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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

وقتی اختالف در برگزاری جشنواره فجر بر چهره اقتصاد هنر خط می کشد:   

اکران بی نظمی دراصفهان

بازار طال و سکه  97/11/21 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,050,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,220,0005,041,000جدید

2,240,0002,521,000نیم سکه

1,3900001,441,000ربع سکه

760000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18371207488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

زاینده رود با نسخه 
شعار زنده نمی شود

بازگشــایی موقت بیست روزه 
زاینده رود با وجودی که جریان 
زندگی را به کشتزارهای شرق 
اصفهان بازگرداند، اما همچنان 
نگرانی و شمارش معکوس برای 
بسته شدن این رودخانه وجود 
دارد و اصفهانی ها می گویند "آیا 
دولت راهکاری دائم برای احیای 

زاینده رود دارد یا خیر؟."
اگرچه اعتراض کشــاورزان و 
استعفای نمایندگان موجب شد 
تا رئیس جمهور بعد از وعده های 
متعدد دو سفر استانی خود به 
اصفهان برای زاینده رود، باالخره 
در نیمه دی ماه امسال دستور 
تشکیل ســتاد احیای حوضه 
آبریــز زاینــده رود را به معاون 
اول خــود دهد، اما با گذشــت 
یک ماه از این دستور گویا هنوز 
وزارتخانه اقدامــی انجام نداده 
اســت، در حالی که اســتاندار 
اصفهان 20 دی ماه امســال در 
اقدامی که مورد انتقاد بسیاری از 
اصفهانی ها قرار گرفت در نامه ای 
به رئیس جمهور از تصویب طرح 
احیای زاینده رود و ساماندهی 
کمی و کیفــی رودخانه کارون 

بزرگ قدردانی کرد. ...

نماینده شهرضا و دهاقان:

پول به اصفهان می آید اما کار 
نمی کنند

نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: زیرگذر تقاطع غیر هم سطح قهه- پوده دهاقان 

با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید.
 سمیه محمودی اظهار داشت: روشنایی فاز 2 بلوار 
روستای قمبوان با هزینه ای بالغ بر 120 هزار تومان 
و پارک ملت قمبوان با 2 هزار و 600 متر مربع و یک 
میلیارد و 400 میلیون تومان افتتاح  شــد.نماینده 
شهرضا و دهاقان در مجلس شــورای اسالمی ورود 
گردشگران خارجی به دهاقان را فرصت خوبی برشمرد 
و افزود: افتتاح بوم گردی خانه رباب که مجوز رسمی 
خود را دریافت نموده با مساحت 200 متر مربع و 3 
اتاق به بهره برداری رسید و مورد استقبال گردشگران 
خارجی گردید.وی بیان کرد: پول به اصفهان می آید 
اما کار نمی کنند و ما به تالش و همت بیشتری از سوی 

مسئوالن نیاز داریم تا از این فرصت ها استفاده کنند.

اخبار اصفهان
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

3

       در شرایطی که جشنواره فیلم فجروهمزمان با آن بازگشایی زاینده رود می توانست فرصتی برای اقتصاِد هنراصفهان و کشاندن مردم به سینماهای شهر باشد،جشنواره فجر در اصفهان کم 
رونق سپری شد.

متقاضیان اینترنت پرسرعت و کم حجم، هم چنان در صف انتظار؛   

وعده هایی که عملی نشد
در بیش تــر تعرفه هــای ارائه شــده توســط شــرکت های 

اینترنتــی، با زیاد شــدن ســرعت اینترنت، بــه حجم و 
طبیعتاً قیمت آن هم افزوده می شــود کــه این موضوع 
ز چنــدان بــاب میــل کاربــران کم مصــرف نیســت و  ا
زمان ارائه  تعرفه های جدید مصرف منصفانه هم تغییری 

در آن داده نشده است.
یکی از اعتراضاتی که کاربران اینترنتی همواره به بســته ها و 

تعرفه های موجود ارائه دهندگان خدمات اینترنتی دارند، ...

آگهی مزایده
نوبت دوم

با عنایت به مصوبه شماره 39 مورخ 97/10/2 شورای اسالمی، شهرداری زیار در نظر دارد تعداد 11 
پالک با کاربری مسکونی جمعا به مساحت 2308/71 مترمربع واقع در خیابان مرکزی چم و دهکرم 
)ولیعصر( با شرایط مندرج در آگهی مزایده شماره 97/4215 مورخ 97/11/15 اقدام نماید. لذا از 
متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مزایده حداکثر تا مورخ 97/11/25 به دبیرخانه 

شهرداری مراجعه و نسبت به اخذ فرم آگهی اقدام نمایند.

سید رسول داودی
شهردار زیار

 

تازه ها

زومیت
گـــزارش

بررسی ردمی نوت 7
نــوت  ردمــی 
7 بــا پردازنــد ه  
اسنپدراگون 660، 
نمایشگری کم حاشــیه و دوربین 48 
مگاپیکسلی، تجربه ای فراتر از برچسب 

قیمتی 150 یورویی خود ارائه می دهد.

روزگاری صحبت از گوشــی ارزان قیمت به 
معنی کیفیت پایین و سخت افزاری ضعیف بود 
اما وجود شیائومی و برخی دیگر از سازندگان 
چینی مفهوم جدیدی را در این بخش از بازار 
تعریف کردند؛ ارائه  گوشــی های قدرتمند و 
ارزان قیمت تبدیل به نماد شیائومی شده و با 
همین استراتژی بازارهای بزرگی همچون بازار 
هندوستان را تحت سلطه  خود در آورده است. 
ردمی نوت ۷ یکی از گوشــی های این برند 
تازه  استقالل یافته با تراشــه  اسنپدراگون 
660 کوالکام، دوربین 4۸ مگاپیکسلی، باتری 
حجیم 4000 میلی آمپر ســاعتی و طراحی 
جدید با بردیگی کوچک باالی نمایشگر اخیرا 
وارد بازار شده است. فارغ از مشخصات فنی 
ردمی نوت ۷، قیمت برگ برنده  این گوشی به 
شمار می رود که پیدا کردن نمونه  مشابه آن 

در سایر برندها را مشکل کرده است. 

   طراحی
دوســت داران ســری ردمی به گوشی های 
فلزی عادت کرده اند امــا ردمی نوت ۷ در راه 
جدیدی قدم گذاشته اســت. طراحی کامال 
نسبت به نسل گذشته تغییر کرده است و حال 
پنل پشتی و جلویی دستگاه هر دو از شیشه  
گوریال گلس ۵ انتخاب شده اند که یک نکته  

مثبت برای یک گوشی ارزان 
است. متاسفانه ردمی نوت ۷ به شدت لغزنده 
است و فریم پالستیکی براق آن نیز استفاده از 
گوشی بدون محافظ را خطرناک تر کرده است؛ 
خوشبختانه قاب شفافی در جعبه  دستگاه قرار 
داده شده است. شیشه  جلویی دستگاه توسط 
یک نوار باریک سیاه رنگ به فریم پیوند خورده 
است که همین مساله ضخامت آن را به ۸.1 

میلی متر رسانده است.
ردمی نوت ۷ در سه رنگ آبی، مشکی و صورتی 
عرضه می شود؛ پنل پشتی نسخه  آبی رنگ 
مورد بررسی ما از با گرادیانی از آبی و بنفش 
زیبایی خاصی به این گوشی بخشیده است. 
عبارت »Redmi by Xiaomi« در پشت 
دستگاه نقش بسته است تا تبدیل شدن آن 
به یک برند را بیشتر نشــان دهد. متاسفانه 
بیرون زدگی دوربین بیــش از انتظار ما بود 
به طوری که حتی از قاب همراه گوشــی نیز 

بیرون می زند. 

   نمایشگر و اسپیکر
ردمی نــوت ۷ به نمایشــگری 6.3 اینچی با 
بریدگی قطره ای در باالی آن مجهز شده است 
و طبق انتظار شاهد رزولوشن +FHD در آن 
هستیم؛ رزولوشن 2340 در 10۸0 پیکسلی 
این گوشــی تراکمی بالغ بر 40۹ پیکسل بر 
اینچ را به همراه دارد کــه برای یک میان رده  
اقتصادی کامال مناســب ارزیابی می شــود؛ 
بسیاری از شرکت ها هنوز از چنین رزولوشنی 
در پرچمدارانشــان اســتفاده می کنند زیرا 
بهینه ترین توازن بین مصرف باتری و کیفیت 
تصویر را باید در این گوشــی های جستجو 
کرد. شیائومی از پنل IPS LCD با نسبت 

تصویر 1۹.۵ به ۹ در ردمی نوت ۷ بهره گرفته 
اســت که بیش از ۸1 درصد جلوی گوشی را 

پوشانده است.
در بحث صدا ردمی نوت ۷ با وجود اســپیکر 
مونوی خود پارا فراتر از بسیاری از رقبا گذاشته 
اســت و حجم صدای باالیــی ارائه می دهد. 
کیفیت و شفافیت نیز به شکل قابل قبولی در 
حجم صداهای مختلف حفظ می شود. حجم 
صدای حاصل خروجی هدفون نیز خوشبختانه 
مناسب است از این رو به نظر  می رسد ردمی 
نوت ۷ عالقه مندان به موسیقی را راضی نگاه 
 Heaphones« خواهد داشــت. بخش
audio effects &«؛ به خصوص قابلیت 
»Mi Sound Enhancer« نیز توسط 
شــیائومی برای بهبود تجربه  صوتی در نظر 
گرفته شده است که عالوه بر تنظیم اکواالیزر، 
می توان به کمک آن صدا را بــا توجه به نوع 
هدفون )طیف کاملی از هدفون های شیائومی 

در این بخش در دسترس است( بهینه کرد.

   نرم افزار و رابط کاربری
ردمی نوت ۷ به عنــوان جدیدترین میان رده  
شیائومی به صورت پیش فرض با اندروید پای 
و نسخه  10.2.۸ روانه  بازار شده است. از نظر 
ظاهر،  رابط کاربری ردمی نوت ۷ مشابه چیزی 
اســت که پیش از این در دیگر گوشــی های 
اجراکننــده MIUI 10 دیده ایم. با توجه به 
دشوار شدن روند تغییر رام چین به جهانی در 
گوشی های شیائومی، ما در بررسی ردمی نوت 
به مرور نسخه  چین آن پرداخته ایم؛ رام چین به 
صورت پیش فرض فاقد اپلیکیشن های گوگل 
اســت )البته کاربر قادر به نصب آن ها خواهد 
بود( اپ های پیش فرض مناسب با بازار چین 
در آن تعبیه شده است؛ متاسفانه امکان حذف 

بسیاری از این اپ ها وجود ندارد.

   جمع بندی
ردمی نوت ۷ میان رده ای ارزان برای تسخیر 
بازارهای بزرگ اســت؛ این گوشی در بحث 
دوربیــن، شــارژدهی، اســپیکر و طراحی 
ماموریت خود را با موفقیت پایان داده است. 
شیائومی از اسنپدراگون 660 به عنوان یکی 
از قدرت مندترین  تراشــه های میان رده  بازار 
 MIUI  است و با توجه به رابط کاربری بهینه شده
سرعت و قدرت الزم برای این میان رده  را فراهم 
کرده اســت. طراحی ردمی نوت ۷ با بریدگی 
قطره ، بدنه  شیشــه ای مقاوم شده با گوریال 
گلس ۵ و ارائه با رنگ گرادیانی زیبا باعث شد تا 
به این گوشی در این بخش نمره  قبولی  بدهیم.



زاینده رود با نسخه شعار 
زنده نمی شود

ادامه از صفحه یک:
... اگرچه تشــکیل ســتاد احیای 
زاینده رود از خواســته های قدیمی 
مــردم و کشــاورزان اصفهان طی 
سالیان گذشته برای تعیین تکلیف 
وضعیت حوضه آبریز زاینده رود و به 
ثمر نشستن حقآبه کشاورزان است 
اما آنچه امروز برای مردم از اهمیت 
باالیی برخوردار است فوریت دولت 
بــرای احیای این حوضــه و اجرای 
مصوبات 9 مــاده ای احیای حوضه 

آبریز زاینده رود است.
وزیر نیرو ابتدای هفته گذشــته در 
گفتگوی ویژه خبری اعالم کرد که 
هم اکنون اقدامات این ستاد در حال 
فراهم شدن اســت و گزارش آن به 
زودی تقدیم شورای عالی آب خواهد 
شد و در گام نخســت درصددیم تا 
در ذیل این کارگــروه و با همکاری 
ســازمان محیط، وزارت خانه های 
صنعت، جهاد کشاورزی، کشور، نیرو 
و ســازمان برنامه وبودجه به عنوان 
اعضای شــورای عالی آب در وهله 
نخست تابلوی منابع و مصارف این 
حوضه را مشخص کنیم و بر مبنای 
آن یک توافقی ایجاد شــود که چه 
میزان آب موجود اســت تا اعداد و 
ارقام مورد توافق طرفین قرار گیرد. 
امیدواریم این مسئله به سمتی رود 
که سطح تنازع بر ســر آب کاهش 

پیدا کند.
رضا اردکانیان البته در خصوص حل 
مشکل آب اســتان های اصفهان و 
یزد، گفته است: اســتان های یزد و 
اصفهان و تمام کسانی که از حوضه 
آبریز رودخانه زاینــده رود بهره مند 
هســتند و طبیعتاً بــرای مصارف 
مختلف شرب، بهداشت، کشاورزی، 
صنعت و در شــرایط مناسب برای 
مصارف زیست محیطی نیز مسئله 
به همین گونه اســت. از سوی دیگر 
هر سه استان چهارمحال و بختیاری، 
اصفهان و یزد نیازمند این آب هستند 
و مصارف قابل مالحظه ای هم دارند. 
در ســال های خشــک ما طبیعتا با 
محدویت منابع مواجه هستیم، اما در 
عین حال تقسیم بندی های الزم نیز 
صورت گرفته است و اولویت در تمام 
اســتان ها و از جمله این سه استان 
بحث تأمین آب شرب است و سپس 
به سایر مصارف پرداخته خواهد شد.

