European parties 
would carry out their 
commitments would 
be a significant litmus 
test for Iran’s future 
policies.
The statement also 
underlined that 
any plan to link 
implementation of 
INSTEX -an inherent 
part of the JCPOA- to 
other issues such as 
the Financial Action 
Task Force (FATF) 
Action Plan is totally 
unacceptable.

Foreign Min-
istry Criticizes 
EU Conclu-
sion on Iran

Iran
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Iran’s Envoy Gives Details 
of Items Covered by 
INSTEX
 Iran’s ambassador to the UK compiled a list of the 
commodities that Iran and Europe will be able to trade in 
under a payment channel that three EU states have set up to 
maintain trade with Iran.
In a post on his Twitter account on Monday, Hamid 
Baeidinejad provided a list of the commodities that Iran 
will be able to purchase from Europe in the first phase of 
implementation of INSTEX (Instrument in Support of Trade 

Exchanges), a payment channel that the three EU signatories 
to the 2015 Iran nuclear deal (France, Germany and Britain) 
set up last week to help continue trade with Tehran and 
bypass the US sanctions.
“The three European states have suggested that, in order 
for the immediate implementation of the financial channel 
set up to facilitate trade between the two countries in 
all areas, its first phase should deal with the payments 
for the commodities such as basic and medical items, 
which include a widespread area of trade in: 1- various 
agricultural products such as soybean and corn, 2- various 
foodstuff, 3- fruits and vegetables, 4- agricultural pesticides, 
fertilizers and crop seeds, 5- cattle feed such as pomace and 

forage, 6- powdered milk and basic 
substances, 7- pharmaceutical 
precursors, 8- various types 
of general medicine and 
drugs for special diseases, 
9- various types of medical 
and hospital equipment, 10- 
advanced operation and surgery 
room’s tools and equipment, 11- 
advanced medical equipment such 
as radiotherapy and radiation therapy 
for cancer treatment, 12, various types of human and animal 
vaccines, and etc,” the ambassador explained.

New Lebanese Govt. Belongs to All 
Factions: Nasrallah
 The secretary general of the Lebanese Hezbollah 
movement strongly dismissed latest remarks by Israeli 
Prime Minister Benjamin Netanyahu that the movement is 
in control of the Lebanese government, stressing the new 
administration belongs to all political factions.
The Israeli premier is “provoking the United States, 
European countries and the (Persian) Gulf states 
against the Lebanese government, claiming that it is 
controlled by Hezbollah. Such false claims have serious 
international repercussions,” Seyed Hassan Nasrallah 

said as he addressed his supporters via a televised 
speech broadcast live from the Lebanese capital Beirut 
on Monday evening.Nasrallah underscored that the new 
Lebanese government consists of various political parties, 
and that Hezbollah is just one of them, Press TV reported.
In response to certain media reports that the new health 
minister is a member of Hezbollah, Nasrallah pointed out 
that Jamil Jabak, who is a doctor by profession, is solely 
close to the resistance movement, but not a member of 
it.Nasrallah’s remarks echoed that of Hezbollah’s deputy 
chief, Sheikh Naim Qassem, who had said a day earlier that 
only three of Lebanon’s new government ministers were 
members of Hezbollah, adding, “We are only 10 percent 

(in the Lebanese cabinet).”
Elsewhere in his speech, the Hezbollah chief emphasized 
that the Health Ministry in the new national unity 
government must strive to supply medicine and health 
care to people from all walks of life.
He called on the new government to be transparent, 
advising Lebanese politicians to make decisions, which 
would best serve the interests of the Arab country and 
its nation.The Hezbollah secretary general also urged 
Lebanese political figures to stick to political calm after 
the formation of the new national unity government, 
asking them to resolve their differences through dialog 
and negotiations.

News

the Europeans 
who claim to be 
supporting the 
2015 nuclear 
deal after the US 
withdrawal have 
set two surprising 
conditions for 
implementation 
of the INSTEX, 
noting that one 
of them is Iran’s 
accomplishment 
of FATF action 
plan and 
another one is 
negotiations on 
Tehran’s missile 
power.



