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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

یک استاد اقتصاد پیش بینی کرد:     

افزایش دوباره قیمت ها در سال 98

بازار طال و سکه  97/11/23 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

زنگ هشدار برای 
شهروندان و مدیران 

شهری
شهروندان و شهرداری های ایرانی 
با نگاهی به اخبار شهری کشورهای 
دیگر متوجه ضعف در سیستم های 
مالی نهاد های مدیریت شــهری 
ایران خواهند شــد؛ این یک زنگ 
هشدار برای شهروندان و مدیران 
شــهری بوده و الزم است تا هرچه 
زودتر اقتصاد شــهری بهبود یابد.

شــهرداری های ایــران در وضع 
موجود یک نهاد عمومی به شمار 
می آینــد که بنا به قانــون وظیفه 
مدیریت امور شهری اعم از اقدامات 
جاری و عمرانــی را بر عهده دارند. 
شهرداری ها به عنوان نهاد مسئول 
در تأمین نیازهای جاری و عمرانی 
شهر در حوزه خدمات، نوسازی و 
… وظیفه دارند با افزایش امکانات 
لجســتیکی، نهادی و مالی خود 
زمینه تأمین بهینه این دسته نیازها 
را فراهم ســازد. بر همین اساس 
شهرداری ها باید در چارچوب طرح 
جامع ـ تفصیلی به عنوان یک بنگاه 
عمومی مورد توجه بوده، امکانات 
جــاری، تحــوالت ظرفیت های 
لجســتیکی، نهادی و مالی آن در 
طول زمان مورد بررسی قرار گیرد...

سن امید به زندگی در بین 
اصفهانی ها کاهش یافت

معاون فنــاوری اطالعات و آمــار جمعیتی اداره 
کل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: بر اساس 
سرشماری سال ۹۵؛ سن امید به زندگی در مردان 

۷۱ سال و در میان زنان ۷۳ سال اعالم شده است.
مجتبی یکتامنش در خصــوص آمار حیاتی ثبت 
شده در ثبت احوال استان اظهار کرد: طی هشت ماه 
نخست سال جاری ۶۲ هزار و ۵۱۱  تولد در استان 
اصفهان ثبت شده است که از این تعداد ۲۴ هزار و 
۶۰۱  نفر دختر و ۲۶ هزار و ۵۱۱  پسر بوده است.وی 
ادامه داد: میانگین سن ازدواج شش ماه اول امسال 
را در میان زنان ۲۵ سال و در میان مردان ۲۹ سال 
بوده است.معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی 
اداره کل ثبت احوال استان اصفهان اضافه کرد: طی 
هشت ماه نخست سال جاری ۸۳۲ دو قلو، ۳۸ مورد 
سه قلو، چهار مورد چهارقلو و یک مورد پنج قلو در 

ثبت احوال استان اصفهان ثبت شده است.

علی لطفی
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

  در حال حاضر چندین برابر نیاز واقعی بازار شاهد واردات هستیم، بنابراین صف های طوالنی خرید اکنون ناشی از کمبود در بازار نیست، چراکه نیازهای واقعی روز، بیشتر از گذشته تأمین می شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 
برای تولید هر کیلو وات برق به 
این روش بــه ۹ تا ۱۰ میلیون 
تومان سرمایه گذاری و ۱۲ تا 
۱۵ متر فضــای محیطی نیاز 

است.
مدیر امور برق شهرضا گفت: 
برق تولید شــده به این روش در قالب قرارداد ۲۰ ساله از 
مشترکان خریداری می شــود در حالی که در پنج سال 
نخست بازگشت سرمایه و در مابقی سال ها سود سرمایه گذار 

است.
باقی اظهار کرد: در حال حاضر ۸۲ هزار و ۲۱۳ مشترک از 
خدمات شرکت برق شهرستان استفاده می کنند که از این 

تعداد ۶۵ هزار و ۳۵۴ مشترک خانگی هستند.
وی ادامه داد: هزار و ۷۶۸ مشترک این شهرستان عمومی، 
هزار و ۴۳۴ مشــترک کشــاورزی، هزار و ۲۷۴ مشترک 
صنعتی و ۱۲ هزار و ۷۰۲ مشترک در سایر مصارف هستند.

مدیر امور برق شهرضا از افزایش دو هزار و ۳۷۹ مشترک 
جدید در این شهرستان در ســال ۹۷ خبر داد و افزود: از 
این تعداد دو هزار و ۲۷۹ مشترک شهری و یکصد مشترک 
روستایی هستند.باقی اضافه کرد: یک هزار و ۶۷۶ مشترک 
جدید امسال متقاضی کنتور تک فاز و ۷۰۳ مشترک نیز 
متقاضی کنتور ســه فاز بوده اند؛ این در حالی است که از 

مجموع این مشترکان، هزار و ۷۸۱ مشترک خانگی، ۶۹ 
مشترک عمومی، ۲۳ مشترک کشــاورزی، ۲۲ مشترک 
صنعتی و ۴۸۴ مشترک در سایر مصارف بودند.وی یادآور 
شد: امسال ۷۸۰ مورد تعویض کنتور در شهرستان انجام و 

یک هزار و ۱۵۹ کنتور نصب شده است.
مدیر امور برق شهرضا از نصب ۱۰ دستگاه ترانسفورماتور 
جدید با اعتبار دو میلیارد ریال در سال ۹۷ خبر داد و افزود: 
در همین مدت، چهار کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط 
با اعتبار سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال انجام شده است.

باقی ادامه داد: در ســال جاری ۲۵ کیلومتر از شبکه های 

سیمی با اعتبار هشت میلیارد ریال به کابلی تبدیل، بیش از 
یک میلیارد ریال برای بهسازی شبکه های روشنایی هزینه 
و ۳۰ اصله پایه فرسوده با اعتبار ۴۵۰ میلیون ریال تعویض 

شده است.
وی از برق رسانی و نصب دو دســتگاه ترانسفورماتور در 
مناطق عشــایری "جرکان" این شهرستان به طول ۹۰۳ 
کیلومتر و با اعتبار دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خبر 
داد و اظهار کرد: در سال جاری جلســات آموزشی برای 
۱۳۰ شرکت وابسته به صنایع جهت کاهش پیک تابستان 

برگزار شده است.

ایجاد 1۸ نیروگاه جدید تولید برق خانگی در شهرضا
 مدیر امور برق شهرضا از انعقاد 1۸ قرارداد جدید ایجاد نیروگاه های خورشیدی تولید برق خانگی در این شهرستان خبر داد.

 مجتبی باقی  از انعقاد 1۸ قرارداد جدید در سال 97 برای ایجاد نیروگاه های خورشیدی تولید برق خانگی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این قراردادها 
برای ایجاد دو هزار و 141 کیلووات برق منعقد شده که تا کنون هزار و 276 کیلووات از این مقدار اجرا شده است.