طی ســال های 90 و 91 ستادی با 
عنوان احیای زاینده رود تشــکیل و 
مسئول آن انتخاب شد و قرار بود با 
نگاهی ملی نسبت به رفع مشکالت 
حوضه زاینــده رود اقــدام کند، اما 
برخی مانع فعالیت این ستاد شدند، 
اما امروز بعد از تغییر ســه استاندار، 
مصوبه 9 ماده ای احیای حوضه آبریز 

زاینده رود فراموش شده است.
به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه آب 
"اگر تمام بندهای مصوبه 9 ماده ای 
احیای حوضــه آبریــز زاینده رود 
اجرا می شــد، امروز حداقل نیمی از 
مشکالت این حوضه حل شده بود و 
دیگر نیاز نبود با بازگشت به پله اول، 
دوباره کلید تشکیل ستادی را روشن 
کنیم، این در حالی است که متأسفانه 
در جلســه یازدهم شورای عالی آب 
تبصره هــای جدید به ایــن مصوبه 
اضافه شــد که یکی از بندهای آن 
اشاره می کند که "هر تصمیمی که 
برای آب اصفهان گرفته می شود باید 
با نظر استاندار چهارمحال و بختیاری 
باشد، اما این استان برای تصمیمات 

خود کاماًل اختیار دارد".
مهدی بصیری استاد منابع طبیعی 
دانشــگاه صنعتی اصفهان گفت: به 
نظر می رســد مقدماتی که وزارت 
نیرو در خصوص این ستاد بیان می 
کند بــه منظور تغییــر و کم کردن 
حقآبه های مردم اصفهان اســت تا 
واگذاری هــای زیــادی را که دولت 
 بر زاینــده رود داشــته کمرنگ تر

 کنند.

اقتصاد استان
02
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محققان اصفهانی موفق به تولید 5 نوع بذر هیربید گلخانه ای شدند
رییس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان مستقر در دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان گفت: یک شرکت 

دانش بنیان اصفهانی امسال موفق به تولید پنج بذرهیبرید گلخانه ای شد.
 مریم گل آبادی درحاشــیه بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهور از شرکت های دانش بنیان 
دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )خوراسگان( در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از یک دهه تحقیقات در 

این دانشگاه و در قالب یک شرکت دانش بنیان امسال موفق به تولید پنج بذر هیبرید گلخانه ای شامل دو 
نوع خیار گلخانه ای به نام های "سها" و "سما" و سه نوع گوجه فرنگی به نام های "هانا"، "هیوا" و "هما" و دو 

نوع فلفل گلخانه ای به نام های "مارال" و "مایا" شدیم که به بازار عرضه شده است.وی ادامه داد: همچنین موفق 
شدیم در سال جاری بیش از 10 میلیون بذر خیار را به بازار وارد کنیم و با توجه به قیمت و فروش متفاوت بذرها که دقیق 

نمی توان مبلغ فروش را برآورد کرد، دسته کم حدود یک میلیارد تومان سودآوری داشته ایم.
گل آبادی گفت: بذرهای جدید مانند بذر خیار، فلفل دلمه ای و گوجه آماده تولید انبوه در سال آینده هستند.رییس هیئت مدیره شرکت 
دانش بنیان نگین بذر دانش تصریح کرد: مهمترین ویژگی این بذرها این است که عالوه بر لحاظ عملکردی خیلی خوب می توانند با ارقام 

خارجی رقابت کنند و سازگاری خوبی با شرایط آب و هوایی ایران دارند. عالوه بر این مقاومت های باالیی در برابر بیماری های مهم دارند.

بهره برداری از 7 طرح خدماتی، کشاورزی و عمرانی در خمینی شهر

با حضور استاندار 7 طرح خدماتی، عمرانی و کشاورزی در خمینی شهر و یک طرح در شهر درچه به 
بهره برداری رسید.  به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران، با حضور استاندار 7 
طرح خدماتی، عمرانی و کشاورزی در خمینی شهر و یک طرح در شهر درچه به بهره برداری رسید. 

استاندار اصفهان  پس از غبار روبی و عطرافشانی گلزار شهدای امامزاده سید محمد)ع( از شهرک حمل 
و نقل خمینی شهر بازدید و سپس از سه پروژه مه بخش آبفا را افتتاح کرد. عملیات ساخت مخزن آب 

۵000 متر مکعبی و شیرخانه مدفون خمینی شهر، راه اندازی تله متری شبکه توزیع آب، مخازن و پمپاژ 
شهر و حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب در محله دستگرد خمینی شهر از جمله طرح هایی بود که در بخش آلفا با 

هزینه بالغ بر 22 میلیارد ریال به بهره برداری رسید. همچنین پارک خانواده با مساحت 147۵0 متر مربع و با هزینه بالغ بر 9 
میلیارد ریال در محله هفتصد دستگاه خمینی شهر، دومین مرکز معاینه فنی خمینی شهر با هزینه بالغ بر 26 میلیارد ریال در منطقه 
صنعتی دوشاخ، همچنین رونمایی از بازسازی اتوبوس های فرسوده ناوگان اتوبوس رانی از جمله پروژه های شهرداری خمینی شهر 

بود که افتتاح شد. 

اخبار اصفهان
ســـرمقاله
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خـــبــــر

خطوط ارتباط داخلی فرودگاه اصفهان به بین المللی توسعه یافت

معاون عملیات فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان  
با بیان اینکه در چهل سال پیروزی انقالب، خطوط ارتباطی 

داخلی به بین المللی توسعه یافت، گفت: تعداد زیادی از ایرالین های خارجی 
پرواز مستقیم به این فرودگاه اضافه شدند.

علی شاه نظری با بیان اینکه اخیرا ایرالین های خارجی به این فرودگاه اضافه شد، افزود: 
قطر ایرویز با 2 سال تالش و پیگیری مدیریت فرودگاه شهید بهشتی به وقوع پیوست، قطر 

ایرویز جز ایرالین های پنج ستاره است.
به گفته وی قطر ایرویز جز ایرالین های پنج ستاره است به این معنا که فردی که با قطر ایرویز 
سفر می کند، می تواند به 6۵ نقطه دنیا دسترسی داشته باشد زیرا ایرالین اول جهان است.

معاون عملیات فرودگاه شهید بهشتی اصفهان ادامه داد: مذاکراتی با شرکت های خارجی 
انجام دادیم از جمله عمان ایر که امیدواریم تا یک ماه آینده پرواز مستقیم اصفهان - مسقط را 
برقرار کنیم.وی تصریح کرد: با شرایط اقتصادی موجود با انرژی بیشتر به دنبال توسعه پروازها 
هستیم تا گردشگران فراوانی را به لحاظ گردشگری به لحاظ توریستی و توریست درمانی )با 

توجه به شهرک سالمت اصفهان( داشته باشیم.
معاون عملیات فرودگاه شهید بهشتی اصفهان تصریح کرد :به دلیل ویژه بودن شهر و استان 
اصفهان از نظر معماری، تاریخی، توریستی و شناختی که مردم دنیا بعد از انقالب از ایران پیدا 

کردند، توسعه پروازی ایجاد شد.

وی با بیان اینکه زیرساخت و توسعه فرودگاه اصفهان بعد از انقالب آغاز شد، تصریح کرد: به 
گونه ای که در 20 سال گذشته توسعه زیرساخت فرودگاه نمود بیشتری داشت که توسعه 
سالن خارجی، اصالح و بهسازی باندهای فرودگاه که به لحاظ ایمنی پروازی حائز اهمیت است، 

از جمله این دستاوردهاست.
وی اضافه کرد: ترمینال خارجی در دست طراحی و مشــاور است که امیدواریم سال آینده 
این اقدام آغاز و این ترمینال خارجی که از معماری شــهر اصفهان الگوبرداری شده به بهره 

برداری برسد.
معاون عملیات فرودگاه شهید بهشتی اصفهان ادامه داد: در زمان حال ترمینال خارجی حدود 
70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و توسعه این سالن از 6 هزار به حدود 16 هزار مترمربع 

خواهد رسید.
شاه نظری اظهارداشت: فرودگاه اصفهان به عنوان دروازه طالیی شهر اصفهان است چرا که 
گردشگر از این دروازه وارد شهر می شود و می طلبد که فرودگاه عالوه بر مباحث زیرساختی و 

توسعه، زیبایی منحصر به فردی به لحاظ محوطه سازی و نورپردازی داشته باشد.
به گفته شاه نظری، توسعه فرودگاه و توسعه پروازی ارتباط مستقیم با توسعه گردشگری و 

شهری استان دارد. اخبار اصفهان
خـــبــــر

برگزار شدن 
جشنواره در 

چهارباغ عباسی که 
شهرداری اصفهان  

میلیاردها تومان 
برای پیاده راه کردن 

آن هزینه کرده است 
در کنار صفای این 

روزهای زاینده رود 
مسلما به  بهتر دیده 

شدن جشنواره 
کمک می کرد.

وقتی اختالف در برگزاری جشنواره فجر بر چهره اقتصاد هنر خط می کشد:   

اکران بی نظمی دراصفهان

دهه فجربه پایان رسید و جشنواره فیلم فجر نیز با همه 
حواشی خوب و بدش کلید خورد، با وجودی که بسیاری 
از مردم و مسئوالن اصفهان با برگزاری این جشنواره در 
سیتی سنتر به عنوان تنها مرکز اکران فیلم های جشنواره 
مخالف بودند، اما مدیریت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان، بدون توجه به همه این مخالفت ها و بدون 
ارائه دالیلی منطقی از اکران فیلم های جشنواره در دیگر 
سینماهای استان سر باز زد، این در حالی است که برخی 
از مسئولین برگزاری جشنواره فجر در استان اصفهان 
 بیان داشته اند از جمله قوانین برگزاری جشنواره، اکران
 فیلم ها تنها در یک پردیس سینمایی است اما نکته جالب 
آن است که در همان روزها شاهد اکران فیلم ها جشنواره، 
در سه پردیس سینمایی شهر شــیراز و چهار پردیس 

سینمایی شهر مشهد بودیم.

مهر
گـــزارش
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       در شرایطی که جشنواره فیلم فجروهمزمان با آن بازگشایی زاینده رود می توانست فرصتی برای اقتصاِد هنراصفهان و کشاندن مردم به سینماهای شهر باشد،جشنواره 
فجر در اصفهان کم رونق سپری شد.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان خبر داد:

ارتقای مهارت شاغالن خدمات 
خوردویی

مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: اولین صنفی 
که نظام آموزش دوگانه را در آن عرضــه کرده ایم صنف 
خدمات خودرویی ســبک بوده تا از این طریق هم مهارت 
مربیان، هم شاغالن این عرصه ارتقا پیدا کرده و شاهد ارائه 
خدمات مطلوب تر به شهروندان باشیم تا چرخ این صنف 

بهتر بچرخد.

 آرش اخــوان در جمع اعضای اتحادیه خدمات خودرویی ســبک 
اصفهان اظهار کرد: در دهه 70 یا ۸0 میالدی کشــورهایی مانند 
استرالیا شرایطی مانند مشکالت امروز ایران را داشتند که از آن به 
عنوان جنگ اقتصادی یاد می شود اما از طریق توجه ویژه به مهارت 
آموزی و آموزش های فنی حرفه ای توانستند از آن دوران عبور کنند.

وی افزود: قصد داریم با همکاری اتحادیه خدمات خودرویی سبک 
اصفهان آموزش های مهارتی اثرگذاری را به جامعه ارائه دهیم که در 
این زمینه، آموزش دوگانه بهترین نطام آموزشی است که کشورهای 

اروپایی تجربه موفقی از آن دارند.
مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان با بیان اینکه آموزش دوگانه 
در چند صنعت استان اصفهان به صورت پایلوت مورد بررسی و انجام 
فرایند مطالعاتی قرار گرفته، تصریح کرد: اولین صنفی که این نظام 
آموزشــی را در آن عرضه کرده ایم صنف خدمات خودرویی سبک 
بوده تا از این طریق هم مهارت مربیان هم شاغالن این عرصه ارتقا 
پیدا کرده و شــاهد ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان باشیم تا 

چرخ این صنف بهتر بچرخد.
تفاهم نامه احداث کلینیک های خودرو در مناطق 1۵گانه شهری 
به صورت مشارکتی میان، سازمان ســاماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان و رئیس اتحادیه خدمات 
خودرویی سبک اصفهان در جمع اعضای اتحادیه خدمات خودرویی 

سبک اصفهان به امضا رسید.
همچنین از تفاهم نامــه میان اتحادیه خدمات خودرویی ســبک 
اصفهان و ســازمان آموزش فنی و حرفــه ای در خصوص آموزش 
خدمــات خودرویی و ایجاد اشــتغال افــراد آموزش دیــده و نیز 
اپلیکیشن بومی »وینکر« که در جهت تسهیل در عرضه و تقاضا در 

صنف خدمات خودرویی سبک اصفهان رونمایی شد.

جهانگیری:

آماده همکاری با دولت در تنظیم بازار هستیم
رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: دولت در زمینه کاالهای اساســی مردم 
به اصناف اعتماد کند، ما نیز در تنظیم بازار اعالم آمادگی می کنیم تا از این 
مرحله سخت اقتصادی عبور کنیم. رسول جهانگیری در جمع اعضای اتحادیه 
خدمات خودرویی ســبک اصفهان با بیان اینکه انقالب اسالمی از جنس 
مردم بوده و حامیان سنتی آن اصناف هستند، اظهار کرد: معاندین نظام هر 
زمان تجمع اعتراضی از سوی اصناف می بینند می گویند جمهوری اسالمی 
حامیان خود را ازدست داده و همین امر نشانگر جایگاه ویژه اصناف در حمایت 
از انقالب است. وی افزود: در اوایل انقالب که هنوز دولتی تشکیل نشده بود، 
همین اصناف و کسبه به مردم خدمت رساندند و در زمان جنگ و در دوران 

بازسازی و سازندگی نیز همواره حضور داشته اند.
رییس اتاق اصناف اصفهان با تاکید بر اینکه اصناف هیچ گاه در خدمات خود 
جناحی نگاه نکردند، ادامه داد: در زمان هدفمندی یارانه ها که همه ارگان ها 
و ادارات از مردم هزینه گرفتند اصناف از مردم حمایت کردند و اکنون نیز 
که تحریم ها اصناف را هدف گرفته است، آنان همچنان جزء حامیان اصلی 

انقالب خواهند بود.

گـــزارش

گـــزارش

از  هیجــان حاصــل 
برگــزاری جشــنواره 
فجر در اهالی ســینما 
قابل انکار نیســت، اما 
هیجــان موجــود دال 
بر اجــرای بــی عیب 
جشــنواره  نقــص  و 
نیســت و از آنجــا کــه آموخته ایم 
باید آزمود و خطا کــرد تا به جایگاه 
مطلوب دســت یافت، نباید به روی 
محاســن و معایــب برگــزاری این 
ســبک از جشــنواره ها چشم بست 
و باید بــا دیدی باز همــه را متذکر 
شــد تا بازوی برگزاری جشــنواره 
 برای ســال هــای بعــد توانمندتر 

شود.

  افتتاحیه ای پر حاشــیه و کم 
قوت

در گام اول جشــنواره فجر اصفهان 
با برگزاری افتتاحیه ای پر حاشــیه 
و کم قوت رو بــه رو بودیم، در حالی 
که مســئولین برگزاری جشنواره در 
پاسخ به ســوال خبرنگاری  مبنی بر 
دلیل اکران فیلم های جشنواره تنها 
در یک پردیس سینمایی، این اقدام 
را تالشــی قوت بخش در راســتای 
بهینه سازی بستر برگزاری جشنواره 
خوانــده بودند، حال آنکــه مردم از 
نبود راهنمــای پــارک اتومبیل در 
پارکینگ ایــن مجموعه خصوصی 
به شــدت شــاکی بودند و برخی از 
معطلی و ســرگردانی طوالنی مدت 
در پارکینــگ به نســبت بزرگ این 
مجموعه تجاری بــرای یافتن جای 

پارک گالیه داشتند.