Iran Recoverable Oil Reserves At 
160Bn Barrels: Zanganeh

Oil minister says Europe not buying Iran oil despite US waivers
Iran’s Oil Minister Bijan Zanganeh said Tuesday Italy and Greece had stopped buying oil from 
Iran despite being granted waivers from US sanctions.“Among the Europeans, except for Turkey, 
no other nation has purchased oil from Iran. Greece and Italy refuse to buy Iran’s oil despite 
winning waivers. And they don’t respond to our correspondence,” said the oil minister at a 
press conference on Tuesday.He said the US had embarked on a unilateral war against Iran’s 
petroleum industry.“They intend to cut our export revenues down to zero, and if any revenue 
was made, they would block any money transfer,” he added.Pressed by journalists to say how 
much oil Iran was exporting after the US reimposed oil sanctions on the country last November, 
Zanganeh said “I don’t announce any figure about oil exports.”The minister also said he would 
not reveal how the ministry would skirt the US sanctions.

Major General 
Mohammad Bagheri, 
Chief of General Staff 
of Iranian Armed 
Forces, said some 
Sukhoi fighter jets 
overhauled by Iranian 
experts were used 
in Iraq to combat 
terrorism.
Chief of General Staff 
of Iranian Armed 
Forces Major General 
Mohammad Bagheri 
made the remark in a 
national conference 
on Tuesday.“Some of 
our aircraft, including 
Sukhoi Su-22 and Su-
25, were overhauled 
[by Iranian experts], 
and used by our 
brothers in Iraq to 
combat terrorism,” he 
said.
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Iran Not to 
Accept Europe’s 
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By Setareh Behroozi
However today the space is not limited to looking to 
stars and space centers. Nations face private funding, 
advances in technology and growing private-sector 
interest in space technology, which make it different 
from what we previously perceived.
Iran, as a country which has made several 
achievements in space technology in recent decades, 
is not an exception. Now, the Iranian Space Agency 
(ISA) promotes space-based businesses as one of the 
main factors for development of the country.
In an interview with YJC, the director of ISA space-
based businesses development department 
Shabnam Yazdani said that the agency encouraged 
entrepreneurs to provide space-based creative 
solutions for challenges and problems Iran deals 
with.
She said that ISA provides necessary data as well as 
some ideas for entrepreneurs to start their business 
for solving problems.
Smart agriculture and space technology
The space-based business and technology have a 
great impact on smart agriculture, which leads to a 
better process from seeding to harvesting.
The space-based business and startups can give 
consult to farmers in order to modify their cropping 
pattern and farm management, which leads to 
improvement of their harvest and increase its 
quality.  
In mid-January, an agreement was signed between 
the agriculture research and development 
technology fund and ISA, in order to provide some 
facilities and data for the startups active in the field 
of smart agriculture.
today the space is not limited to looking to stars 
and space centers. Nations face private funding, 
advances in technology and growing private-sector 
interest in space technology, which make it different 
from what we previously perceived

However the startups need some meteorological 
data as well as some information provided by 
drones for their services and the government can lay 
infrastructure for them to use these data.
Some startups in Iran have recently been launched 
providing services for farmers with some space-
based data on meteorology and smart agriculture.
Smart city is fulfilled through space technology
The urban development nowadays is link with 
smart cities. The future cities are the places in which, 
the facilities and services are provided by hi-tech 
solutions, hence, no one can undermined the role of 
space-based services.
According to statista, smart cities, also commonly 
known as cyberville, digital cities, intelligent 
cities, and wired cities, are urban areas that collect 
electronic data from citizens, devices, and assets to 
manage available resources more efficiently. 
A wide range of information and communications 
technology (ICT) applications are executed to 
enhance, reduce costs and resource use, as well as 
increase the communication between government 
and citizens. Ideally, these applications can enhance 
knowledge and innovations, promote working 
environments, and connect technology and society.
Space-based data and service can provide 
information with public transportation and energy 
efficiency.  
Besides, driverless cars and electronic identity are 
main factors for having a smart city and can manage 
air pollution as a part of urban development through 
space-based technology.
Some navigation apps and startups has recently 
launched in the country to boost the concept of smart 
city.
Natural disaster and space technology
Measuring and anticipating the effects of is 
important in order to implement measures to 
mitigate the effects of disasters. 
The space technology through satellite-derived 
information can have a crucial role in all phases of 
crisis management. The space-based technology 
also provides information for post-disaster 
response, recovery and reconstruction planning.
The satellite data can provide information about 
the places with concentrations of population, which 
are more vulnerable during disasters and decrease 
the risk.