ایمنا
گـــزارش
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خـــبــــر

مدیران حرفه ای در اصفهان ارزیابی می شوند

کانون ارزیابی و توسعه شایســتگی های عمومی مدیران حرفه ای بر اساس 
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در سازمان مدیریت و برنامه  ریزی 

استان اصفهان آغاز به کار کرد.
رییس گروه آموزش و توانمند ســازی نیروی انسانی ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اصفهان اظهار داشــت: این کانون به ارزیابی شایستگی های 
عمومی کارشناســان و مدیران دســتگاه های اجرایی استان که مشمول 
قانون مدیریت خدمات کشوری هســتند، می پردازد.علی عقدکی افزود: 
این کانون برای نخستین بار در بین ســازمان های مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان ها در اصفهان موفق به اخذ مجوز مربوطه از ســوی سازمان امور 
اداری و استخدامی کشــور شــد و در مرحله نخســت ۱۷ نفر از مدیران 
میانی و پایه دســتگاه های اجرایی اســتان را ارزیابی کرد.وی با اشــاره به 
بخشنامه بهمن سال ۹۶ ســازمان اداری و اســتخدامی کشور در راستای 
برنامه آمــوزش و تربیت مدیران آینده دســتگاه های اجرایــی، گفت: بر 
 اســاس این بخشــنامه، کارشناســان و مدیران برای ارتقــا و انتصاب در
 مسوولیت های مدیریتی باید از طریق کانون مذکور مورد ارزیابی قرار گیرند.

عقدکی افزود: این افراد در صورتی که پس از گذراندن مصاحبه، موفق به اخذ 
گواهینامه شدند می توانند ارتقا یابند یا منصوب شوند.

وی با اشــاره به اینکه همه مدیران استان به جز اســتاندار، مدیر حرفه ای 
محسوب می شوند، تصریح کرد: این موضوع به همه دستگاه های اجرایی 
اصفهان ابالغ شده است و آنها طبق قانون موظف به معرفی مدیران خود برای 
ارزیابی شایستگی به کانون هستند.به گفته وی در این کانون، شاخص هایی 
مانند انعطاف پذیری، نظارت و کنترل، قدرت تحلیل، آینده نگری، حل مسئله، 
کار گروهی، خالقیت، صبر و بردباری و مسائل روان شناسی مورد سنجش قرار 
می گیرد و اگر فرد معرفی شده امتیاز باالی ۶۰ کسب کند موفق به دریافت 
گواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفه ای می شود.رییس گروه آموزش 
و توانمندسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان افزود: 
اگر امتیاز بین ۵۱ تا ۵۹ شود فرد معرفی شده باید در زمینه هایی که ضعیف 
بوده است، دوره های آموزشی الزم را بگذراند و فردی که امتیاز وی کمتر از 
۵۰ شود، صالحیتش رد می شود و می تواند یک سال بعد مجدد برای ارزیابی 
به کانون مراجعه کند.عقدکی خاطرنشان کرد: این کانون در جهت اجرای 
سیاســت های کلی نظام اداری ابالغی رهبر معظم انقالب مبنی بر دانش 
گرایی و شایسته ساالری مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقای مدیران 
تشکیل شده است.بیش از ۷۰ دستگاه اجرایی در استان اصفهان مشمول 

قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
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عراق،نقش آفرین جدیدنظام ارزی ایران؛ 

آیا نقشه ارزی جدید در راه است؟
امکان افتتاح حســاب دیناری و یورویی بانکهای ایرانی در عراق و 
افتتاح شعب یکی از بزرگترین بانک های عراق در ایران، فصل جدیدی 

از تعامالت دو کشور را رقم خواهد زد.
طی روزهای گذشــته، عبدالناصر همتی یکی از مهمترین سفرهای 
کاری خود در زمان مســئولیت در بانک مرکزی را به پایان رساند. 
سفری که طی آن، مالقات های مهمی در این مقطع تاریخی از اقتصاد 

ایران رخ داد و البته توافقاتی که در حاشیه آن صورت گرفت، شاید یکی 
از بی نظیرترین فرصت ها را در اختیار نظام بانکی ایران...



زنگ هشدار برای 
شهروندان و مدیران 

شهری

ادامه از صفحه یک:
...و بر مبنای قوانین و مقررات موجود 
و مربوط به عمران شــهر، مالکیت 
ارضی، اختیارات و وظایف شهرداری 
و سایر سازمان های دخیل در توسعه 
شهری، امکانات تأمین منابع مالی و 
اعتباری جدید برای رفع کمبودها و 
نیازهای عمرانی شهر را در موازات 
امکانات و چگونگی مشارکت مردم 
در فعالیت های عمرانی شهر تبیین 

کنند.
درآمدهای شهرداری به دو دسته 
پایدار و ناپایدار تقســیم می شود؛ 
درآمدهای پایدار، درون زا بوده و از 
قابلیت پیش بینی و برنامه پذیری 
برخــوردار اســت درحالی کــه 
درآمدهای ناپایدار، بــرون زا بوده 
و ممکن است بســته به شرایط و 
موقعیت هــای مختلــف، به طور 

محسوس افزایش یا کاهش یابد.
درآمدهای شــهرداری ها برحسب 
منشــا تامین نیز به می تواند به دو 
دسته پایدار و ناپایدار تقسیم  شود؛ 
بررسی ها نشان از این مطلب دارد 
کــه عمده ترین محــل درآمدی 
شــهرداری ها با توجه به خالهای 
قانونــی در دریافت منابــع پایدار 
همچون عوارض ســاختمانی به 
ســمت منابع ناپایدار سوق یافته 

است.
مدیران شــهری به رغــم اطالع 
از عــوارض محتوم وابســتگی به 
درآمدهای پایدار با توجه به شناور 
بودن قیمت ها در نتیجه تورم، سهم 
باالی هزینه های پیش بینی نشده 
در میانه دوره بودجــه ریزی و … 
شهرها را بیش از پیش به سمت »بقا 
به هر قیمتی« هدایت می کنند و 
در برخی از موارد مشاهده می شود 
که شهرداری ها با تفسیر داخلی از 
ردیف های استاندارد بودجه برخی 
از وجوه ناشی از درآمدهای ناپایدار را 
در کد بودجه های پایدار طبقه بندی 
می نمایند تا از بروز تمامیت بحران 

پیشگیری کنند.
چند سالی است که بازار مسکن با 
ترکیدن حباب رشــد مواجه شده 
و ادامه دار شــدن رکود تورمی در 
اقتصاد ملی، سهم باالی واحدهای 
خالی مانــده )به رغم وجــود نیاز 
به مســکن( بیش از پیــش بروز 
می کنند؛ این در حالی اســت که 
به تقریب، فــروش تراکم به عنوان 
یکی از اصلی ترین منابع درآمدی 
در همه شــهرداری های کشــور 
شناخته شده است. نتیجه این امر 
کاهش ذخایر مالی شهرداری ها و 
متعاقب آن درماندگی شهرداری ها 
در بازپرداخت تعهــدات برنامه ای 
مندرج در بودجه )اعــم از جاری و 

عمرانی( است.
قابل توجه است که در سطح جهانی 
نیز عموماً شــهرهایی در معرض 
ورشکستگی قرار گرفته اند که در آنها 
سهم بودجه ای یک بخش اقتصادی 
از گردش مالی مدیریت شهری پر 
رنگ تر بوده و افت اقتصادی ناگهانی 
در آن بخــش، ســاختمان انتظام 
مالی را تبدیل به آوار کرده اســت؛ 
ورشکستگی شــهرهایی همچون 
دیترویت، اورنج کانتی، استوکتون، 
ســن برناردینوکانتــی، هیل ویوو 
جفرسون کانتی نیز بیشتر مرتبط 
با افت تولید و مصرف در بازارهای 
مسکن و خودرو بوده است.درواقع 
نگاهی به ســایت ها و اخبار، زنگ 
هشدار را برای شهروندان، مدیران 
شــهری و نهادهــای درگیــر در 
مدیریت فضاهای شهری کشور به 