  کارت دعوت هایی که بی نهایت 
ظرفیت پذیرش  مخاطب برای  

مراسم افتتاحیه داشت!

طی کردن مسیر پر پیچ و خم از پله 
برقی ایــن طبقه تا پلــه برقی طبقه 
بعدی هم که خود داستانی نگفتنی 
دارد،  از انصــاف که نگذریم ســالن 
برگزاری مراسم افتتاحیه سالن زیبا 
و فاخری بود، لیکن شــاید به دلیل 
قرار گرفتن در حاشیه شهر  به صورت 
تمام و کمال پر نشده بود، به شکلی 
که در ســال های قبل و دیگر ادوار 
برگزاری جشنواره فیلم فجر، با ارائه 
هر یک کارت دعوت تنهــا یک نفر 
می توانســت برای حضور در مراسم 
افتتاحیه وارد ســالن شود، در حالی 
که کادر برگزاری جشــنواره امسال 
به دلیل کم مخاطب بودن مراسم با 
کمال سخاوتمندی در ازای ارائه هر 
یک کارت دعوت بنا به درخواســت 
مدعوین تا هشــت بلیــط صندلی 
 را نیــز در اختیــار میهمانــان قرار 

می دادند.
البته شــاید بتوان   ایــن نکته را نیز  
از محاسن جشــنواره نهم اصفهان 
دانســت چراکه به واســطه وسعت 
ســالن برگزاری مراسم، محدودیتی 
در پذیرش میهمانان وجود نداشت، 
اما بدون شک اگر این سالن با همین 
وسعت در سطح شهر اصفهان میزبان 
افتتاحیه بود باز هم در پذیرش همه 
میهمانان ناتــوان می ماند، همانطور 
که سالن ورزشــی گل نرگس با آن 
وســعت در پذیرایــی از میهمانان 
 مراسم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره 
بین المللــی فیلم های کــودکان و 
نوجوانــان )در یکــی دو دوره قبل( 
نتوانســت پاســخگوی نیــاز همه 

مخاطبین باشــد و تعــداد کثیری 
 از مــردم پشــت درب های ســالن

 ماندند.
گفتنی ها از سین اجرای برنامه های 
افتتاحیه فراوان اســت اما به همین 
قدر بســنده می کنیم که برنامه ها 
به قدری کسالت آور و خسته کننده 
بود که فضای بیرون از سالن، میزبان 
مدعووینــی بود که از یــک نواختی 
برنامه به تنگ آمده بودند و محدوده 
خارجی ســالن را بــرای نفس تازه 
کردن انتخاب کــرده بودند، در این 
میان از توضیح پذیرایی دور از شان 
و نوع برخورد برخی از خدمه سالن با 
مردم، حیــن پذیرایی نیز صرف نظر 

می کنیم.

  آشــفتگی در برنامه ریزی، 
نخســتین فیلــم اکرانی در 

جشنواره فجر اصفهان
یکــی از مهمتریــن ارکان برگزاری 
جشنواره های بین المللی، خصوصا 
یک جشنواره با طول عمر جشنواره 
بین المللی فجر، وجود نظم در زمان 
اکران آثار اســت، این در حالی است 
که آشفتگی و خروج از جدول اعالم 
شــده اکران فیلم ها توســط ستاد 
برگزاری جشنواره، سبب نارضایتی 
مخاطبین و همشــهریانمان شــده 
اســت، این نارضایتی از گالیه های 
مردم در صفحات شبکه های مجازی 
نیز انعکاس فراوانی داشته به عنوان 
مثال یکی از مخاطبین جشــنواره 
که به تماشــای فیلم  »متری شش و 
نیم «رفته بود در صفحه شخصی اش 

نوشت» یک ربع به انتظار دیدن فیلم 
بنشــینی، بعد یک نفر از راه برسد و 
بگوید فیلم توقیف است، تنها چیزی 
که اینجا ارزشمند نیست وقت آدم ها 
است«. فخری قاســمخانی یکی از 
مخاطبین جشــنواره اســت، وی با 
دلخوری از معطلی نیم ساعته  برای 
اکران فیلم مــورد نظرش می گوید و 
اینکه در نهایت فیلم اکران نشــده و 
 در جدول اکــران تغییراتی به وجود

 آمده است.
وی بــا ابراز تاســف و گالیــه از بی 
برنامــه بودن ســتاد جشــنواره در 
روزهای نخســت ، افزود: از اصفهان 
تا سپاهان شــهر این مسیر طوالنی 
را طی کرده ام و در نهایت با دســت 
 خالــی برمی گــردم، ایــن انصاف

 نیست.
اهمیــت پرداختــن و بهــا دادن به 
اقتصاد و تولیــدات داخلی نکته ای 
است  که  در نگاه بســیاری از مردم 
عامه نیز جلوه گر شده است، چهارباغ 
عباسی که هزینه های فراوانی برای 
پیاده راه شدن آن شده، خیابانی است 
در قلب شــهر، که چند مجموعه و 
پردیس ســینمایی را در خود جای 
داده اســت و  البته مرکــز خرید و 
فروش البســه نیز هســت، برگزار 
شدن جشــنواره در چهارباغ عباسی 
که شــهرداری اصفهــان  میلیاردها 
تومــان برای پیــاده راه کــردن آن 
هزینه کرده اســت در کنــار صفای 
این روزهای زاینده رود مســلما به 
  بهتر دیده شــدن جشــنواره کمک 

می کرد.



گردشگری

ایرنا
گـــزارش

معاون گردشگری خبر داد:
تدوین ضوابط درجه 

بندی اقامتگاه های بوم 
گردی کشور

معاون گردشگری 
از تدوین ضوابط 
درجــه بنــدی 
اقامتگاه هــای بوم گردی کشــور 
 با رویکــرد توجه بــه کیفیت این 
واحد ها و نظارت بر خدمات ارائه شده 

خبر داد.

روابــط عمومی معاونت گردشــگری ولی 
تیموری در دیدار بــا اعضای هیات مدیره 
»تشــکل جامعه حرفــه ای اقامتگاه های 
بومگردی« و همچنین »انجمن بانوان فعال 
در صنعت گردشــگری و صنایع دستی« 
گفت: »جامعــه حرفــه ای اقامتگاه های 
بومگردی« یکی از تشــکل های تخصصی 
است که بر اساس مقررات و ضوابط ابالغی 
از سوی ســازمان تشکیل شــده و انصافا 
در پیشــبرد سیاست های کارســاز ما در 
 حوزه اقامتگاه های بــوم گردی تاثیر گذار

 
است.

او افــزود: با توجــه به ضعــف موجود در 
 حوزه زیرساخت های اقامتی گردشگری، 
اقامتگاه های بوم گــردی نقش موثری در 
این زمینه ایفا کرده اســت؛ از سوی دیگر 
اقامتگاه های بوم گــردی معرف فرهنگ 
بومی کشــور هســتند و به دلیل همین 
ویژگی مورد انتخاب بیشــتر گردشگران 
اعم از داخلــی و خارجی اســت؛ چرا که 
گردشــگران امــروز با گرایشــات جدید 
در پی تعامــل و ارتباط بــا جامعه محلی 
هســتند تا اصالــت فرهنگــی و تاریخی 
 منطقــه را بــه معنــای واقعــی درک 

کنند.
تیمــوری خاطرنشــان کــرد: در کنــار 
 اهمیت بــه مقوله کمیت و تعــداد و تنوع

 اقامتگاه های بوم گــردی، در حال حاضر 
تمرکــز معاونت گردشــگری بــر مقوله 
 ارتقــاء کیفیت اقامتگاه هــای بوم گردی

 است.
معاون گردشگری کشور با بیان اینکه قبال 
ضوابط ساده ای تهیه و حداقل هایی برای 
تبدیل واحد های بومی به اقامتگاه های بوم 
گردی در نظر گرفته شــده بود افزود: در 
حال تدوین ضوابط ایجاد اقامتگاه های بوم 

گــردی مبتنی 
ضوابــط  بــر 
 ، تــی ا تجهیز
 ، تــی ما خد
رهای  ندا ســتا ا
کیفــی و حتــی 
شــاخص هــای 
مربوط به توسعه 
پایدار و دسترسی 
 و دیگر شاخص ها 
و  ایجــاد،  در 
 تبدیــل و تجهیــز

 اقامتــگاه های بوم 
گــردی در قالــب 
یک کارگــروه فنی 
مشــترک مرکب از 
صاحبنظــران علمی 
و اجرایــی کشــور 
هســتیم و جامعــه 
حرفــه ای اقامتــگاه 
های بوم گردی نیز در 
 این کارگــروه عضویت 

دارد.
این مقام مســئول تصریح کــرد: با توجه 
به ارزیابی های به عمل آمــده هم اکنون 
آمــوزش و ظرفیــت ســازی در بخــش 
نیروی انســانی فعال در حــوزه اقامتگاه 
هــای بــوم گــردی ضرورتــی اجتناب 
 ناپذیــر اســت و بــدون تردیــد جامعه 
حرفــه ای اقامتــگاه هــای بــوم گردی 
بایــد در برنامــه هــای ســازمان در این 
حــوزه مشــارکت فعال داشــته باشــد 
 کــه البتــه همیشــه اعــالم آمادگــی 

کرده است.
او در ادامــه اظهــار داشــت: حمایت از 
اهــداف تخصصی تشــکل ها و کســانی 
که در حوزه گردشــگری فعالیــت دارند 
در اولویت سیاســت های ســازمان است 
و ایــن معاونت با مشــورت تشــکل های 
غیر دولتــی مرتبط و در چارچوب بســتر 
قانونی ایجاد شــده در برنامه ششم توسعه 
برنامه هایــی را در این بخش در دســتور 
کار قــرار داده که واگــذاری امور تصدی 
گری به تشکل ها و ایجاد ساز و کاری برای 
 درآمدزایی پایدار برای آنهــا از جمله این

 برنامه هاست.

عیدی کارکنان آماده است،دستگاه ها اقدام کنند
آخرین وضعیت پرداخت عیدی کارکنان از این حکایت دارد سازمان برنامه و بودجه تخصیص اعتبار الزم برای 
پرداخت عیدی را ابالغ و خزانه نیز منابع الزم را تأمین کرده است؛ از این رو دستگاه ها می توانند با اعالم درخواست 
خود به خزانه داری مبلغ عیدی کارکنان را دریافت و به حسابشان واریز کنند. آن طور که نوبخت-رئیس سازمان 
برنامه و بودجه- اعالم کرده بود، قرار شد عیدی کارکنان قبل از ۲۲ بهمن ماه واریز شود.این در حالی است که 

آخرین پیگیری ایسنا از سازمان برنامه و بودجه در رابطه با روند پرداخت عیدی کارکنان با این توضیح همراه شد که 
سازمان برنامه و بودجه در هفته گذشته تخصیص اعتبار الزم برای پرداخت عیدی کارکنان را ابالغ کرده است که در 

ادامه این فرایند خزانه داری کل کشور نیز منابع الزم را تأمین و اکنون عیدی کارکنان آماده پرداخت است.بر این اساس 
هر دستگاه و وزارت خانه ای که از بودجه دولتی استفاده می کنند و به عبارتی عیدی بگیر دولت هستند می توانند با ثبت درخواست 

خود در خزانه داری وجه عیدی کارکنان را پرداخت کنند.
بنا بر توضیحات سازمان برنامه و بودجه در همین راســتا با اقدام مسئوالن صندوق بازنشســتگی برای واریز عیدی، تا آخر وقت امروز عیدی 
بازنشستگان صندوق بازنشستگی واریز خواهد شد.گفتنی است طبق مصوبه هئیت وزیران عیدی کارکنان برای امسال یک میلیون تومان برآورده 

شده و در مجموع اعتبار حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای این پرداخت از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین شده است.

دستمزد سال ۹۸ کارگران واقعی شود
یک فعال حوزه کار معتقد است با توجه به فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معیشت کارگران، شورای 
عالی کار باید به سمت واقعی کردن دستمزد سال آینده کارگران برود.رحمت اله پورموسی اظهار کرد: وزیر 
کار در نشستی که با تشکل ها در مشهد داشتند به صراحت اعالم کردند که باید وضع معیشتی کارگران و 
بازنشستگان را اصالح کنیم و فاصله ای که بین حداقل دستمزد و هزینه سبد معیشت ایجاد شده به شکل 

منطقی کاهش دهیم.وی ادامه داد: اعتقاد ایشان این بود که دستمزدهای فعلی جوابگوی معیشت کارگران 
نیست و باید به شکل منطقی حقوق و دستمزد را واقعی کرد.پورموسی با اشاره به جلسه هفته آینده کمیته 

دستمزد که به موضوع تعیین رقم سبد معیشت کارگران می پردازد، گفت: همه ما شرایط سخت اقتصادی و وضعیت 
بنگاهها را می دانیم و قبول داریم ولی کارگران و بازنشستگان از نظر تأمین ارزاق عمومی در مضیقه اند و توان تأمین کالری 

مورد نیاز یک انسان که ۲۴۰۰ کالری است را هم ندارند.
نایب رئیس کانون بازنشستگان مشهد تصریح کرد: در حال حاضر هزینه خوراکی ها و مایحتاج ضروری خانوارهای کارگری در مشهد یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد می شود که تنها برای ۱۶ قلم کاالی اساسی سبد معیشت کارگران است و این رقم فارغ از هزینه های درمان، 

اجاره بها و پوشاک است.