The UN chief called for much broader support for 
regional and international conventions against the 
use of mercenaries and said those compacts need to be 
updated.
He also called for prosecuting mercenaries and for 
strengthening efforts at preventing people, especially 
the young, from being recruited as mercenaries.
Guterres told the Security Council that while “the 
shadowy nature” of mercenaries makes data hard 
to come by, their impact is clear in the worsening 
of conflicts, weakened stability of countries, the 
undermining of the rule of law and the large numbers of 
people forced to flee their homes, AP reported.
He said mercenary activities have “evolved over the 
years,” pointing to “illicit activities and trafficking 
by terrorist and mercenary groups” operating in 
Africa’s vast Sahel region and the alleged involvement 
of mercenaries in postelection violence in Ivory Coast 
in 2010.
Mercenaries and other foreign fighters have also 
committed “innumerable violations” of human rights 
and international humanitarian law against civilians 
in the Central African Republic, and mercenaries have 
suppressed herders trying to move along traditional 
routes on the border with Cameroon, Guterres said.
Rwandan Foreign Minister Richard Sezibera, whose 
country is the current chairman of the African Union, 

said mercenaries are not only involved in “active 
combat” but “we now see an increase in cyber attacks 
and industrial espionage carried out by mercenary 
groups in the comfort of their own homes.”
He added that as “part of the worrying increase in trans-
boundary criminal networks, some were financed with 
sophisticated communications and military equipment, 
and many (are) connected to global terrorist networks.”
“They continue to evolve and innovate,” Sezibera said 
of mercenaries. “We cannot and should not be static in 
our response.”
The UN General Assembly adopted the International 
Convention against the Recruitment, Use, Financing 
and Training of Mercenaries in December 1989 and it 
entered into force in October 2001. But, Guterres said, 
only 35 countries are parties to it — and he urged all 
other UN member states to ratify it “without delay.”
Mousa Faki Mahamat, who heads the African 
Union Commission, said an AU forum in October 
recommended that the Convention for the Elimination 
of Mercenaries in Africa, which was adopted in 1977 
and came into effect in 1985, be revised and updated, 
including measures to ensure implementation and 
follow-up.
He said the AU is committed to fight “the scourge 
of mercenary activities” but this also requires 
international cooperation including the exchange of 
intelligence.The Security Council meeting was presided 
over by President Teodoro Obiang Nguema of Equatorial 
Guinea, which holds the body’s rotating presidency.
He took power in a military coup in 1979 and said his 
nation has been a victim “of five attempts at mercenary 
incursions” since oil was discovered in the 1990s, the 
latest in December 2017.“Equatorial Guinea would like 
to alert the Security Council that mercenary groups 
continue to act with total impunity in Africa,” Obiang 
said.

Space technology, future market for Iranian 
entrepreneurs

UN Chief: Mercenaries Are ‘Feeding Off’ 
Terrorism, Crime

About half a century ago, human left footprints 
on the moon. For years, space technology was 
associated in the mind of public with launching 
satellites, astronauts in their weird costume 
exploring other planets. Space technology was 
unreachable and done behind closed doors!

UN Secretary-General Antonio Guterres said 
reports suggest there has been “a surge in the 
use of mercenaries,” who are not only fighting in 
wars and illegally exploiting natural resources 
but are now “feeding off” transnational organized 
crime,terrorism and violent extremism.

Iraqi delegation to visit Iran for electricity talks
Deputy minister of energy said an Iraqi delegation will arrive in Tehran tomorrow to confer on ways to expand 
cooperation with Iran’s electricity industry.Homayoun Haeri, deputy minister of energy for electricity affairs, told 
reporters on Tuesday that an Iraqi delegation will arrive in Tehran tomorrow for a two-day visit to hold talks with 
Iranian companies active in electricity industry.He added that the delegation would then make decisions on its 
cooperation with Iran based on its evaluation of the capabilities of the Iranian companies and the available projects 
in Iraq.To MNA’s question on the amount and type of financial transactions generated from exporting electricity to 
Iraq, the deputy minister said Iran’s conditions for Iraq to pay off its electricity debts in terms of the type of currency 
and ways of its transfer will be discussed during the meetings with the Iraqi delegation on Wednesday.
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