صدا درمی آورد.
** دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی 
شهری دانشگاه خوارزمی تهران

اقتصاد استان
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تأمين مالي 14 ميليارد يوان پروژه قطار سريع السير اصفهان-تهران
مجري قطار سریع السیر اصفهان – تهران گفت: کل ابر پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران نیازمند 44 
میلیارد یوان اعتبار است که 14 میلیارد یوان آن تامین شده و با تامین بقیه اعتبارات تا چهار سال آینده 

روي ریل قرار خواهد گرفت.
 امیر بهادر عبدالمحمدي در کمیته پیگیري عملیات اجرایي قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان، با بیان 

اینکه تأمین مالي پروژه کماکان با چین است، اظهار کرد: مبلغ کل مورد نیاز این پروژه 44 میلیارد یوان است 
که 14 میلیارد یوان آن تامین مالي شده و این ال سي متمرکز بر خدمات محدوده قم – اصفهان و بخش هایی 

از محدوده قم – تهران  است که تأمین مالی پروژه نیاز به اخذ مجوزهای الزم داخلي نظیر شوراي اقتصاد است و این 
مهم در حال پیگیري در مجموعه وزارت راه و شهرسازی بوده، همچنین از طرف چیني نیز تأمین مالي در حال انجام است.

وي افزود: دوره زماني اجراي این پروژه چهار ساله است که مجموع کل آن 410 کیلومتر و داراي چهار ایستگاه تهران، فرودگاه بین المللی امام)ره( 
، قم و اصفهان است و تالش می شود به قطار شهري اصفهان متصل شود.

مجري این پروژه در مجموعه وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: این قطار با 250 کیلومتر در ساعت زمان سفر را به 2 ساعت کاهش خواهد داد و 
تاکنون پیشرفت کلي آن 12 درصد است.

880 کيلومتر جاده های اصفهان برفروبی شد
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان گفت: 880 کیلومتر از جاده های این استان در سه 
روز اخیر برفروبی و پاکسازی شده است.مهدی خضری افزود: 214 نفر راهدار این اداره کل با 102 
دستگاه انواع ماشین آالت راهداری کار برفروبی را انجام داده اند.وی ادامه داد : در این مدت یکهزار 

380 تن مخلوط ماسه و نمک در راه های شهرستان های این استان پخش شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان خاطرنشان کرد: جاده های این استان باز 

است و تردد در آن ها جریان دارد.وی اظهار داشت: راهداران استان طی سه روز به 298 دستگاه خودرو 
گرفتار برف در جاده های استان امدادرسانی کردند.خضری با بیان این که این امدادرسانی ها در 103محور 

استان بود، گفت: بارش برف در برخی محورهای استان از جمله پلیس راه سه راهی جندق - معلمان ادامه دارد و 
آسمان بقیه شهرستان های استان نیمه ابری همراه با بارش باران پراکنده است.استان اصفهان دارای 11 هزار و 500 کیلومتر 

راه است که بدلیل موقعیت خاص آن در مرکز و به عنوان چهار راه ترانزیت بار و مسافر کشور، رتبه اول حمل بار و رتبه سوم حمل 
مسافر را داراست. استان اصفهان دارای 399 کیلومتر آزاد راه، یکهزار و 659 کیلومتر بزرگراه، 2 هزار و 791 کیلومتر راه همسنگ 

و 29کیلومتر آزاد راه است.

خبرآنالین
یـــادداشت
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خـــبــــر

اقتصاد مرغی!

وقتی پای صحبت های پیران و میانســاالن 
فامیل می نشــینیم و از گرانی مرغ و گوشت 
 حرف می زنیم ، اکثــرا در جوابمان میگویند" ما قبــال ها اینقدر مرغ
 نمی خوردیم ، یه شب عید بود و یه پلو مرغ" اما حاال چه عزا باشد و چه 
عروسی ،سر مرغ بیچاره بریده می شود و جالب اینجاست که دیگر غذای 
خاصی هم به نظر نمی رسد! رشد مصرف گوشت مرغ در دهه اخیر مختص 
کشور ما نیست. در کشــورهای ثروتمند عضو سازمان همکاری های 

اقتصادی و توسعه )OECD( مصرف گوشت  گاو از سال 1990 
بدون تغییر باقی مانده اما مصرف گوشــت مرغ به میزان 
70 درصد رشد کرده اســت. این میزان مصرف گوشت مرغ 
در جهان باعث شد اســت بیش از دو سوم پرندگان موجود 
در جهان را مرغ تشــکیل دهد و اقتصاد این پرنده بی پرواز 
توانسته خیلی ها را به پرواز درآورد. یکی از دالیل استفاده 
بیش از حد از مرغ، ارزان تر بودن آن نسبت به دیگر گوشت 
هاست . البته طرفداران گوشت مرغ ارزان، مدیون روش های 
مختلف پرورش مرغ هســتند. روش های که بر پایه افزایش 
تزریق آنتی بیوتیک ها به مرغ ها بنا شد و باعث شد مرغ های 
بیشــتری بتوانند تحمل فضای گرفته مرغداری هارا داشته 
باشند درنتیجه گوشــت مرغ، پرتجارت ترین نوع گوشت در 

جهان امروزی است. 

ر  ایران نیز در ســال هــای اخیــر عوامل زیــادی چون تغییــر ذائقه د
مــردم، افزایش بســیار زیــاد قیمــت جانشــین های گوشــت مــرغ مانند 
گوســفند، گاو و بوقلمون و...  توانســته مصرف گوشــت مــرغ را افزایش دهد 
و این افزایش مصرف باعث شــده افراد ســود جو نیــز به این بــازار ورود کنند. 
افرادی که وقتی واســطه گری به نفعشــان باشــد به تولید داخــل کمک می 
کنند تا با واســطه گــری و صــادرات محصوالت بــه جیب خودشــان کمک 
 کرده باشــند و حال کــه دالر گــران شــده تولید داخــل را به خــارج صادر

 می کنند و ارز آزاد دریافت می کنند و از آن طرف به بهانه کم بود مرغ در بازار ، با 
دالر دولتی مرغ های یخ زده کشور های دیگر را  وارد می کنند و باز با احتساب دالر 
آزاد به مردم بیچاره می فروشند. اینها بر شانه های مرغ بی بال پر و یا بهتر بگوییم 
بر دوش مردم سوار شده اند و همچنان در حال باال رفتن هستند. یک روز با مرغ و 
یک روز با گوشت گوسفند! هیچ چیز و هیچ کس هم جلودارشان نیست مگر اینکه 
آن باالها که ما مردم عادی دستمان نمی رسد یک سنگ بر سرشان بخورد و فرش 
زمین شوند! که آن وقت نیز می روند در کار صادرات و واردات فرش و ..... همچنان 
پایدار هستند. در صورتی که با توجه به شرایط ایران ، این کشور می تواند یکی از 
صادر کنندگان اصلی مرغ به سراسر جهان باشد. چهار فصل بودن، وسعت زمین 
برای مرغداری و کشت خوراک دام،کارگر ارزان و بازار های نزدیک عرب که بسیار 
مشتاق خرید مرغ هستند ، همه و همه می تواند به این امر کمک کند اما متاسفانه 
دالالن ســود لحظه ای را می بینند و به ســود پایدارتر اما کمتر اعتقادی ندارند.