از طرفی کارشناسان هم 
بر این عقیده اند که بحث 
فروش پهن باند در برخی 
کشورها به سمت رایگان 
شــدن می رود و هزینه 
دسترسی به پهنای باند 
اینترنت در اکثر کشورها 
در حال کاهش است. به همین دلیل 
در یکی از اقداماتی که توسط وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات انجام 
شــد، تصمیم به جایگزینی اینترنت 
پرســرعت حجمی با غیر حجمی یا 

مصرف منصفانه گرفته شد.
صحبــت از اینترنت غیــر حجمی 
جایگزین در حــوزه ارتباطات ثابت 
از اواخــر دوره وزارت محمود واعظی 
در دولــت یازدهــم مطــرح و حتی 
تعرفه هایی هم پیشــنهاد شد که به 
دلیل اعتراض مشــترکان نسبت به 

حجم های ارائه شــده، اجرایی نشد، 
درنهایت محمدجواد آذری جهرمی 
- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات - 
تعرفه های اصالح شده را تحت عنوان 
سرویس های پر سرعت غیرحجمی، 

۲۳ آبان ماه سال گذشته اعالم کرد.
اما زمانی کــه آذری جهرمی با نوید 
ایجــاد یک فضــای رقابتــی به نفع 
مصرف کننده نهایی، بین شرکت ها، 
جدول تعرفه های اینترنــت ثابت را 
مبتنی بر مصرف منصفانه منتشــر 
کرد، یکی از مهمترین اعتراض هایی 
که به این تعرفه ها شد، بی توجهی به 
کاربران کم مصرف بود که اینترنت با 
سرعت باال و حجم کم می خواستند 
و مجبــور به پرداخت همــان هزینه 
مصرف منصفانه بودند که متناسب با 

سرعت، افزایش می یافت.
همان طور کــه وزیــر ارتباطات هم 
تأیید کرد، حدود ۷۰ درصد کاربران، 
مصرف ۷ تــا ۱۰ گیگابایتــی را در 
ماه تجربه می کنند؛ بنابراین شــاید 
تعرفه های ارائه شــده برای کاربری 
که به گفته خود در طول ماه مصرف 
اینترنت باالیی دارد، منصفانه باشد، 
اما برای کاربری که می خواهد اینترنت 
با سرعت معقول داشته باشد و نیاز به 
حجم باالیی نــدارد، پرداخت همان 

هزینه به نظر منصفانه نیست.
اما وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

در واکنش بــه این موضــوع، همان 
زمان درباره اینترنت پرسرعت برای 
مشــترکان کم مصرف، توضیح داد: 
»دسته ای از مشترکین نیاز به سرعت 
باال دارند، در حالی که حجم مصرفی 
آن ها باال نیســت. برای این دسته از 
مشــترکین هرچند امکان استفاده 
از ســرویس های موبایل وجود دارد 
اما شــرکت های ارائه کننده خدمات 
ثابت برای حفظ این مشترکین، ارائه 
بسته های رقابتی برای این گروه را آغاز 
کرده اند«. وی هم چنین با بیان این که 
در تعرفه جدید، مشترکین کم مصرف 
که پهنای باند باال نیــاز دارند، فاقد 
انتخاب مناسب هستند، وعده داد که 
برای رضایت این دسته از کاربران، تا 
فروردین ماه پیشنهادهایی به نتیجه 

نهایی برسد.
این وعده اما عملی نشد و حسین فالح 
جوشــقانی به عنوان رئیس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
چندی پیــش درباره  علــت تأخیر 
چندباره  آن اظهار کرد: ما موضوع را 
بررسی کردیم و راهکار و پیشنهاداتی 
هم ارائــه دادیم؛ شــرکت ها هم در 
بررسی های اولیه موافقت کردند، اما 
برخی از شرکت ها بحث هایی داشتند 
و گفتند بررسی بیش تری می خواهند 
زیرا ممکن است این موضوع، بازار را 
که تازه به یک تعادل و ثبات رسیده، 

تحت تأثیر قرار دهــد. بنابراین مقرر 
است بررسی بیش تری کنند و نتیجه 

را بعد از نهایی شدن اعالم کنند.
با وجود این، با گذشــت بیش از یک 
ســال از اعالم تعرفه هــای اینترنت 
پرسرعت ثابت و وعده های چندباره در 
راستای توجه به کاربران کم مصرفی 
که خواســتار ســرعت باال هستند، 
هم چنان تعرفه هــای جدیدی اعالم 

نشده و مشترکان کم مصرف علی رغم 
عدم نیاز به حجم بــاالی اینترنت، به 
دلیل درخواســت برای ســرعت باال 
هزینه هایی مشــابه با کاربران عادی 

می پردازند.
درواقع با مشاهده  تعرفه های ارائه شده 
توســط اغلب ارائه دهندگان خدمات 
اینترنتی ثابت، مشــخص اســت که 
همان اندازه که ســرعت ارائه شــده 

برای ســرویس های زیاد می شــود، 
حجم اینترنت ارائه شــده نیز افزایش 
می یابد که به تبع آن کاربر باید هزینه  
بیش تری را هم بپــردازد و این بدان 
معناســت که هنوز هــم نمی توان 
بســته  مناســبی برای کاربرانی که 
تعرفه هایی با سرعت باال و حجم پایین 

می خواهند، در نظر گرفت.

متقاضیان اینترنت پرسرعت و کم حجم، هم چنان در صف انتظار؛   

وعده هایی که عملی نشد

ایسنا
گـــزارش
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در بیش تر تعرفه های ارائه شده توسط شرکت های اینترنتی، 
با زیاد شدن ســرعت اینترنت، به حجم و طبیعتًا قیمت آن 
هم افزوده می شود که این موضوع چندان باب میل کاربران 
کم مصرف نیســت و از زمان ارائه  تعرفه های جدید مصرف 

منصفانه هم تغییری در آن داده نشده است.
یکی از اعتراضاتی که کاربران اینترنتی همواره به بســته ها 
و تعرفه های موجود ارائه دهندگان خدمات اینترنتی دارند، 

حجمی بودن این بسته ها بود.

 با گذشت بیش از 
یک سال از اعالم 

تعرفه های اینترنت 
پرسرعت ثابت و 

وعده های چندباره 
در راستای توجه به 
کاربران کم مصرفی 
که خواستار سرعت 

باال هستند، هم چنان 
تعرفه های جدیدی 

اعالم نشده است.

خبرهای دو خطی

اقتصاد ایران
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فارغ التحصیالن دنبال 
پشت  میزنشینی 

نباشند

معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی می گوید بیش از ۵۰ درصد 
آموزش های مهارتی ارائه شــده به 
جویندگان کار موجب ورود آنها به 

بازار اشتغال می شود.
سیلمان پاک سرشت با بیان اینکه در 
حال حاضر اشتغال بهره وری مورد 
انتظار را در جامعه ندارد، اظهار کرد: 
امروز فارغ التحصیالن بخش اعظمی 
از جمعیت بیکار کشــور را تشکیل 
می دهند و این مســاله نگاه جدید 

به مقوله مهارت آموزی را می طلبد.
وی تاکید کرد: برای ارتقای بهره وری 
نیروی انســانی، راهی جز اشتغال 
پایدار از طریق ارائــه آموزش های 

مهارتی نداریم.
معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی نقش ســازمان های ارائه 
دهنــده آموزش هــای مهارتی را 
کلیدی و مؤثر دانســت و گفت: در 
حال حاضر اهمیت مهارت آموزی 
مضاعف شــده و آموزش های فنی 
و حرفه ای یک ضــرورت اجتناب 
ناپذیر در توسعه و اشتغال پایدار به 
شمار می رود. به گفته پاک سرشت، 
بیــش از ۵۰ درصــد آموزش های 
مهارتی ارائه شــده بــه کارجویان 
منجر به اشــتغال آنها می شــود 
و نرخ بیــکاری را کاهش می دهد. 
وی تصریح کــرد: ارتباط با صنایع 
و دانشــگاه ها از طریق مراکز جوار 
دانشگاهی و صنعتی سبب می شود 
فارغ التحصیــالن ضمــن مهارت 
آموزی با آمادگی بیشتری وارد بازار 
کار شــوند. رئیس سازمان آموزش 
فنی وحرفه ای در پایان توصیه کرد: 
جوانان و فارغ التحصیالن به دنبال 
پشت میزنشینی نباشند و با تکیه بر 
خالقیت ها و مهارت های خود وارد 

فضای کسب و کار شوند.
در حال حاضر آموزش های مهارتی 
کلیدی ترین محور در فرآیند توسعه 
کشور به شمار می رود و فراهم کردن 
زیرساخت های آموزش مهارتی یکی 
از برنامه های اساسی دولت تدبیر و 

امید است. 

ایسنا
خـــبـــر
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    مدیرکل تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تعامل این وزارت با بانک عامل بخش 
مسکن، برای اجرایی شدن مصوبه افزایش سقف تسهیالت مسکن مهر، به ۴0 میلیون تومان خبر داد.

    بر اساس بخشنامه دفتر مقررات صادرات و واردات گمرک، ممنوعیت واردات کاالهای مستعمل، صرفا 
معطوف به کاالهای سرمایه ای و صنعتی به استثناء ماشین آالت خودرویی خاص است.

    وزیر نیرو گفت: با توافقات جدید میان ایران و عراق، فصل جدیدی از همکاری های همه جانبه میان 
دو کشور در زمینه برق شروع خواهد شد.

    بانک عامل بخش مسکن، از بخشودگی سود تسهیالت ۱00 میلیون تومانی و کمتر، متعلق به قبل از 
سال ۱3٩٥، در صورت پرداخت یکجا و نقدی خبر داد.

    یک مقام مسئول اعالم کرد: بیش از ۴ هزار و ٥00 هزار کیلو  مرغ منجمد ویژه تنظیم بازار که در یک 
مغازه تهران احتکار و دپو شده بود، کشف و پلمپ شد.

    رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت که در سال گذشته ۲00 میلیون دالر از صندوق 
توسعه ملی برای آبخیزداری و حفاظت از آب و خاک در کشور اختصاص داده شده است.



کسب و کار
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مدیرکل یونیدو خواستار توسعه همکاری با ایران شد
 مدیرکل سازمان توســعه صنعتی ملل متحد )یونیدو(، در دیدار با نماینده ایران در وین به اهمیت باالی 
کشورمان برای این سازمان اشاره و برای توسعه همکاری های فی مابین در زمینه های مختلف صنعتی اعالم 
آمادگی کرد. »لی یونگ« در این دیدار همچنین افزود که طرح های جدیدی بر اساس نظر طرف ایرانی، 

تدوین و ارائه خواهد شد.
کاظم غریب آبادی ســفیر و نماینده دائم کشــورمان نزد ســازمان های بین المللی در وین نیز با اشاره به 

ظرفیت های باالی علمی و صنعتی کشورمان و همچنین آمادگی برای تبادل تجربیات در زمینه های مختلف 
مرتبط با توسعه، برخی حوزه های جدید همکاری ازجمله در رابطه با فناوری های پاک و کمبود آب و همچنین 

استفاده از استارت آپ ها در گسترش ارائه خدمات و ایجاد شغل را تشریح نمود. وی اظهار امیدواری کرد روابط میان ایران و 
یونیدو، بیش از پیش ارتقاء و توسعه یابد. در این مالقات، طرفین توافق کردند تا هیاتی تخصصی از یونیدو در سال جاری میالدی به منظور 

ارزیابی نیازهای ایران و همچنین بررسی راهکارهای تسریع در اجرای پروژه های موجود، به ایران سفر کنند. 
غریب آبادی همچنین نامه وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات کشورمان در خصوص همکاری در زمینه ایجاد و توسعه همکاری های دوجانبه و 

منطقه ای در بستر استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان را به مدیرکل یونیدو ارائه کرد. 
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بر کسی پوشــیده نیست 
که وجود یــک مدیر توانا 
چه تاثیر عمیقی می تواند 
بر روی احســاس رضایت 
کارمنــدان و در نتیجــه 
عملکردشان داشته باشد. 
گوگل نه تنها این موضوع 
را سال ها قبل ثابت کرد، بلکه ۱۰ رفتار و 
ویژگی مهم از مدیــران توانای خود را نیز 

شناسایی و معرفی نمود.
حال ما تصمیم گرفتیم که از موفق ترین 
شرکت داده-محور جهان نکاتی را بیاموزیم 
و ببینیم که یک مدیر توانا از دیدگاه گوگل 

باید چه ویژگی هایی داشته باشد.

   یک مدیر توانا مربی خوبی است
کارمنــدان به مدیری احتیــاج دارند که 
وقتی را صرف آموزش و به چالش کشیدن 
آن ها می کند. کارمندان شــما نیز مانند 
مشتریان تان باید مورد توجه قرار بگیرند. 
هر کارمنــدی، چه خوب و چــه بد، باید 
مدیریت شود. بســیاری از مدیران تصور 
می کنند که رها کــردن کارمندان بدون 
اینکه کارشــان مورد بررسی قرار بدهند 
کار درستی است، اما در حقیقت این کار 
لطمات جبران ناپذیری به مســیر شغلی 

آن ها وارد خواهد کرد.

   یک مدیر توانا مایکرومنیجر نیست
مایکرومنیجمنت اشــتباهی اســت که 
بسیاری از مدیران ناخواسته مرتکب آن 
می شوند. اشتباهی که کارمندان را از کار 

در آن شرکت نا امید و سرخورده می کند.
با این حال تحقیقات گوگل نشان می دهد 
که مدیران توانای آن شرکت توانسته اند 
با ایجاد تعادلی بین آزادی عمل کارکنان 
و گوشزد کردن نکات مهم به ایشان، آنها 

را در مسیر درست هدایت و حس اعتماد 
متقابلی را ایجاد کنند.

  یک مدیر توانا به موفقیت و سالمت 
کارمندان خود اهمیت می دهد

در اولین رونوشــت از این فهرست، این 
مورد با عنوان “ تمایل و ابراز نگرانی برای 
موفقیت اعضای تیم و اهمیت به سالمت 

آن ها” ثبت شده بود.
سال ها بعد، شرکت گوگل با به روزرسانی 
این فهرست تالش کرد تا امنیت روانی الزم 
برای ریسک پذیری را در کارمندان فراهم 
کند. ریســک پذیری یکی از ویژگی های 
شخصیتی مهمی اســت که گوگل به آن 
اهمیت زیادی می دهد زیرا از این طریق 
اســت که فرد )یا تیم( می تواند بر پیش 

فرض های اشتباه خود غلبه کند.
به عنوان یک مدیر یادتان باشد که داشتن 
یک تیم با افکار و سلیقه های متفاوت به 
تنهایی کافی نیست و شما به عنوان یک 
مدیر توانا باید بتوانید شــرایط محیطی 
الزم را برای اعضای تیم خود فراهم کنید 

تا بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند.

  یک مدیر توانــا کارها را به خوبی 
پیش می برد و به نتایج اهمیت می دهد

کارمندان دوســت ندارند برای یک مدیر 
تنبل کار کنند. آن هــا ترجیح می دهند 
عضوی از یک تیم فعال، پویا و موفق باشند 
و اگر مدیرشان نتواند این شرایط را فراهم 
کند، داشــتن چنین تیمی تنها یک رویا 

خواهد بود.
به عنوان یک مدیر باید بدانید که شــما 
الگوی اعضای تیم خود هستید. اگر خودتان 
به درســتی کار نکنید، نباید از کارمندان 
خود توقع داشته باشید که با تمام وجود 
برایتان کار کنند. بنابراین همیشــه باید 
در بهترین حالت خود باشید و تمام تالش 
خود را برای به دســت آوردن نتایج انجام 

دهید.

   یک مدیر توانا بــه خوبی ارتباط 
برقرار می کند

داشتن ارتباطات قوی یکی از ویژگی های 
بنیادی یــک مدیر توانا اســت )یا حتی 
یک کارمند خوب(. با این حال، به خاطر 
داشته باشید که مدیران خوب با دقت به 
صحبت های دیگران گوش می کنند. گوش 

کردن الزمه داشتن یک ارتباط قوی است.
گوش دادن به صحبت های دیگران به نوعی 
سرمایه گذاری شخصی و عاطفی بر روی 
افرادی است که برای ما کار می کنند. زمانی 
که به صحبت های دیگران گوش می کنید، 

آن ها احساس ارزشمند بودن می کنند.

  یک مدیر توانا از پیشرفت شغلی 
اعضای تیم خود حمایت می کند

گوگل بــه تازگی مــورد “بحــث درباره 

عملکرد” را به این فهرســت اضافه کرده 
است. تحقیقات موسسه Gallup نشان 
می دهد که تنها نیمی از کارمندان می دانند 
که در محیــط کار باید چــه انتظاراتی را 

برآورده سازند.
برای آنکه بتــوان کارمندان را تحت تاثیر 
قرار دارد و عملکردی خوب از آن ها توقع 
داشت، مدیران باید انتظارات خود را به طور 
واضح با آن ها در میان بگذارند و در زمانی 
که کارمندان به حمایت و پشتیبانی نیاز 

دارند، نیازشان را بر طرف کنند.
به عبارت دیگر، مدیران توانا نه تنها باید به 
اعضای تیم خود کمک کنند تا مهارت های 
خود را ارتقا دهند و به دنبال پیشــرفت 
شغلی باشــند، بلکه باید انتظارات خود 
را به صورت شــفاف بیان کنند و درباره 

عملکردشان صادقانه سخن بگویند.

  یــک مدیر توانا بــرای تیم خود 
چشم اندازی مشخص دارد

اســتفانی ِدیویس، که یک سال به عنوان 
بهترین مدیر گوگل انتخاب شده، معتقد 
است که گرفتن گزارش به او کمک کرد تا 
به اهمیت چشم انداز تیم )عالوه بر اهداف 
شــرکت( پی ببرد. او برای این کار تالش 
کرد تا اهداف شرکت را از زاویه دیگر ببیند 
و این اهداف را در راستای اهداف کارمندان 

خود قرار دهد. 
داشتن یک چشم اندازی واضح به اعضای 
تیم شما کمک می کند تا بهتر از گذشته در 

کنار یکدیگر فعالیت کنند.

  یک مدیر توانا مهارت های فنی الزم 
را دارد و به عملکرد بهتر اعضای تیم 

کمک می کند
در گذشــته مدیران گوگل معتقد بودند 

که یک مدیر توانا، بــه خصوص مدیری 
که در بخش مهندسی یک مجموعه کار 
می کند، باید نسبت به افرادی که برایش کار 
می کنند دید فنی عمیق تری داشته باشد 
و بتواند به سواالتی که برای کارکنانش به 

وجود می آید پاسخ دهد.
با این حال، نتایج تحقیقات جدید نشان 
می دهد که اگرچه داشتن چنین توانایی 
یک ُحسن بزرگ محســوب می شود، اما 
نبودن آن نیز چندان اهمیت ندارد. بنابراین 
اگر کارمنــدی دارید که در بســیاری از 
مباحث از شــما ماهرتر است، از خودتان 

نا امید نشود.

  یک مدیر توانا باید با سایر تیم ها 
همکاری کند

نظرســنجی اخیر گوگل از کارمندانش 
نشان می دهد که توانایی همکاری با چند 
واحد مختلف و مهارت تصمیم گیری در 
شرایط دشوار برای کارکنان گوگل اهمیت 
باالیی دارد. فرقی ندارد که در یک سازمان 
بزرگ مشغول به کار هســتید یا در یک 
استارت آپ کوچک یا در یک سازمان غیر 
انتفاعی؛ بخش عمده ای از عملکرد شما بر 
توانایی مدیریت تیم تان و نحوه همکاری 
شما با سایر واحدهای شرکت وابسته است.

نکاتی آموزنده از موفق ترین شرکت داده-محور جهان؛   

ویژگی های یک مدیر توانا از نگاه گوگل

به عنوان یک مدیر 
باید بدانید که شما 

الگوی اعضای تیم خود 
هستید. اگر خودتان به 

درستی کار نکنید، نباید 
از کارمندان خود توقع 
داشته باشید که با تمام 
وجود برایتان کار کنند. 

بنابراین همیشه باید 
در بهترین حالت خود 

باشید و تمام تالش خود 
را برای به دست آوردن 

نتایج انجام دهید.

شاید ۲0 سال پیش اگر شــخصی به شما می گفت شرکتی 
به نام گوگل ظهور خواهد کرد و نحوه زندگی شما را برای 
همیشــه تغییر خواهد داد، حرف او را بــه هیچ وجه باور 
نمی کردید و در پاسخ به او می گفتید: گوگل؟! گوگل دیگر 

چیست؟
اما همانطور که می دانید، گوگل در این سال ها به بزرگترین 
شرکت فعال در حوزه تکنولوژی تبدیل شده است. حال 
گوگل به شــما خواهد گفت که یک مدیــر توانا باید چه 

ویژگی هایی داشته باشد.

 
استارت آپ

هر وب سایت و کسب و کار آنالین موفقی 
که در ایران مشغول فعالیت است راز هایی در پشت پرده 
دارد. شاید هر کسی با دیدن این سایت ها نتواند به راز های پولسازی آن ها پی 
ببرد. البته به نظر من هیچ رازی نهفته نیست! با کمی دقت و بررسی می توان به هر 

رازی که در پشت پرده سایت های پولساز ایرانی وجود دارد پی برد.

در این مقاله قصد داریم دقیقا در این مورد صحبت کنیم. درباره اینکه این سایت ها چگونه 
به موفقیت رسیده اند و درآمد های میلیاردی دارند. در این مقاله به رازهای اصلی این سایت 

های پولساز اشاره می کنیم. پس تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
به راستی که چگونه بعضی از ســایت ها به راحتی پول در می آورند؟ آن هم درآمد های 
میلیاردی! شاید هر کسی به این سایت ها نگاه کند قطعا پولدار بودن صاحبان آن کسب و 
کار ها را عامل اصلی موفقیت شان می داند. در صورتی که به هیچ وجه اینطور نبوده است. 

زندگی نامه اکثر صاحبان کسب و کارهای اینترنتی موفق را بخوانید 
به این قضیه پی می برید که در ابتدا اصال سرمایه کافی نداشته اند و 

یک جورایی از صفر شروع کرده اند.
یک سری از دوستان هم طرز فکرشان این است که این سایت ها فقط 
و فقط با تبلیغات توانسته اند خودشان را معروف کنند و به کسب و 
کارهای آنالین پولساز ایرانی تبدیل شوند. در صورتی که باز هم اینطور 
نیست! البته تبلیغات بخش عمده ای را در موفقیت هر کسب و کاری 
دارد. چه در کسب و کارهای اینترنتی و چه در کسب و کارهای سنتی 

تبلیغات خیلی مهم است. ولی نه هر جور تبلیغاتی!
بعضی از دوستان فکر می کنند تبلیغات در هر شرایطی جواب می دهد. 
در صورتی که خیلی از سایت ها را می شناسم که با تبلیغات هم نتوانستند 
باز خورد خوبی داشته باشند. یکی از دالیل این که می گویم تبلیغات در هر 
شرایطی خوب نیست این است که اوال باید وب سایت مورد نظر از هر لحاظ 
در شرایط خوبی باشد. از لحاظ فنی، محتوا، محصوالت و مسائل دیگر باید 

در بهترین شرایط قرار داشته باشد.
به عنوان مثال زمانی که صفحه فرود خود را برای تبلیغات کلیکی آماده کرده 
اید باید از هر جهت بهینه شده باشد. باید توانایی تبدیل را داشته باشد. نه 
اینکه فقط کاربر را به آن صفحه هدایت کنید و در آخر هم صفحه فرود شما قدرت تبدیل 
بازدیدکننده به کاربر یا مشتری را نداشته باشد. در این صورت چه اتفاقی می افتد؟ مسلما 

هزینه هایی که برای تبلیغات کرده اید به باد می رود.
پس نتیجه می گیریم تبلیغات از هر نوعی و در هر شرایطی جواب نمی دهد. در بسیاری از 
مواقع عامل اصلی شکست در کسب و کارهای اینترنتی همین تبلیغات است.اینقدر هزینه 

تبلیغات می کنند و بازخورد خوبی نمی گیرند که در انتها با شکست مواجه می شوند.
در ادامه به رازهایی که سایت های پولساز ایرانی با آن ها به موفقیت رسیده اند اشاره می کنم.

  دریافت ترافیک هدفمند از گوگل
یکی از رازهایی که وب سایت های پولساز ایرانی از آن استفاده می کنند سئو است. از طریق 
سئو و بیهنه سازی سایت توانســته اند ترافیک فوق العاده ای را از گوگل دریافت کنند. 

هدفمند ترین ترافیک برای هر کسب و کار آنالینی از طریق گوگل ایجاد می شود.
این سایت ها در بسیاری از کلید واژه ها و عبارات کلیدی مربوط به کار خود اول هستند. 
اشتباه بسیاری از ما این است که فقط روی یک کلمه کلیدی یا نهایتا چند کلمه کلیدی 
متمرکز می شویم. در صورتی که سایت های پولساز ایرانی روی بسیاری از عبارات کلیدی 
مربوط به حوزه کاری خود تمرکز می کنند. به خاطر همین موضوع است که همیشه و در هر 
شرایطی صفحه اول گوگل هستند. این سایت ها با این روش توانسته اند ترافیک وحشتناکی 

را در روز از گوگل دریافت کنند.
بعضی وقت ها شاید دیده باشید که هر چیزی را مربوط به یک موضوع در گوگل جست و 
جو می کنید یک سایتی را همیشه اول می بینید. شاید این سوال در ذهن خیلی از دوستان 
است که این سایت ها چه کار کرده اند که همیشه اول هستند؟! تنها راز موفقیت این سایت 
ها در این مورد این است که درباره آن موضوع زیاد صحبت کرده اند و صحبت هایشان را 

به هم وصل کرده اند.
حاال این یعنی چه؟ یعنی اینکه مثال دیجی کاال مدل های مختلفی از گوشی سامسونگ 
گلگسی را در سایت خود ارائه کرده است و پیشــنهاد های دیگری را در همان صفحه به 
کاربرانش داده است. یا سایت بامیلو انواع لباس زیر های زنانه را در رنگ ها و سایز های مختلف 
ارائه کرده است. البته فقط این نیست! خب خیلی از فروشگاه های اینترنتی هستند که انواع و 
اقسام کاال را ارائه کرده اند ولی در گوگل اول نیستند! تنها دلیلش هم این است که این سایت 

ها اعتبار کافی ندارند. یا تازه کار هستند و یا اینکه سئوی خوبی انجام ندادند.
دریافت اعتبار ممکن است در بعضی از مواقع بســیار زمان بر باشد. میزان اعتبار دامین 
)Domain Age( و اینکه سایت های دیگر در مورد شما صحبت کنند )دریافت بک 

لینک معتبر( بسیار زمان بر است. ممکن است چندین سال طول بکشد.

  جلب اعتماد کاربران
از دیگر عواملی که سایت های پولساز ایرانی از آن پیروی می کنند اعتماد سازی است. آنها 
به خوبی توانسته اند که اعتماد کاربرانشان را جلب کنند. راه های اعتماد سازی در سایت 
زیاد است و بارها در این مورد صحبت کرده ام. در این قسمت هم اشاراتی را به این موضوع 
می کنم. شاید شنیده باشید که بدون افزایش ترافیک می توانید فروش خود را چندین برابر 

کنید. این دقیقا همین موضوع اعتماد سازی است.

ایران تلنت
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،
داشتن ارتباطات قوی 

یکی از ویژگی های 
بنیادی یک مدیر توانا 

است )یا حتی یک کارمند 
خوب(. با این حال، به 

خاطر داشته باشید که 
مدیران خوب با دقت 

به صحبت های دیگران 
گوش می کنند. 

همیار وب
گـــزارش

راز های نهفته در سایت های پولساز ایرانی

بانک ایران زمین به 
راهکارهای اجرای 

فناوری بالک چین دست 
پیدا می کند

معاون فناوری اطالعات بانک ایران 
زمین گفت: این بانک بســترهای 
مناسب و زیرســاخت های الزم را 
برای فعالیت فین تک ها و استارت 
آپ ها فراهم کرده تا با اســتفاده از 
دانش روز آنها، فناوری های همچون 

بالک چین توسعه پیدا کند.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران 
زمین 4: فرهاد اینالوئی درباره وجود 
زیرساخت های فناوری بالک چین 
در کشور و نظر دستگاه های ناظر بر 
فعالیت های بانکی همچون بانک 
مرکزی دربــاره این فناوری، گفت: 
نگاهی که نظام بانکی به بالک چین 
دارد یک نگاه کنجکاوانه است. یعنی 
یک تکنولوژی در دنیا به نام بالک 
چین آمده که بر اساس سیستم های 

توزیع شده فعالیت می کند.
وی افزود: اینکه در سیستم بانکی، 
بالک چین چه کاربردی دارد؟ هنوز 
اظهار نظر درباره آن زود است چون 
در هیچ کجای دنیا هیچ ســرویس 
بالک چین تاکنون عملیاتی نشده 
است و فقط سیستم ارز رمزها و بیت 
کوین ها از آن استفاده می کند. بعد از 
اینکه بانک ها از این حالت کنجکاوی 
بیرون آمدند احتماال به سوی تحقیق 

و توسعه حرکت می کنند.
اینالوئی ادامه داد: در مرحله تحقیق 
و توسعه؛ بانک ها از سرویس های 
توزیع شده اســتفاده می کنند تا 
بتوانند آنها را سریع تر به مشتریان 
برسانند.در وهله اول این اجرای این 
مرحله در سیســتم بانکی به دلیل 
هزینه های ســنگین بسیار سخت 
خواهد بود.وی یکی از راهکارهای 
کاهش هزینه در این سیســتم را 
واگــذاری برخی خدمــات بالک 
چین به اســتارت آپ ها و فین تک 
ها دانست و گفت: استارت آپ ها و 
فین تک ها می توانند دراین زمینه 
خدماتی را تعریف کننــد و اگر در 
سیســتم بانکی قابلیت عملیاتی 
شدن را داشت در این سیستم پیاده 
سازی شود. اســتارت آپ ها برای 
اینکه بتوانند خدمات بالک چین را 
ارائه دهند نیازمند زیرساخت است 
که این زیرساخت ها می بایست از 
سوی بانک ها فراهم شود. در واقع 
بانک ها بخشــی از خدمات خود را 
در اختیار استارت آپ قرار می دهند 
تا بتوان از طریق آنها سرویس های 
بالک چین ارائه شود. معاون فناوری 
اطالعات بانک ایران زمین ادامه داد: 
آنچه که اخیرا تحت عنوان »آی زد 
بوم« رونمایی شد که در واقع هدیه 
بانک ایران زمین به نظام دیجیتال 
کشور است این امکان را فراهم کرده 
است که استارت آپ ها به زیرساخت 
های ســرویس در بانک دسترسی 
داشته باشند. بعد از این دسترسی، 
می توانند بر اساس دانش، ابتکارات و 
نوآوری های که دارند خدمات بالک 

چین را هم ارائه دهند.
وی ادامه داد: بایــد منتظر ماند تا 
مراکز نوآوری و استارت آپ ها در این 
زمینه چه خواهند کرد. بانک ایران 
زمین زیرساخت اجرای این فناوری 
را آماده کرده و در اختیار استارت آپ 

ها قرار داده است. 
اینالوئی اظهار داشت: یک اشتباهی 
که سیســتم بانکی در این زمینه 
دارد این است که بعضی از مسائل 
و مواردی که تاکنون مغفول مانده 
را می خواهد بر اساس بالک چین 

جبران کند. 