این می شود که مردم ما مجبور می شوند گوشت های یخی و بی استاندارد دیگر 
کشورها را بخرند آن هم با تحمل صف های طوالنی خرید!

در تعطیالت اخیر دوباره قیمت مرغ افزایش یافت تا به مردم نشان دهد تعطیالت را 
نگذاشته اند برای استراحت و جوجه کباب خوردن! تعطیالت  برای اضافه کاری و 
رسیدگی به شغل دوم و سوم و ... است تا شاید لقمه نانی در آری و به غفلت نخوری! 
البته با توجه به تجربه های اخیر مسئولین از هم اکنون اعالم کرده اند که در حال 
تنطیم بازار برای شب عید هســتند. که امیدواریم این بار این قول عملی شود و 
شب عید اگر نتوانستیم مرغ شکم پر بر سر سفره هایمان بیاوریم حداقل بال مرغ 

بتوانیم بپزیم .

فرزانه مستاجران
یادداشت

اگر تقاضای کاذب از بازار 
حذف و مدیریت الزم بر 

اقتصاد حاکم شود، شاهد 
افزایش دوباره نرخ ارز 
نخواهیم بود، از سوی 

دیگر مدیران و مسئوالن 
اقتصادی کشور باید برای 

تأمین و کنترل قیمت 
کاالهای اساسی تدبیر 

کند.

یک استاد اقتصاد پیش بینی کرد:   

افزايش دوباره قيمت ها در سال 98

استاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان با اعتقاد بر اینکه امروز 
بازارهای کشور بیشتر تدبیر روانی می خواهد، نه تدبیر واقعی، 
گفت: در حال حاضر آنچه امروز در بازار تولید و عرضه می شود، 
بخش بزرگی از آن ذخیره انبارهاست، بنابراین پیش بینی 

می شود سال آینده قیمت ها دوباره افزایش یابند.

ایمنا
گـــزارش
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    امروز بازارهای کشور بیشتر تدبیر روانی می خواهد، نه تدبیر واقعی. در حال حاضر چندین برابر نیاز واقعی بازار شاهد واردات هستیم، بنابراین صف های طوالنی خرید 
اکنون ناشی از کمبود در بازار نیست، چراکه نیازهای واقعی روز، بیشتر از گذشته تأمین می شود.

35 درصد مشترکان خانگی برق در شهرستان 
اصفهان پرمصرف هستند

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان گفت: 35 درصد 
مشترکان خانگی برق در این شهرستان پر مصرف هستند و با توجه 
به پیش بینی کمبود برق در سال آینده، رعایت مدیریت بهینه مصرف 

ضروری است.
مرسل صالحی افزود: شهرستان اصفهان یک میلیون و 150 هزار مشترک برق 
دارد که 76.3 درصد آنها را مشــترکان خانگی با مصرف 35.3 درصد از انرژی 

تشکیل می دهند.
شاخص پرمصرف بودن مشترکان خانگی برق، مصرف ماهانه بیش از 200 کیلو 
وات ســاعت در ماه های عادی و بیش از 300 کیلو وات ساعت در ماه های پر 

مصرف ) از خرداد تا شهریور( است.
وی اظهار داشت: پیش بینی شده است که سال آینده هشت هزار مگاوات کمبود 
برق در کشور خواهیم داشت که پنج هزار مگاوات آن با تولید انرژی و سه هزار 

مگاوات با مدیریت مصرف باید تامین شود تا با مشکل قطعی مواجه نشویم.
صالحی با بیان اینکه از ســه هزار مگاوات مذکور حدود 250 مگاوات باید در 
شهرستان اصفهان تامین شود، اضافه کرد: همکاری و همراهی مشترکان برق 
بویژه در بخش خانگی برای تحقق این هدف بــا مدیریت بهینه مصرف برق و 

صرفه جویی اهمیت دارد.
وی میزان پیک بار مصرف برق در ماه های عادی در شهرستان اصفهان را 800 
مگاوات و در ماه های پیک ) پرمصرف( یکهزار و 200 مگاوات برآورد کرد و گفت: 
اگر این 250 مگاوات برق با مدیریت بهینه و صرفه جویی مشترکان تامین شود 

امید است که تابستان سال آینده قطعی برق نداشته باشیم.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان با اشاره به طرح ' 098 ' 
گفت: این طرح امسال در دستور کار شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان قرار 

گرفت و هدف آنها به صفر رساندن قطعی برق در سال آینده است.
صالحی ساعت های اوج مصرف برق در فصل تابستان را 11 تا 15 و 19 تا 23 و 
در فصل زمستان را 17 تا 21 اعالم و اضافه کرد: بسیاری از مشترکان خانگی به 
دالیل مختلفی اصول مدیریت مصرف را رعایت نکرده و وسایل برقی از جمله 
کولر آبی، یخچال و کولر گازی را بطور مرتب، کنترل نمی کنند و همین امر باعث 

اتالف مصرف انرژی در آنها می شود.
این کارشناس ادامه داد: مشترکان خانگی باید از حسگرها )سنسور( نیز برای 
روشنایی مکان هایی مانند راهروها و از فتوسل )یک مقاومت متغیر که مقدار آن 

با توجه به نور محیط تغییر می کند( در محوطه بیرونی خانه ها استفاده کنند.
مدیر دفتــر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق اصفهان گفــت: 16 درصد 
مشــترکان برق این شهرســتان را نیز واحدهای تجاری، 5.6 درصد عمومی، 
یک درصد کشــاورزی و 0.98 درصد صنعتی تشــکیل می دهــد که میزان 
مصرف برق توســط آنها به ترتیــب 11.6، 11.18، 12.83 و 26.78 درصد 
اســت که باید 2.32 درصد روشــنایی هــا را بــه آنها اضافــه کرد.صالحی 
 دربــاره اینکه مصــرف برق واحدهــای تجــاری و صنعتی چگونــه کنترل

 می شود، توضیح داد: بیشتر این مشترکان دارای کنتور برق هوشمند هستند و 
اگر میزان مصرف آنها از دیماند )مقدار قدرتی است که از شرکت برق خریداری 
می شود( بیشتر باشد، جریمه خواهند شد.به گفته وی برای همه مشترکانی 
که دارای دیماند بیش از 30 کیلو وات ساعت هستند، کنتور هوشمند برق در 

شهرستان اصفهان تهیه شده که به بیش از 11 هزار مورد می رسد.