دنیای بانک
گــزارش
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Iranian Seven 
Colors Tiles

With an ancient history 
and civilization in art 
and an impressive 
background in pottery, 
as well as large reserves 
of raw materials, Iran 
was a suitable ground 
for tile and mosaic 
industry at the end of 
the 2nd millennium BC.
During the Safavid 
period, mosaic 
ornaments were often 
replaced by a haft 
rang (seven colors) 
technique. Pictures 
were painted on plain 
rectangle tiles, glazed 
and fired afterwards. 
Besides economic 
reasons, the seven 
colors method gave 
more freedom to 
artists and was less 
time-consuming. It was 
popular until the Qajar 
period, when the palette 
of colors was extended 
by yellow and orange.
[1] The seven colors 
of Haft Rang tiles were 
usually black, white, 
ultramarine, turquoise, 
red, yellow and fawn.
In the Safavid period, 
tile craft reached its 
peak of progress so that 
the tile-works of Shah 
Abbas time in Isfahan 
are still unique in terms 
of beauty and color 
stability. An example 
of this tile-work is 
present in Sheikh Lotf 
Allah Mosque in Isfahan 
which is the world’s 
most beautiful moaragh.
Safavid mosques and 
schools are generally 
decorated with a cover 
of tiles both inside and 
outside. While the use 
of moaragh tiles was 
ongoing, Shah Abbas, 
who was hasty to see his 
incomplete religious 
buildings, encouraged 
the use of seven colors 
tile rapid technique.
In the Safavid era, 
seven colors tile was 
largely used in Isfahan’s 
palaces and installing 
rectangular tiles inside 
large frames created 
exquisite scenes with 
portrait elements and 
different personalities.
But oral education 
and transmission of 
traditional arts within 
families or guilds have 
resulted in elimination 
of many innovative 
traditional techniques 
of tile-setting or tile-
work in present time.

iran
Attraction

ISFAHAN
N E W S

tourism
05ISFAHAN

N E W S

Tuesday,February 12, 2019, No.163

Soffeh mountain (Kuh-e Soffeh) is 
a name for some relatively small 
mounts rang just in the south of 
Isfahan city and adjacent to this city.
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05 Rig-e Jenn desert

Unique historical objects 
unveiled in Chehel Sotoun 
palace

nature

news

Rig-e Jenn is one of the most amazing, mysterious, 
and scary areas in Iran as many weird and bizarre 
events have been reported in this place.
Rig-e Jenn desert is located in the west and 
southwest of Dasht-e Kavir. This desert covers 
an area of 3800 square kilometers. Actually, the 
desert is an enormous area of sand dunes with 
steep slope on the eastern side and gentle slopes 
on the western part due to the prevailing winds 
from the west to the east. Therefore, passing 
through the desert by cars from the east to the 
west is very difficult and impossible.
This area is believed to be a cursed land; 
Indigenous people believe that evil spirits reign 
over this mysterious land, so, if you enter this 
desert, you will swallowed and never come back. 
Sinking in mud is one of the most dangerous 
events that may endanger passengers and drive 
them to the jaws of death. For many years, nobody 
has dared to travel to the heart of Rig-e Jenn and 
discover the secret of this mysterious desert. Rig-e 
Jenn is a desert region with sandy hills (dunes) 
in the central desert of Iran. This area is located 
south of Semnan, east of the salt lake, north of 
Anarak and west of Jandaq.
Due to its large size and lack of springs or water 
wells, the area has not been the passageway for 
caravans in the past, and only a few groups have 
moved to the area in recent years.
Rig-e Jenn is a desert region full of sand dunes 
with salt marshes around it. This desert is located 
in the southwest and west of the Dasht-e Kavir, 
south of Semnan, southeast of Garmsar, east of the 
desert national park, north of Anarak and west of 
Jandaq, with an approximate area of 3,800 square 
kilometers. There are no springs or water wells 
in this area.
In 1900, Sven Hedin, a Swedish desert explorer, 
crossed the western and southern margins of 
Rig-e Jenn. He later wrote in the Book of Deserts 
of Iran about Rig Jen in detail. In 1930, Alfons 
Gabriel passed through the southern part of the 
Rig-e Jenn. Since 1997, groups of desert explorers 
have gone to different parts of the Rig-e Jenn with 
desert vehicles and even on foot.

New vitrines and unique historical objects of Chehel 
Sotoun palace in Isfahan have been unveiled after 
50 years.
 “Considering the launching of Chehel Sotoun 
museum in 1948, some vitrines have been 
embedded in the halls of Chehel Sotoun palace, and 
historical objects in the storage of this historical 
palace have been displayed for tourists in different 
periods of time,” Asefeh Badr, the manager of  
Chehel Sotoun museum said.
“Considering the necessity of optimizing the 
museum of global complex of Chehel Sotoun palace, 
old independent vitrines have been changed in 
this museum, and new vitrines have been placed 
in their own right position, consistent with the 
40th anniversary of the victory of the Islamic 
Revolution,” she noted. “We are trying to display 
objects that are less exposed to tourists and cultural 
heritage lovers in new vitrines,” she continued.
“The opening ceremony of the new exhibition of 
the museum was held at the site of Chehel Sotoun 
palace with the presence of Sirdar Rahmat Elahi, 
the governor of the Cultural Heritage Conservation 
Unit and provincial authorities  as well,” she also  
said.

One of the most important historical and 
visitable monuments in Kashan is the historical 
bazaar of Kashan that has included more than 
40 historical buildings in itselfand its south 
entrance is Kamal al-Molk Square and its north 
entrance is the beginning of Darvazeh Dowlat 
Square.
The historical bazaar in Kashan includes 
orders (the main path of bazaar), categories 
(different classes), corridors, Khan house 
(a merchant house that had the general role 
of sales), Khanbar or Kalanbar (a place for 
collecting and storing goods and manipulating 
them), Timcheh (the center of several houses 
or merchant houses), Kaisarieh (a place with a 
separate door to do art and delicate works like 
goldsmithing and needle works) and stores.
There are orders such as coppersmiths, 
goldsmiths, shoemakers, mercers and small 
markets of Mianchal, Malek, banks, dyers, 
mosques, boqehs, inns, timchehs, baths and 
numerous cisterns in this bazaar, each of 
which has joined the main body of the bazaar 
in different periods.
Customs and New Inns, Naraqi Houses, Khan 
Bath, Zarkesh Serra, Qomi Serra, Kaisarieh, 
cistern serra, square serra, Haj Mohammad 
Sadeq Timcheh, the beautiful and famous 
Timcheh of Amino l-Dowleh, Mianchal 
Mosque and School, Tabrizi Mosque, Malek 
serra, Seyyed Agha Timcheh, Shoemakers 
and Pilgrim Mosque and Chain Door Cistern 
form a part of the historical bazaar of Kashan. 
The main historical background of Kashan 
Bazaar is for Buyids and then Seljuks. However, 
its prosperous period was in Safavid era, 
especially Shah Abbas Safacvi time.
The monument is registered on 8th of 
Shahrivar 1255 as one of Iran’s national 
monuments with registration number 1284.
Kashan Bazaar is one of the most spectacular 
markets in Iran. It is located in the city center 
and is a popular destination for tourists. It is 
a unique place where guests can experience 
the real lifestyle of Iranians – busy yet 
relaxed, messed at first sight but with its own 

organization and order.
History of Kashan Bazaar
Kashan Bazaar is believed to be built under 
the rule of Seljuq dynasty in the 10th-11th 
century. However, the main reconstruction 
was implemented during Safavid era. After 
800 years of being a center of trade, the bazaar 
is still operating. Some parts of the bazaar were 
renovated – like Aminoddole Caravansaray, 
but some corners keep the original spirit of 
the bazaar.
Architecture of Kashan Bazaar
The architecture of Kashan Bazaar is one of the 
most interesting things about it. Due to its long 
history, the bazaar was rebuilt and completed 
during the time. So here you can see ancient 
brick walls and newly restored parts.   Kashan 
Bazaar has two main streets and lots of small 
alleys. Away from the streets and shops, there 
are mosques, bathhouses, caravansarays and 
even tombs. The most interesting ones are 
Aminoddole Caravansaray with magnificent 
dome and air well, Soltani Mosque which 
is open only for men, and 800-year-old 
Emad Mosque. 19th-century Hammam-e 
Khan, a public bathhouse in the past, now is 
a traditional teahouse.   The roof of Kashan 
Bazaar is a structure of totally different style. 
Modest sandy domes protect sellers and their 
buyers from sun heat and provide an amazing 
view to those who climb on the top. Another 
notable feature of the Bazaar is the network of 
water canals – so-called “qanats”, that supply 
ponds and fountains, making the air inside the 
bazaar cool and fresh.
What to Buy at Kashan Bazaar
Copper
One of two main Bazaar streets is called 
“Copper Line” – and it fits its name. Here you 
can find pots of different sizes, cezves, pans and 
other home utensils.
Handicrafts
Iran is rich in traditional handicrafts – jewelry 
boxes, vases, carpets and table clothes, lamps 
and other amazing things.
Clothes
From Kashan, you can bring unique mantos and 
head scarfs. There is a wide choice of colors, 
ornaments, and patterns.
Fruits and spices
Fresh and dried fruits, nuts, spices of the best 
quality that you can find are on the main bazaar 

of the city. There is also an old spices mill which 
still works.
Rosewater and sweets
Shops of Bazaar offer the best quality of 
rosewater and various traditional sweets – 
mostly biscuits of different kinds.
Location of Kashan Bazaar
Kashan Bazaar is located in the city center, 
between Baba Afzal and Mohtasham streets. 
Bazaar has two entrances – south entrance 
at Kamal-ol Molk Square, north entrance at 
Darvaze Dolat Square. There are numerous 
tourist sites around and inside bazaar: 
Aminoddole Caravansaray and Soltani Mosque 
inside bazaar, Agha Bozorg Mosque on the 
south-west of bazaar in 5 minutes of walking, 
historical houses Abbasi, Tabatabaei, Ameri 
and Borujerdi in 15 minutes of walking.
Where to Stay near Kashan Bazaar
For guests who visit Kashan, there are plenty 
of options for accommodation. If you are 
looking for budget options, you can check 
out 1-star Sana Historical Hostel or 2-star 
Safa Historical Guest House. For a stay in a 
comfortable historical hotel, we suggest 3-star 
Sarva House Hotel. For more comfort and 
luxury, you can try 4-star Mahinestan Raheb 
Hotel and Manouchehri House, as well as 5-star 
Saraye Ameriha, based in Ameri Historical 
House.
Where to Eat near Kashan Bazaar
Kashan Bazaar itself offers enough options for 
a snack or lunch. There are lots of traditional 
teahouses, for example, ShahNeshin 
Aminodovleh Restaurant. Also, you can have 
a walk around the city center and try best 
dishes of Persian food in a unique atmosphere. 
Manouchehri House Restaurant is considered 
to be one of the best restaurants in the city. We 
also recommend checking our Mirrors Hall 
Restaurant in Ameri Historical House with 
mirror decorated ceilings and Abbasi Coffee 
Shop & Restaurant inside Abbasi Historical 
House.
When to Visit Kashan Bazaar
There is no strict schedule for Bazaar. Sellers 
start opening their shops around 9.00 and 
work till 17.00 – 20.00. The most active and 
busy time is late afternoon – there is a huge 
number of buyers, looking for best price offers. 
The bazaar is closed on Fridays as all Iranian 
bazaars.

Kashan Bazaar:The Atmosphere 
of Mystery
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 Iraqi Minister of Electricity 
Louay al-Khateeb said that the 
technology used in Iran’s elec-
tricity industry is advanced 
and based on current world-
class standards.
He made the remarks Saturday 
on the sideline of his visit to a 
power distribution center in 
Mashhad, northeast Iran.
Al-Khateeb noted that his visit 
to Iran aimed at boosting bilat-
eral cooperation in the energy 
sector based on prior agree-

ments signed between the two 
countries.
One of the main points in Iran 
is that all the technologies and 
devices which are being used 
here are designed and manu-
factured by Iranian experts, 
he added.
He went on to say that both 
Mashhad and Karbala are main 
destination of many pilgrims 
and so power infrastructure 
used in the Iranian city can be 
also applied to Karbala.

US envoy 
enraged by 
mechanism of 
trade between 
Iran, Europe
The US ambassador 
to Berlin warned 
European countries, 
including Germany, 
against bypassing 
W a s h i n g t o n ’ s 
economic sanctions 
reimposed on Iran.
While expressing his 
indignation at the 
implementation of 
the mechanism to 
support the trade 
between Iran and 
Europe (INSTEX), 
Richard Grenell, 
who is known for 
his undiplomatic 
remarks, warned 
the European 
countries over the 
i m p l e m e n t a t i o n 
of Instrument 
for Supporting 
Trade Exchanges 
( I N S T E X ) 
between Iran 
and EU states.‘It’s 
not advisable to 
circumvent the 
US sanctions,’ he 
wrote in an article 
posted Sunday in 
the Frankfurter 
A l l g e m e i n e 
newspaper. 
According to 
Grenell, the US 
president intends 
to bring Iran to the 
negotiating table 
by re-imposing 
heavy sanctions 
on Iran and urging 
the country to 
reconsider its 
nuclear program 
and its missile 
p r o g r a m . T h e s e 
meddling remarks 
by the US diplomat 
have been made 
while Germany, 
France and Britain 
have made their 
determination to 
circumvent the US 
sanctions by setting 
up the INSTEX. 
Earlier, Grenell had 
sought European 
countries for similar 
action in pursuit 
of Germany’s 
sanction of the 
Mahan Airlines 
otherwise they 
would face negative 
consequences.
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Iran’s electricity industry based on 
world-class standards: Iraqi min.

India and Sir Lanka were the 
biggest exporters. Other main 
exporters of tea to Iran during the 
period were Turkey, Germany, 
China, Japan, Vietnam, Kenya, 
Poland and the UAE, Mizan Online 
reported.
“The rupee-rial trade between 
India and Iran will help Indian 
tea exporters,” Vivek Goenka, 
chairman of Indian Tea 
Association, said recently.
In the backdrop of US sanctions on 
Iran, Sri Lanka might find it difficult 
to trade with Iran as their business 
is conducted in dollars, according 
to the Economic Times.
Under a rupee payment 
mechanism to circumvent US-
imposed sanctions, Indian refiners 
make payments in rupee for oil 

imports from Iran, to designated 
accounts maintained with UCO 
Bank of India. A portion thus 
received is to be used by Iran to pay 
for imports from India, Financial 
Tribune reported.
Iran consumes about 5% of the 
total world tea production.
Between January and November 
last year, India exported 27.26 
million kg of orthodox teas, worth 
Rs 671.69 crore (about $94 
million), to Iran. 
“We could have easily crossed 30 
million kg in 2018 had there been 
no confusion over the US sanctions 
on Iran,” said Azam Monem, 
director of tea company Mcleod 
Russel India.
After the US announced plans of 
implementing an embargo on Iran 

last year, Indian tea exporters, wary 
of the situation, halted some of the 
shipments and some tea producers 
switched to CTC from orthodox tea. 
Iran normally buys second flush 
orthodox tea from India. 
Sri Lanka is a major exporter of 
orthodox teas to Iran.
Iran also exports tea. It exported 
12,600 tons to 34 countries since 
the beginning of the current 
Iranian year (March 21, 2018), 
Habibollah Jahansaz, the head 
of Iran Tea Organization, said in 

January. 
Based on the H1 tea export prices, 
this amount of export is estimated 
to have been worth around $16.8 
million.
According to the official, India, 
Iraq, Turkmenistan, Afghanistan, 
Russia, Uzbekistan, Australia, 
France, Canada, Spain, Turkey, 
the Czech Republic, Azerbaijan 
and Georgia were the main export 
destinations for Iranian tea over 
the nine-month period, ILNA 
reported.

Iran’s non-oil revenues 
exceeds oil exports: MP
 Spokesperson of the industries and mines 
commission of the Iranian Parliament, Vali 
Maleki, said that Iran’s non-oil revenues have 
surpassed the amount earned by oil exports.
Iran is annually earning some $23 billion 
from exporting petrochemical and mineral 
products which can best replace oil export, 
he told Mehr News Agency.
Touching upon the achievements made 
after the Islamic Revolution during past 40 
years, he said that some of the key industries, 
such as the petrochemical sector, has had 
significant progress to the point that its 
exports are valued at $13 billion.
He also noted that Iran’s revenues from 
mineral industries reach some $10 billion, 
adding that “this [amount] is not enough 
and it is possible to replace oil exports with 
industrial ones.”
“Enemies know that the development of 
Iran’s industries will cut Iran’s need to export 
oil, so they try to hinder the country on 
moving along this path,” Maleki highlighted.

Iran gains remarkable 
petchem achievements 
after Islamic Revolution
According to the senior official at Bandar 
Abbas Oil Refining Company, the refinery is 
now producing 350,000 barrels per day of gas 
condensates and light crude oil.
Due to the efforts made by the Iranian 
experts, Bandar Abbas Oil Refining 
Company’s nominal capacity has increased 
to 320,000 barrels per day in 2008 from 
232,000 barrels per day, Managing Director 
of Bandar Abbas Oil Refining Company 
Hashem Namvar said.
He made the remarks in an exclusive 
interview with Islamic Republic News 
Agency (IRNA) on the occasion of the 40th 
anniversary of victory of Islamic Revolution 
in Iran. 
The official noted that the capacity increased 
also in 2012 and reached 350,000 barrels 
per day.
Bandar Abbas Refinery is one of the largest 
in the Middle East with a refining capacity of 
more than 350,000 bpd. It was constructed 
in an area of 7 square kilometers near the 
city of Bandar Abbas in southern Iran. The 
feed for the refinery is the heavy crude plus 
some condensates, which is transferred from 
Sarkhoon gas treating plant. Some portion 
of refinery products is exported, while the 
remaining is supplied to the local market 
in order to meet the demand, the refinery’s 
official website said.

Over 42,300 tons of tea worth around 195$ million were 
imported into Iran during the first nine months of the 
current Iranian year (March -21Dec. 2018 ,21), latest 
data released by the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration show.

Iran Tea Imports Reach 195$ Million 
in Nine Months

news

Iran’s Uptrend in Petroleum 
Production and Export
Iran’s oil refining capacity has reached 1.95 million barrels per 
day, indicating a 100% increase over the past four decades.
According to Shana, crude processing capacity was 1.1 million 
bpd in 1974 but plunged to 751,000 bpd in the 1980s when 
Iraq invaded Iran. After the military hostilities ended in 1988 
oil processing capacity was restored and has now registered a 
record 1.95 bpd.
Compared to the years between 1974 and 1976 when gasoline 
output was 14 million liters per day, the current production level 
at around 90 million liters per day shows a 6.5-fold rise, Shana 

added.
Referring to fuel import, the Oil Ministry’s news portal said 
between1974 and 1976 there was no need for imports. But with 
the rapid increase in the number of cars, gasoline import became 
inevitable climbing to 4 million and 17 million liters a day in 1987 
and 2008 respectively, according to Financial Tribune.
From 2008 onwards there was a downward trend and in 2016 
daily imports were in the range of 10 million liters. 
Construction of the Persian Gulf Star Refinery in Bandar Abbas in 
southern Hormozgan Province helped in cutting gasoline import 
to 6 million liters per day in 2018. 
Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh said recently gasoline needs 
are now fully met by domestic refineries and as output peaked 

imports ended in the summer of 
last year. According to reports, 
gasoline production has reached 
105 million liters per day.
“Diesel output has soared by 
300% over the last 40 years,” 
Shana noted, adding that daily 
diesel output amounts to 100 
million liters -- a 4-fold rise compared 
to 1974.Surprisingly, diesel consumption 
has experienced almost the same pattern in the period.
Giving a breakdown on diesel exports, Shana noted that the 
National Iranian Oil Company started diesel export in 1993. 

Exports from Zanjan 
province hit $383m in 
10 months
Over $382 million worth of 
commodities were exported from 
Zangjan province during the past 10 
months of the current fiscal (to Jan. 
20), indicating a considerable rise in 
comparison with the similar period of 
last year, a senior official affiliated to 

the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration said.
According to Hamid Ahmadi, the 
director general of Zanjan Customs 
Administration, the figure shows 
a 43% growth compared with last 
year’s corresponding period, when 
the exports from the northwestern 
province stood at $266.5 million.
The official noted that metal ingots 
constituted over 69% of the province’s 

exports over the course of 10 months.
Zanjan also offers tomato paste, 
raisins, tissue paper, dates, polymer, 
zinc oxide, propane, milk, cream, 
cheese, butter, transformers, 
insulators, diapers and carpets in a 
large number of international markets 
including Turkey, China, Iraq, India, 
Afghanistan, the UAE, Indonesia, 
Pakistan, South Korea, Taiwan, and 
the Netherlands.

Major steelmakers 
export over 4.7mn tons 
in 10 months
 Iran’s major steelmakers exported 
more than 4.715 million tons in the 10 
months of the current Iranian calendar 
(March 21 – Jan. 21), so that Khuzestan 
province accounts for about 39 percent 
of country’s total steel production 
share.
According to the statistical tables 
of large steelmaking companies 
[including Khuzestan Steel Co. 

(KSC) and Esfahan’s Mobarakeh 
Steel Company (EMSCO)], country’s 
total exports volume experienced a 
significant 19 percent decline in 10 
months of current year (March 21 
– Jan. 21) as compared to the same 
period of last year.Total steel exports 
volume of the mentioned company 
in the current Iranian month of Dey 
(Dec. 21 – Jan. 21) hit 349,597 tons, 
showing a considerable 49 percent 
slump as compared to the last year’s 
corresponding period.
Moreover, rebar exports registered 

a considerable growth in Esfahan’s 
Mobarakeh Steel Company (EMSCO), 
so that 3,849 tons of rebar was 
exported from the country in the 
Iranian month of Dey (Dec. 21 – Jan. 
21), recording a significant 149 
percent growth as compared to the 
same period of last year.
In this regard, Khuzestan Steel 
Company exported 1,840,000 tons of 
steel in 10-month period (March 21 
– Jan. 21), 175,971 tons of which was 
produced in the company from Dec. 21, 
2018 to Jan. 21, 2019.



European think tank: E3 
trying hard to shield INSTEX
The European Council on Foreign Relations (ECFR) 
in an article said that the E3 are attempting hard to 
shield Instrument in Support of Trade Exchanges 
(INSTEX) against US sanctions.
Following the US’ withdrawal from Iran nuclear 
deal, the EU took stance against the move by devising 
plans to help preserve the international pact.
By implementing the Blocking Statute, the EU 
companies’ compliance with the US foreign 
sanctions was annulled.
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 
the INSTEX.
‘An important element of the mechanism is its 
sovereign backing from the E3. The supervisory 
board of INSTEX will include senior European 
diplomats such as UK Permanent Under-Secretary 
of State for Foreign Affairs Simon McDonald; Miguel 
Berger, head of the economic department at the 
German Foreign Office; and Maurice Gourdault-
Montagne, secretary-general of the French Ministry 
of Europe and Foreign Affairs. The E3 governments 
are also shareholders of INSTEX,’ ECFR reported.
‘The E3 have gone to great lengths to create a 
diplomatic shield around INSTEX and to share risk 
among the biggest economies in Europe,’ it added.
The European think tank went on to say, ‘with the E3 
having stuck their necks out, several other European 
countries are also considering joining the SPV as 
shareholders,’ urging Iran to establish another SPV 
to mirror INSTEX inside the country.
Earlier, Iranian Foreign Ministry in a statement 
called the European Union to maintain constructive 
interaction with Iran based on mutual respect and 
interests.
In a statement which was released in response to 
EU’s recent statement on Iran’s commitment to the 
nuclear deal also known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), Foreign Ministry said 
the experience of relations between Iran and the 
European Union especially recent ones shows that 
there are various capacities and opportunities for 
the two sides to develop cooperation.

ranian intelligence forces 
arrest 7 ISIL members: 
Minister
 Iranian Intelligence Minister Seyed Mahmoud 
Alavi said Sun. that a team of 7 ISIL suspects were 
discovered and arrested on Saturday, three days 
before the anniversary of the victory of the Islamic 
Revolution.According to the Islamic Republic of 
Iran Broadcasting organization (IRIB), Iranian 
Intelligence Minister Seyed Mahmoud Alavi made 
the remarks on the sidelines of an exhibition of 
defensive achievements in Imam Khomeini Mosalla, 
while speaking to reporters on Sunday.
Alavi said that the intelligence forces had foiled 
several plots against the country’s security as the 
Iranians are preparing themselves to celebrate 40th 
anniversary of the Islamic Revolution.

Iran Celebrates 40th Anniversary 
of Islamic Revolution

The rallies on the national 
holiday of “Bahman 22nd” began 
at 9 am local time in more than 
1,000 cities and towns as well as 
10,000 villages across Iran.
People from different walks 
of life have attended the 
processions with flags of Iran 
and banners in support of the 
Islamic Republic to mark the 
revolution’s ruby jubilee.
In capital Tehran, demonstrators 
marched across different routes 
to reach the Azadi (Liberty) 
Square, where President Hassan 
Rouhani is going to give an 
address.
Hundreds of foreign guests, 

including scientific, political, 
and influential figures have 
travelled to Iran for the event, 
which is also a great opportunity 
for reporters.
Hundreds of cameramen and 
journalists cover the massive 
rallies in Tehran and other cities.
Iranian political and military 
officials have also attended the 
rallies along with other people 
to rejoice at the auspicious 
ceremony.
The crowd of demonstrators in 
the rallies paid tribute to the late 
founder of the Islamic Republic, 
Imam Khomeini, under whose 
leadership the revolutionary 

movements triumphed over the 
despotic regime of Pahlavi on 
February 11, 1979.
Imam Khomeini had lived many 
years in exile, in Iraq and France, 
before returning home and 
leading a historical revolution 

that overthrew Pahlavi regime.
The 10-day period from the 
return of Imam Khomeini 
until the revolution’s victory is 
celebrated annually in Iran, and 
is known as the Ten-Day Fajr 
(Dawn).

Iranian people attended nationwide demonstrations on Monday 
in celebration of the 40th anniversary of victory of the 1979 
revolution which ended six decades of Pahlavi monarchy and 
founded the Islamic Republic in the country.
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The ambassador of Iran in 
Greece described Iran’s 
progress in politics, society 
and culture for the past 
forty years as impressive 
and expanding, saying that 
despite all pressures and 
the conspiracies of the US 
and its allies, Iran continues 
to develop.
Speaking at the opening 
ceremony of the Iranian 
art festival in Greece, Majid 
Motabe shabestari said, 
‘Today, under the guidance 
of the Supreme Leader 
and the resistance of the 
Iranian people, the Islamic 
Republic of Iran has been 
able to become a regional 
power and has a privileged 
position even in the global 
arena.’ 
Referring to the long-
standing relations between 
Iran and Greece in various 
fields, he referred to the two 
countries as countries with 
an ancient civilization, and 
said, ‘Iran and Greece have 
provided valuable cultural 
and artistic services to 
the world. Indeed, Iran is 
the mother of the arts and 
culture of the East and 
Greece is the mother of 
Western art and culture.’

Iran ready 
for 190,000-
SWUs enrich-
ment: AEOI 
spokesman
Ground is prepared for 
having 190,000 Separative 
Work Units, or SWUs, of 
uranium enrichment 
capacity, spokesman 
for the Atomic Energy 
Organization of Iran (AEOI) 
said.If needed, there are 
capabilities for increasing 
the enrichment level from 
the current three percent 
to 20 percent, Behrouz 
Kamalvandi said in a local 
ceremony.He referred to the 
violation of Iran’s nuclear 
deal, also known as the 
Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), by other 
sides of the agreement, 
and said that Iran may use 
also Arak reactor in the 
future.‘Iran will unveil new 
nuclear achievements on 
Nuclear Technology Day, 
April 9, 2019,’ the official 
added.He noted that mass 
production of Oxygen-18, 
a natural isotope of oxygen, 
which has its uses in the 
medical industry, is one of 
the scientific achievements 
expected to be unveiled in 
the Nuclear Technology 
Day.