گـــزارش

مهــدی طغیانــی بــا 
وضعیــت  تحلیــل 
اقتصــادی ایــران در 
سال جاری، اظهار کرد: 
بخش زیادی از اقتصاد 
کشور در سال 97 تحت 
تاثیــر سیاســت های 
آمریکا در موردتوافق هسته ای ایران 
بود و بازارهای ما نیز تحت تأثیر این 
جریانات قرار گرفت، البته شاید از نظر 
واقعی این سیاست ها اثرگذار نبود اما 
از لحاظ روانی فشار بســیاری را بر 

اقتصاد ایران وارد کرد.
وی افزود: بیشــتر اتفاقی که امسال 
در اقتصاد کشور رخ داد ناشی از سوء 
مدیریت و عملکرد نادرست فعاالن 
اقتصادی همچون هجوم خریداران و 
دالالن برای تبدیل دارایی های خود 
به ســکه، ارز و ... در بازار بود که آثار 
زیادی بر اقتصاد ایران باقی گذاشت 
که موجب جهش نرخ ارز و همچنین 

افزایش هزینه های تولید شد. 
این استاد اقتصاد ادامه داد: البته طی 
دو ماه اخیر شــاهد آرامش در بازار 
بودیم که این ناشی از سیاست های 
کنترلی بانک مرکزی و مدیریت بهتر 

بر بازارها است. 
صف های طوالنی گوشت ناشی از 

اثر واقعی تحریم ها نیست
وی با اشاره به شکل جدید صف های 
خرید در بازار کشور همچون گوشت و 
...، تاکید کرد: وجود این صف ها ناشی 
از اثر واقعی تحریم ها نیست و بیشتر 
جنبه روانی دارد، چراکه سیاست گذار 
و برنامه ریزان کشور ضعف هایی در 
کنترل بازار از خود نشــان می دهند 
و از طرف دیگــر خریدارانی که نیاز 
واقعی به کاالهای اساسی ندارند به 
دلیل آثار هیجانی وارد بازار شده اند 
و چند برابر نیاز واقعــی خود تقاضا 

ایجاد می کنند.
طغیانی افزود: در ســال 96 مجموع 
واردات گوشــت قرمز بــا واردات 9 
ماهه اخیر سال 97 برابری می کند، 

درحالی که در روزهای باقی مانده نیز 
هنوز ثبت ســفارش های انجام شده 
وارد بازار نشده است. این آمار نشان 
می دهد که بازار غیرطبیعی است و به 
دلیل تقاضای هیجانی، افراد به دنبال 
بیمه کــردن خود در برابــر اتفاقات 

آینده هستند.
چندین برابر نیــاز واقعی بازار 

شاهد واردات هستیم
وی تأکید کرد: امروز بازارهای کشور 
بیشــتر تدبیر روانــی می خواهد، نه 
تدبیر واقعی. در حال حاضر چندین 
برابر نیاز واقعی بازار شــاهد واردات 
هستیم، بنابراین صف های طوالنی 
خرید اکنون ناشی از کمبود در بازار 
نیســت، چراکه نیازهای واقعی روز، 

بیشتر از گذشته تأمین می شود.
اســتاد اقتصــاد دانشــگاه اصفهان 
با اعتقاد بــر اینکه در حــال حاضر 
بازارهای کشور گرفتار سوءمدیریت 
اســت، تأکید کــرد: متأســفانه در 
سوءمدیریت توزیع کاالهای اساسی 
از ســوی اداره بازرگانــی تردیدی 
وجود ندارد. کشــور پیش از این در 
دوران ســخت و دشــوارتر، با تدبیر 
بهتر از طریق تعاونی های کارمندی، 
کارگری و بازنشستگی و ... نسبت به 
توزیع کاالهای اساســی اقدام کرده 
بود و مشکالت این چنینی را شاهد 
نبودیــم. نیاز واقعی ارز در کشور 

بین 15 تا 20 میلیون دالر است
وی بــا پیش بینی وضعیــت اقتصاد 
ایران در ســال آینده، تصریح کرد: 
نیاز واقعی ارز کشور در صورت تدبیر 
درســت بین 15 تا 20 میلیون دالر 
اســت، اما بیش از این رقم نیازهای 
تجملی و غیرضروری است، بنابراین 
اگر مدیریت کشور در حوزه بازرگانی 
و بانک مرکــزی با تدبیــر الزم نیاز 
واقعی بــه ارز را تامین کند و عطش 
تبدیل دارایی ها در بــازار به نحوی 
درســتی مهار شود در ســال 98 با 
مشــکل کمبود ارز مواجه نخواهیم 

شد.
طغیانــی تأکید کرد: اگــر تقاضای 
کاذب از بــازار حذف و مدیریت الزم 
بر اقتصاد حاکم شود، شاهد افزایش 
دوباره نرخ ارز نخواهیم بود، از سوی 
دیگر مدیران و مســئوالن اقتصادی 
کشــور باید برای تأمیــن و کنترل 

قیمت کاالهای اساسی تدبیر کند.
پیش بینــی افزایــش دوباره 

قیمت ها در سال 98
وی بــا پیش بینــی نرخ تــورم در 
ســال 98، اظهــار کرد: بخشــی از 
دالیل افزایش نرخ تــورم مربوط به 
سال گذشته اســت. در سال جاری 
براثر شــوک ارزی شــاخص قیمت 
تولیدکننــده از شــاخص قیمــت 
مصرف کننده باالتر بــود و تا زمانی 

که ایــن آثار خــود را در شــاخص 
مصرف کننده تخلیــه کند همچنان 
شاهد افزایش قیمت در سال آینده 
خواهیم بود، البته این اتفاق زمان بر 
است که بخشی از این انجام و بخشی 

بعداً اتفاق خواهد افتاد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید 
کرد: در حال حاضــر آنچه امروز در 
بازار تولید و عرضه می شــود، بخش 
بزرگی از آن ذخیره انبارها اســت، 
بنابراین پیش بینی می شــود ســال 

آینده قیمت ها دوباره افزایش یابند.
رشد نقدینگی کشور با نرخ 17 

درصد رو به افزایش است
وی همچنین با بیــان اینکه بخش 
دیگری از تورم ناشی از نقدینگی زیاد 
اســت، گفت: مهار و یا کنترل رشد 
نقدینگی در بازار بســیار مهم است 
در حال حاضر رشد نقدینگی کشور 
با نرخ 17 درصد رو به افزایش است 
و تا زمانی که رشــد نقدینگی مهار 
نشــود، باال رفتن نرخ تورم طبیعی 

خواهد بود.
طغیانی با تاکیــد بر ضرورت کنترل 
بازارها برای مقابله بــا افزایش نرخ 
نقدینگــی و تــورم، تصریــح کرد: 
دارایی های مردم بــه جای بازارهای 
ســفته بازی بایــد به ســمت تولید 
هدایــت شــود، البته ایــن اتفاق از 

دشواری های اقتصاد کشور است.



گردشگری

ایرنا
گـــزارش

 بدون سالمت سفر 
هر طرحی آسیب زاست

قائم مقــام ســابق 
ســازمان میــراث 
فرهنگی و گردشگری 
می گوید: طرح هایی مانند سفر قسطی، 
بدون در نظر گرفتن گردشگری سالم هیچ 
تأثیری در توســعه این صنعت در کشور 

ندارد.

   بدون سالمت سفر هر طرحی آسیب زاست
مهدی حجت با اشــاره به اینکه مساله گردش 
و ســفر می تواند اهداف متفاوتی داشته باشد 
می گوید: آنچه باورها و اعتقادات اسالمی ما در 
قرآن اشاره شده اســت این است که شما سفر 
کنید برای اینکه از آنچــه در تاریخ اتفاق افتاده 
اســت عبرت بگیرید. این را قرآن به سیر کردن 
تعبیر کرده است و ما از آن به عنوان سفر کردن 
نام می بریم. اما متأسفانه وقتی از کلمه انگلیسی 
تور به عنوان گردش استفاده کردیم، سبب شد تا 
سفر جایگاه خود را به جای مفهوم واقعی یعنی 
آموختن، عبرت گرفتن و آشنایی با آدام و رسوم و 
شناخت فرهنگ و اقوام مختلف به گذران اوقات 

فراغت و استراحت و تمدد خاطر و تفنن بدهد.

   سفر جایگاه واقعی خود را از دست داده 
است

وی ادامه داد: به همین منظور من اساساً با کلمه 

گردشــگری مخالفم و ترجمه کلمه تور را هم 
گردش نمی دانم. تور معنای خاص خود را دارد 
که توضیح آن زمان و حوصله دیگری می طلبد. 
حاال با این مقدمه به سراغ این برویم که گردش 

در ایران به چه ترتیب اتفاق می افتد.
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه واقعیت این 
است که سفر در شکل کنونی با اهداف واقعی آن 
بسیار متفاوت است و گردش ها و سفرها کاماًل 
معنا، مفهوم و اهداف دیگری یافته است افزود: 
حاال این تغییرات به کنار، بد ماجرا اینجاســت 
که ما آمده ایم با این نوع گردشگری، بکرترین و 
معصوم ترین نقاط کشورمان که روستاها هستند 
و سالم ترین نوع زندگی چه از نظر انسانی و چه 
از نظر اخالقی و چه طبیعت را دارا هستند، مورد 

هجوم قرار داده ایم.

   بوم گردی به شیوه کنونی آسیب زاست
قائم مقام ســابق ســازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری ادامه داد: مســئوالن تور با به بازی 
گرفتن مفاهیمی مانند بوم گردی، افرادی را برای 
گردش به این روستاها می آورند که هیچ سنخیتی 
با فرهنگ مناطق روستایی ندارند و همین نبود 
آموزش صحیح به گردشــگران و نبود فرهنگ 
درست برخورد با آن جوامع، سبب آسیب های 

بسیاری به این جوامع روستایی می شود.
برای مثال، بچه ها و جوانان با دیدن این تیپ ها 
و قیافه ها دچار این تعارض می شوند که این ها 
شهری اند و آینده مال این هاســت و ما دهاتی 

هســتیم. وی با طرح این سوال که آیا 
ما می خواهیم با توسعه گردشگری به 
این شیوه کســب درآمد کنیم، افزود: 
جالب اینجاست که روزبه روز توریست ها 
مکان های بکرتــر را مورد طلــب قرار 
می دهند و اصــاًل در تبلیغات می گویند 
به روستاهای بکر ســفر کنید. من این را 
مرضی می دانم که به تمام نقاط کشــور 

گسترده شده است.

   هدف سازمان میراث فرهنگی ایجاد 
وحدت ملی بود

وی که به عنوان یکی از بنیان گذاران سازمان 
میراث فرهنگی شناخته می شود می گوید: 
40 سال پیش که ســازمان را بنیان گذاری 

کردیم هدفمان ایجاد وحدت ملی بود.
ما اگر در مدارس بچه ها را به مناطق مختلف 
کشور ببریم در آینده از مناطق مختلف کشور 
اطالع پیدا می کنند و می فهمند که آن بلوچ و 
عرب و ترک با او هم وطن هستند و این وحدت 

ملی را تقویت خواهد کرد.
اخیراً که در پســت قائم مقامی سازمان میراث 
فرهنگی بودم، مدیران تورهــا را صدا کردم و به 
آن ها گفتم موظفید هر مقصدی که دارید یک 
سی دی از آن محل در مورد آثار باستانی، آداب و 
رسوم، غذاها و... تهیه کنید و آن را در طول سفر 
برای مسافران به نمایش بگذارند و این کار تحت 
نظارت ناظر باشد تا افراد با دید بازتری سفر کنند 

و با فرهنگ و تاریخ خود آشنا شوند.

   بدون ســالمت ســفر هــر طرحی 
آسیب زاست

وی با اشاره به اقدامات سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری برای طرح سفر قسطی گفت: من 
با این اقدامات و توسعه توریسم مخالف نیستم، 
ولی این در صورت سالمت سفر بسیار مفید است 
در غیر این صورت خود آسیب زاست. باید به این 
سمت برویم که تور و توریسم چه داخلی و چه 

خارجی، مکانیزمی برای کنترل داشته باشند.

   برای توسعه توریسم باید سرمایه گذاری کرد
حجت با بیان اینکه اگر در شیپور توسعه توریسم 
می دمیم و معتقدیم برای توســعه اقتصادی و 
اشتغال مفید است، باید بدانیم توریسم اکنون یک 
صنعت است؛ یعنی باید برای آن سرمایه گذاری 
کنید تا سودش را ببرید. تنها سرمایه گذاری مادی 
هم مدنظر نیست، سرمایه گذاری باید معنوی، 

اخالقی، مدیریتی و حتی سیاستی باشد.

۸۲درصدازانرژیغذاییمردمباتولیدداخلیتامینمیشود
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال ۱۳۹۲ حدود ۵4 درصد از انرژی غذایی مورد نیاز مردم از 
تولید داخلی تامین می شد که این میزان در حال حاضر به ۸۲ درصد ارتقا یافته و به وضعیت پایدار رسیده است.

عباس کشاورز اظهار کرد: درصد خوداتکایی کشور در تولید گندم از ۶۵ درصد در سال ۹۲ به ۱0۵ درصد در 
سال جاری افزایش یافته است. در سال ۹۲ خوداتکایی در تولید شــکر 4۹ درصد بود که در حال حاضر به ۹۱ 

درصد رسیده  است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که درصد خوداتکایی در تولید برنج از 4۹ درصد در سال ۹۲ 

به ۶0 درصد رسیده، خاطرنشان کرد: درصد خوداتکایی در تولید حبوبات از حدود ۷0 درصد در سال ۹۲ به ۸۸ درصد 
افزایش یافته است.وی با بیان این که در پنج سال اخیر به صورت مستمر ساالنه شش درصد بهره وری آب در بخش کشاورزی 

ارتقا یافته است، تصریح کرد: خوداتکایی کشور در تولید گندم با کاهش 4۶0 هزار هکتاری سطح زیرکشت و افزایش بهره وری و عملکرد 
در واحد سطح حاصل شده است.کشاورز با اشاره به این که افزایش تولید شکر متکی به کشت پاییزه چغندرقند است خاطرنشان کرد: برنامه تولید 
علوفه به منظور افزایش تولید شیر در کشور با اتکا به کشت پاییزه ساماندهی شده و در دستور کار قرار دارد.وی اعالم کرد: بسته زراعت دیم با توجه 

به پایداری، تنوع تولید و حاصلخیزی خاک تهیه شده است.

پوشاککودک۶۰درصدافزایشقیمتداشتهاست
نایب رییس اول اتحادیه تریکو و خرازی گفت: قیمت پوشاک داخلی تا ۶0 درصد و وارداتی تا سه 

برابر افزایش داشته و این گرانی در حالی اتفاق افتاده که بازار در رکود است.
مهدی میرطاووسی با بیان اینکه مشکالت صنف سیســمونی فروشی مانند دیگر اصناف بسیار 
گسترده شده اســت اظهار کرد: متاسفانه سوء مدیریت موجب شــده تا اصناف را به مرز سقوط 

بکشانند.وی با بیان اینکه در حال حاضر تنوع تولیدات داخلی به دلیل گران شدن مواد اولیه کاهش 
داشته و بیشتر کارگاه های کوچک و تولید کنندگان بزرگ پوشاک تهران در حال تعطیل شدن هستند 

افزود: قیمت پوشاک داخلی تا ۶0 درصد و وارداتی تا سه برابر افزایش داشته است. این گرانی در حالی اتفاق 
افتاد که بازار در رکود و بسیاری از کارگاه ها در آستانه ورشکستگی است.