America’s 
pressures not 
preventing 
Iran from pro-
gress: Envoy
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Zarif: Giving people a voice, 
Islamic Revolution great success
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said the fact 
that the Islamic Revolution gave a voice to Iranians was its 
most important success.
Zarif made the remarks in an interview with US media ‘New 
Yorker’ which was published on Monday. 
“The most important success has been to give the people a 
voice in domestic and foreign affairs,” Zarif was quoted as 
saying.
He added, “Our people believe—whether they agree with 
the government policies or they don’t—that they have a say 

in their own future.”
‘If you compare the situation with what we had thought 
are our ideals, then we haven’t achieved much,’ he said in 
response to a question on the possible shortcomings.
‘But, if you compare the situation with the realities of the 
region today, then I think we’ve done pretty well. So, it 
depends on what you compare it with. Obviously, we had 
much higher ideals both in terms of internal as well as 
external relations.’
Elaborating on the ideals of the Islamic Republic of Iran, 
Zarif said the goal had been “a form of government that 
combines two elements—Islam and republicanism. Islam 
and democracy.”

“The ideal society would have 
been a society where disparities 
would be minimal,” Zarif 
reiterated.
“And where Iran would be able 
to make strides in terms of 
science and technology, based 
on the capabilities of its own 
people and working with the rest 
of the world.” He added.
Iranian Foreign Minister went on to say 
that “we have made some achievements, but not to the extent 
that we had aspired.”

Kharrazi: Iran ready for dialogue 
with all regional states
 Head of Iran’s Strategic Council on Foreign Relations 
Kamal Kharrazi said on Saturday that Iran is ready 
for talks and cooperation with all regional states in all 
fields.
He made the remarks in Al Jazeera Centre for Studies 
(AJCS) in a presentation on the theme “Iran’s Islamic 
Revolution at 40: Regional Cooperation: Prospects and 
Challenges” on Saturday, 9 February 2019 (6 – 8 PM) at 
Al-Rayyan Conference Hall, Sheraton Hotel, Doha.
Referring to the achievements of the Islamic 

Revolution, Kharrazi said that Iran managed to attain 
distinguished successes in the scientific, economic and 
technological arenas, and despite different plots, it is 
now a more stable country in the region.
Describing the Islamic Revolution as different from 
others, he said Constitution is based on Islam and Islam 
does not undergo changes with the passage of time.
“Our respect to Qatar is a basic issue and its resistance 
against sanctions is appreciable,” Kharrazi said, 
noting that interfering in other countries’ affairs is 
unacceptable.
“What we need is political foresightedness and self-
confidence,” he said, noting that regional countries 

should hold talks with each other and take a collective 
decision to achieve peace and security without others’ 
interference.
Iran is ready for cooperation with all regional states to 
share its 40-year experience with them, he said.
Iranian official reiterated that there is no choice, 
but to set aside differences and strengthen political 
confidence.Kharrazi hoped that the meeting will serve 
as a prelude for other meetings between Iran and Qatar 
to help achieve regional peace and stability.
He further maintained that Iranophobia led to 
destruction of certain countries’ wealth and 
strengthening their ties with the Zionist regime.
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Senior commander reiter-
ates Iran’s missile power 
non-negotiable
 Chief of General Staff of Iranian Armed 
Forces Major General Mohammad 
Bagheri has reiterated Iran’s stance 
that missile defense is by no means 
negotiable.
Chief of General Staff of Iranian Armed 
Forces Major General Mohammad 
Bagheri made the remarks on the 
sidelines of an exhibition of defense 

achievements in Imam Khomeini 
Mosalla, while speaking to reporters on 
Sunday.
With reference to the exhibition, Bagheri 
said that the achievements in defense 
and military fields after the Islamic 
Revolution are by no means comparable 
with that of the pre-revolution era.
The senior Iranian commander added 
that the western countries are instigating 
regional countries to buy more arms 
through propaganda against Iran in the 
form of Iranophobia, adding that Iranian 
military advisors went to neighboring 

countries to fight terrorism at the request 
of their central governments.
“No country in the world asks for other 
countries’ permission to defend itself, 
and governments are basically formed to 
defend the people, the country and their 
national interests. Like any other country, 
the Islamic Republic has a defensive 
structure and defensive capabilities to 
defend its soil, waters, people and its 
interests,” he said, stressing that “we 
will not await anyone’s permission with 
regard to this issue [ development of 
defense capabilities].”

Islamic Revolution causes all-out 
development of Iran: Iraqi researcher
 A researcher and professor at the Iraqi University said that the 
Islamic Revolution in Iran led to its comprehensive development 
in the country and reached the highest stages of progress in many 
fields.
‘The Islamic Revolution of Iran in its 40 is the first country in the 
region for scientific development and one of the advanced countries 
in the field of nanotechnology and stem cells,’ Moayed al-Ali said 

Sunday in an exclusive interview with the Islamic Republic News 
Agency (IRNA).
The researcher also said thanks to the Islamic Revolution, Iran was 
able to achieve great advances in nuclear power, the construction of 
defense equipment, especially rocket types. 
The university professor added that the Islamic Revolution saved 
the Iranian nation from the domination of the West, and in particular 
the United States, and established a new historical stage in the 
region based on the disregard of oppression, and tyranny of colonial 
systems. 

Islamic Revolution, important development in 
contemporary history: Envoy
The Islamic Revolution by any measure is one of the most important 
political developments in the contemporary history, Iran envoy in 
London said.Addressing a seminar held on the occasion of the 40th 
anniversary of the Islamic Revolution, Hamid Baeidinejad said over 
the past 40 years, Iran Revolution influenced not only Iran policy but 
regional and international developments. Before the victory of the 
revolution, there were two intellectual schools of thought in Iran; 

the first one believed that Islam is a set of instructions belonging to 
the private life of individuals and has nothing to do with society and 
politics.It had a nationalist approach and considered Western values 
as the requirement for progress in political, social, and cultural fields, 
he added.The second intellectual school of thought in Iran adopted 
social patterns from anti-religious sources originated in Eastern 
schools of thought like Marxism, Communism and Socialism, he 
noted. 
Baeidinejad described people’s roles in deciding their fate as one the 
most important lessons of the Islamic Revolution to other nations. 



Iran Celebrates 40th Anniversary 
of Islamic Revolution

11-fold rise in Iran’s power generation 
capacity after Islamic Revolution
 Iranian power plants’ power generation capacity hit 80,000 
megawatts in the Iranian calendar year of 1397 (started 
on March 21, 2018), showing 11-fold rise compared to the 
figure before triumph of the 1979 Islamic Revolution.Minister 
of Energy Reza Ardakanian told the Islamic Republic of Iran’s 
Broadcasting (IRIB) channel 1 Sunday night that in the Iranian 
calendar year 1357 (1978-79), the power plants generated about 7,000 
megawatts of electricity.Ardakanian said that now, 99.5 percent of Iranian population has 
access to power network.

A senior member of 
Assembly of Experts, 
Ayatollah Seyed Ahmad 
Khatami, said it is vital 
for Iran to preserve its 
missile power in the 
face of aggression and 
enmity from the US 
and allies.Ayatollah 
Seyed Ahmad Khatami, 
a senior member of 
Assembly of Experts, 
said “missile might is 
vital for Iran, because 
we are living in a world 
where the Arrogance 
and its allies are like 
wolves and define 
power only in terms 
of plundering and 
aggression.”He noted 
that with the US’ 
withdrawal from the 
Iran nuclear deal, the 
agreement is as good as 
dead, and “what sustains 
Iran in this situation is 
our missile might.
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He further described the Arab country as a symbol of 
“resistance and coexistence” and said that during the 
visit, he would hold talks with Lebanese officials on 
numerous issues.
The Iranian top diplomat’s visit comes as Lebanon 

formed a new national unity government last week, 
ending nearly nine months of political wrangling.
Prime Minister Saad al-Hariri apologized to the 
people of Lebanon for the time it had taken to form the 
government and said that bold moves were needed 
without delay to address chronic problems facing the 
heavily indebted state.
The government of Hariri, who has Western backing, 
includes most parties, including Hezbollah, which 
emerged stronger from the parliamentary election last 
May thanks to gains by its allies. Hezbollah chose the 
new health minister.

The US Ambassador Richard A. Grenell made the 
remarks in an interview published on February 10 
in the German newspaper Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung, during which he described the newly 
unveiled EU trade mechanism to help Iran avoid US 

sanctions, namely INSTEX, as counterproductive to the 
United States policies.
The US diplomat went on to claim that the US 
administration policy is to impose the ‘strongest 
possible sanctions’ on Iran, while at the same time 
keeping the doors open for negotiations in order to to 
change Iran’s behavior.
The foreign ministers of three European major 
countries of France, Germany and the United Kingdom 
on Thursday January 31 announced the launch of 
INSTEX (Instrument for Supporting Trade Exchanges), 
a Special Purpose Vehicle to faclitate ‘legitimate trade’ 
between the European economic companies and Iran.

Zarif Voices Iran’s Support for Lebanon’s New 
Gov’t

US amb. to Germany: INSTEX ‘disrespectful’ to 
US anti-Iran policies

Speaking to reporters upon his arrival in Beirut 
on Sunday, Zarif congratulated Lebanon on the 
formation of the new government and said, 
“We emphasize our support for the Lebanese 
government.”

The United States ambassador to Germany Richard 
A. Grenell has criticized the launch of the INSTEX 
trade mechanism by European major powers for 
trade with Iran, saying the channel is ‘disrespectful’ 
to US policies.

Iran’s full 
nuclear cycle 
showcased for 
first time in 
exhibition in 
Tehran
Iran’s nuclear cycle has been put on 

display in an exhibition in the Iranian 
capital where some 40 different 
Iranian organizations have exhibited 
their achievement, according to the 
director of the event.
Iran’s full nuclear cycle showcased for 
first time in exhibition in Tehran
Ali-Asghar Jafari made the remarks 
on Sunday while speaking to Chief 
of Staff of the Armed Forces Major-
General Mohammad-Hossein Baqeri 
who had come to visit the exhibition. 

The exhibition, which is being 
held on the eve of the 40th victory 
anniversary of the Islamic Revolution, 
is aimed to put on display the 40-
year achievements of the Islamic 
Revolution. In the special section of 
the exhibition, the Atomic Energy 
Organization of Iran (AEOI) has 
showcased all the excavation and 
production phases of the country’s 
peaceful nuclear technology for the 
first time, Jafari said. 

IRGC Intelligence 
Vows Harsh Blows to 

US, Proxies
 Head of the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) Intelligence Organization 
warned the US and its mercenaries to 
brace themselves for receiving more 
shattering blows from Iran during 
the fifth decade after the Islamic 
Revolution’s victory.
In comments on Sunday, Hossein Taeb 
said the fifth decade of the Islamic 
Revolution would mark the Iranian 
nation’s “harsh slaps” in the face of 
the US and its mercenaries, whom he 
said will have to “pay heavy prices” for 
hostility towards Iran.
Highlighting the Iranian military, 
intelligence and security forces’ 
readiness to combat hostile threats, 
the cleric said Iran’s intelligence 

dominance over the regional and trans-
regional espionage services and hostile 
groups proves the frustration and 
incapability of the enemies.
Taeb also stressed that the IRGC 
Intelligence Organization is making 
every effort to ensure the security 
of people at Monday’s nationwide 
demonstrations marking the 40th 
anniversary of victory of the Islamic 
Revolution.
Highlighting the failure of hostile plots 
to foment insecurity in Iran, the cleric 
said his organization will publicize 
more cases of defeat of the enemies in 
the intelligence arena in future.
In comments in January, Iran’s minister 
of intelligence reminded the Zionist 
regime of the blows it has received from 
Iran, saying the Islamic Republic will 
continue to inflict defeats on Israel in 
the intelligence arena.
“We have inflicted defeats on that 

regime in various arenas by taking 
intelligence measures, and this issue 
(defeating Israel) will continue in 
future,” Mahmoud Alawi said last 
month.
Anti-Iranian groups receive financial, 
training and military supports from the 
global arrogance (the US and Israel), 
the minister noted, stressing that a 
considerable level of security prevails 
in Iran despite the great capabilities of 
proxies of enemies in the arms sphere.
In June 2018, Israel’s Shin Bet internal 
security agency announced that 
former minister Gonen Segev has been 
charged with spying for Iran.
The former energy and infrastructure 
minister – who also spent time in 
jail for drug smuggling, forgery and 
fraud – was arrested on suspicion of 
“assisting the enemy in a time of war, 
spying against Israel and providing 
intelligence to the enemy”. 

Iran’s growth of scientific 

production astonishing
The head of the Research 
Institute for Endocrine Sciences 
and Metabolism says that the 
significant growth of scientific 
output has been particularly 
striking in the last two decades, 
and Iran has grown to become the 

forefront of scientific production 
in the face of the Islamic countries 
and even ahead of some European 
countries.In the commemoration 
ceremony of the 40th anniversary 
of the Islamic Revolution’ victory 
that was held on Sunday at the 
Institute for Endocrine Sciences 
and Metabolism, Fereydoun Azizi 
added that the process of health 

indicators in the Islamic Republic, 
such as mortality, life expectancy 
and health access, has improved 
significantly base on the existing 
statistics. Explaining the process 
of self-sufficiency of training the 
medical group in the era After the 
Islamic Revolution, Azizi noted 
a significant improvement of the 
indicators.

Yazd hosts 1st 
intl. workshop 
on ancient 
architecture
The historical Iranian city of Yazd 
is hosting the first international 
workshop on how to preserve its 
historical architectural sites.
Yazd Municipality is organising the 
event called “First International 
Workshop on Earthen Architecture, 
World Heritage City of Yazd: 
Conservation Problems and 
Challenges” that will run from Sunday 
10 to Saturday 16 February in both 
Yazd and the nearby historic town of 
Fahraj. 

Finnish architect and urban planner, 
Jukka Jokilehto, who is also Special 
Advisor to the Director General of 
International Center for the Study of 
the Preservation and Restoration of 
Cultural Property (ICCROM) is one the 
workshop’s international instructors.
Mariana Correia, an International 
Consultant in World Heritage for the 
International Council on Monuments 
and Sites (ICOMOS) as well as Thierry 
Joffroy, an architect, researcher and 
President of the International Centre 
for Earth Construction are other 
international instructors of the one-
week workshop. 
Rasool Vatandoost, who holds a 
PhD in Conservation Science from 
University of London, Manijeh Hadian 
Dehkordi, doctor in Art technology and 

conservation and restoration of art and 
cultural objects from HfBK-Dresden, 
Germany and Mohammad Hassan 
Talebian, an ICCROM member are 
among the 13 Iranian instructors that 
will be participating in this workshop. 
The historical city of Yazd was added to 
UNESCO’s coveted World Heritage List 
at the World Heritage Committee’s 41st 
session, which took place in the Polish 
city of Krakow last July.
Almost 200 hectares of the city’s 
2,270-hectare historical texture now 
boast world heritage status. Yazd 
is believed to be the world’s largest 
inhabited adobe city. The ancient 
Yazd’s old buildings are all built from 
mud bricks, which provide natural 
insulation against cold and hot weather 
and make the city unique.
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