نایب رییس اول اتحادیه تریکو و خرازی ادامه داد: آتش ســوزی پالســکو تاثیــری در افزایش قیمت ها نداشــت به دلیل اینکه 
تولیدکنندگان عرصه پوشاک کودک در تهران بسیار زیاد بودند.میرطاوسی اضافه کرد: در سال های اخیر تولیدات داخلی به دلیل 
نبود اعتبار، واردات بی رویه، بی ثباتی بازار ارز و پرداخت مالیات های سنگین نتوانسته تمام توان خود را به کار گیرد و قدرت رقابت با 

پوشاک تُرک را ندارد؛ این در حالی است که کیفیت تولیدات داخلی به مراتب از پوشاک چینی بهتر است.
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ISFAHAN
N E W S

 دالل بازی
 به گوشت یخ زده رسید

 خرید گوشت منجمد
 از مردم!

بررسی های میدانی نشان از آن دارد 
که دالالن برای قالب کردن گوشت 
یخ  زده به عنوان گوشت تازه چرخ 
کرده، گوشت منجمد را به قیمت 
کیلویــی 40 هزار تومــان از مردم 

خریداری می کنند.
در چند وقت اخیر به دنبال نوسانات 
نرخ ارز قیمت بسیاری از محصوالت 
روند صعودی به خود گرفت و اقالم 
خوراکی نیز در این افزایش قیمتها 
حضور چشمگیری داشتند. گوشت 
به عنوان یکی از اقالم ســبد خانوار 
در طی سال جاری با افزایش قابل 
توجه قیمت همراه بود تا مسئولین 
برای جبران این موضــوع روی به 
واردات گوشــت یخ زده بیاورند که 
در شــرایط فعلی هر کیلو گوشت 
منجمد وارداتی به قیمت ۲۹ هزار 
تومان به متقاضیان با شرایط خاصی 

عرضه می شود.
دلیل افزایش قیمت گوشــت تازه، 
ســود قاچاق دام زنده در طی رشد 
قیمت ارز بوده است که البته اخیراً 
معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر از 
برنامه جدی برای مبارزه با قاچاق 
دام زنده داد. در روزهای گذشــته 
قیمت گوشت گرم در حدود کیلویی 
۱۲0 هزار تومان هم اعالم شــد که 
بررسی های میدانی نشــان از آن 
دارد که این قیمت مربوط به برخی 
مناطق شمال تهران است و در دیگر 
نقاط شــهر، این محصول با قیمت 
پایین تری عرضه می شود. به طور 
میانگین قیمت هر کیلو گوشــت 
گوسفندی شــقه ۸۸ هزار تومان، 
گوشت گوســاله ۷۸ هزار تومان، 
سردست گوسفندی ۸4 هزار تومان 
و راسته گوسفندی ۸۵ هزار تومان 

است.
فروشندگان گوشت تازه می گویند 
که عرضه گوشت تازه در سطح شهر 
بسیار کاهش یافته و با رشد قیمت، 
میــزان تقاضا از ســوی خانواده ها 
کمتر شده است. در سوی دیگر بازار 
گوشت اگر سری به واحدهای توزیع 
گوشت یخ زده بزنید، متوجه خواهید 
شد که گوشــت منجمد دولتی با 
کارت ملی تا سقف پنج کیلو برای 
مصرف یک سال یک نفر به قیمت 
۲۹ هزار تومان عرضه می شود که 
برای دریافت این گوشت باید در صف 
انتظار ایســتاد؛ اما نکته قابل توجه 
آن است که در کنار افراد متقاضی 
گوشت یخ زده، دالالنی هستند که 
هر کیلو گوشت یخ زده را از افراد به 
قیمت 40 هزار تومــان خریداری 

می کنند.
بررسی ها نشــان از آن دارد که این 
دالالن گوشت منجمد را در برخی از 
مراکز فروشگاهی و واحدهای صنفی 
در قالب گوشت چرخ کرده به قیمت 
کیلویی ۵0 تا ۶0 هزار تومان عرضه 

می کنند.
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تســریع در نظام پرداخت  
بدهی های عراق به ایران، 
فعالیــت صادرکنندگان 
ایرانی از طریق بانک های 
عراقــی و امــکان افتتاح 
حســاب بانک های ایرانی 
با دینــار و یــورو از جمله 
توافقات صورت گرفتــه در مالقات های 
مجزای رئیس کل بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران با مقامات عراقی بود. بسیاری 
از صاحب نظــران بانکــی می گویند این 
توافقات در کنار اهمیتی که به لحاظ زمانی 
برای ایران دارد، در حوزه حواله های ارزی 

نیز مثبت و راهگشا خواهد بود.
البتــه موفقیــت در اجرایی شــدن این 
توافق نامه ها به طور قطع مســتلزم اراده 

سیاسی دو طرف است که به موقع و مطابق 
با توافقات انجام شده، کار را به موقع پیش 
ببرند؛بویژه آنکه عراق، ماهها اســت که 
اولین شریک تجاری ایران به شمار آمده 
و بیشترین صادرات غیرنفتی ایران را به 
خود اختصاص داده است. به عالوه اینکه 
عراق حداقل طی ماههای گذشته توانسته 
با بازارهای ارزی هرات و سلیمانیه خود، بر 

بازار ارز ایران اثرگذار باشد.

   عراق، نقش آفرین جدید نظام ارزی
مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی 
با اشاره به سفر عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
به عراق گفت: این سفر هم به لحاظ زمان و 
هم به لحاظ چارچوب محتوایی، مهمترین 
اتفاق مثبتی بود که در حوزه حواله های 
ارزی در ســال جاری رخ داده اســت. به 
عالوه اینکه عراق، کشور بسیار مهمی در 
نقشه ارزی ایران بوده و مهم ترین مقصد 
صادراتی ایران در ماه های گذشته به شمار 

آمده است.
وی افزود: بازار سلیمانیه، یک بازار مرتبط 
با اســتانبول، هرات و دوبی است و از این 
رو، تاثیــر و تاثرات جدی بر بــازار نقدی 
تهران دارد؛ ضمن اینکه با توجه به مسائل 
جمعیتی عراق، دسترسی حواله ای صرافی 
به مناطق مرکزی اروپا و امریکای جنوبی 

در این کشور یافت می شود.
شاکری معتقد است در میان کشورهایی 

که در منطقه توانســته اند با موفقیت، ارز 
خود را به دالر اتصال دهند، عراق بهترین 
شرایط امنیتی وسیاسی را برای همکاری با 
ایران و بیشترین تطابق منافع امنیتی را با 
ایران دارد؛ به همین دلیل عراق نقطه بسیار 
مهمی برای ایران به شمار می رود و از جمله 
نتایجی که از سفر رئیس کل بانک مرکزی 
به عراق مشروط به اجرایی شدن توافقات 
حاصل خواهد شــد، دسترسی مناسب 
حواله ای اســت؛ ضمن اینکه تمام موارد 
مثل افتتاح حساب شرکت های عراقی در 
ایران، افتتاح حساب برای بانک های ایرانی 
در این کشور و افتتاح حساب های دیناری 

نیز بسیار دارای اهمیت هستند.
شــاکری گفت: اگــر دینــار، ارزی مثل 
روپیه هند و روبل روســیه بود، این سفر 
نمی توانست چندان موثر باشد اما دینار به 
خاطر درآمدهای ارزی عراق، بسیار قوی 
اســت و به دلیل جنس درهم کنش این 
درآمدها و منافع شرکت های آمریکایی، 
در بلندمــدت هــم به مشــکل ویژه ای 

برنمی خورد.

   چرا توافقــات ارزی با عراق حائز 
اهمیت است؟

وی با بیان اینکه جایگاه عراق بسیار مهم 
است، گفت: اخباری که از توافقات منتشر 
شده، نشان می دهد که تمامی اقدامات در 
راستای هدف و کار واقعی بوده است؛ البته 
زمان عقد این موافقــت هم زمان مهمی 

است؛ چراکه در فرصت نیمه دوم بهمن و 
اسفند به خاطر اینکه بازار حواله، کم و بیش 
خواب است، شرایط مناسبی را برای اجرای 
این سیاستها رقم می زند؛ ضمن اینکه اگر 
این توافقات به خوبی اجرا شود، می توان 
قبل از اینکه در اردیبهشت ماه سال آینده، 
سیستم حواله زیر بار ســال جدید برود، 
از این سیستم اســتفاده مناسبی صورت 

دهیم.
 شاکری با بیان اینکه عراق برای ما نکات 
مثبت دیگری هــم دارد و آن بافت های 
جمعیتی در جنوب و شــمال این کشور 
است، خاطرنشان کرد: بافت های متناظر 
آنها در مرز ایران وجــود دارد و امکان می 
دهد که دفاتر کل از هم گسســته، شبیه 

آنچه بین تهران و دوبی برقرار است، برای 
طرف ایرانی و عراقی وجود داشته باشد؛ 
ضمن اینکه جنس مــرز ایران و عراق نیز 
به نحوی اســت که دسترســی حواله با 
دسترسی اسکناس، متناظر با هم بوده و 
تحریم پذیری بخش تسویه را کم می کند.

این کارشناس مســائل اقتصادی با بیان 
اینکه جنس در هم رفتگی منافع آمریکا 
با بخشــی از جامعه عراق، به نحوی است 
که آمریکایی ها نمی تواننــد یک بانک را 
در عراق به خاطر همکاری با ایران، ایزوله 
کنند، تصریح کرد: به نظر می رسد رئیس 
کل بانک مرکزی و تیم ارزی کشــور، به 
لحاظ اولویت شناسی نسبت به تیم قبلی 
برنامه از پیش فکر شده، دارند؛ اما در کنار 

همه این موارد، آنچه چسبندگی امنیتی 
الزم برای گرفتن نتیجه مالی خوب را ایجاد 
می کند تا ایران نتیجه مالی خوبی بگیرد، 
موضوع تحرکات امنیتــی ایران در غرب 
آسیا و یاری رساندن به عراق در زمان حمله 

داعش است. 
 وی تصریح کــرد: مجموع این شــرایط 
می گوید در مقابل مفهومی که اروپایی ها 
مطرح می کننــد و مطابق بــا آن، ایران 
باید دســتاوردهای امنیتی در غرب آسیا 
را معامله کند و در قبال آن، دسترســی 
هدایت شده روی یورو را بگیرد، یک مفهوم 
جدید می تواند متولد شود که بر روی محور 
مقاومت قرار دارد که تــا امروز، الیه های 

امنیتی و نظامی داشته است.

عراق،نقشآفرینجدیدنظامارزیایران؛

آیانقشهارزیجدیددرراهاست؟
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صنعت

معاون وزیر صنعت:

 راه اندازی سامانه »توانمندی های صنعتی« 
کلید خورد

معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از راه اندازی سامانه توانمندی صنعتی کشور خبر 
داد و گفت: در این سامانه توانمندی های صنعتی کشور جمع آوری می شود و واردکنندگان 

با مراجعه به آن می توانند نیازهای کشور را شناسایی کنند.

»فرشــاد مقیمی« افزود: روند کار ســامانه توانمندی های صنعتی کشــور به این ترتیب اســت که 
ابتــدا تولیدکنندگان فعــال در زمینه هــای مختلف صنعتی، مشــخصات تولیدی، میــزان ظرفیت 
و مشــخصات کاالیی خود را در یک ســایت بارگــزاری می کنند و ســپس، اظهــار تولیدکنندگان 
 توســط تشــکل های غیردولتی متخصص و ســازمان های اســتانی صنعت، معدن و تجارت بررسی

 می شود.
وی ادامه داد: پس از تائید اظهارات، مشــخصات اعالم شده توسط تولیدکنندگان در سامانه توانمندی 

صنعتی کشور منتشر می شود و در دسترس واردکنندگان قرار می گیرد.
معاون وزیر صنعت اظهار داشت: واردکنندگان با مراجعه به این سایت و در نظر گرفتن نیازهای کشور، 

می توانند اقدام به ثبت سفارش کنند.
مقیمی، مهمترین ویژگی این ســامانه را »پویا بودن« آن خواند و گفت: این ســامانه که فهرســتی از 
توانمندی های کشور در بخش های مختلف ایجاد می کند، تا اواخر فروردین ماه سال آینده راه اندازی 

خواهد شد.
وی درخصوص مصوبه »ممنوعیت ثبت سفارش کاالهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه 
ایرانی« در مجلس شورای اســالمی، گفت: هدف این مصوبه این است که واردات آنچه در داخل کشور 

قابلیت ساخت وجود دارد، امکانپذیر نباشد.
به گفته معاون وزیر صنعت، امکانپذیرنبودن واردات از طریق اعمال تعرفه ها اجرا می شود.

به گزارش ایرنــا، نمایندگان مجلس در ماده ۱۷ طرح »حداکثر اســتفاده از تــوان تولیدی و خدماتی 
کشــور و حمایت از کاالی ایرانی« وزارت صنعت را موظــف کردند ثبت ســفارش کاالهای مصرفی 
و مصرفی بــا دوام خارجی دارای مشــابه ایرانی که با کیفیت مناســب و به میزان کافی تولید شــده 
باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنج ســاله ششم توســعه ممنوع کرده و یا براساس ماده ۲۲ قانون 
 احکام دائمی برنامه های توســعه کشــور از موانع تعرفــه ای و فنی جهت مدیریت واردات اســتفاده

 کند.

امکان افتتاح حساب دیناری و یورویی بانکهای ایرانی در عراق 
و افتتاح شعب یکی از بزرگترین بانک های عراق در ایران، 

فصل جدیدی از تعامالت دو کشور را رقم خواهد زد.
طی روزهای گذشــته، عبدالناصر همتی یکی از مهمترین 
سفرهای کاری خود در زمان مسئولیت در بانک مرکزی را 
به پایان رساند. سفری که طی آن، مالقات های مهمی در این 
مقطع تاریخی از اقتصاد ایران رخ داد و البته توافقاتی که در 
حاشیه آن صورت گرفت، شاید یکی از بی نظیرترین فرصت ها 
را در اختیار نظام بانکی ایران قرار داد که در صورت اجرای 
صحیح و به موقع  مفاد آن، می تواند گام مهم و موثری در حوزه 

نظام ارزی ایران باشد.

: اخباری که از 
توافقات منتشر شده، 

نشان می دهد که 
تمامی اقدامات در 

راستای هدف و کار 
واقعی بوده است؛ 

البته زمان عقد این 
موافقت هم زمان 

مهمی است.
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تأمین نیازهای محوری و کاالهای تحریمی کشور با دانش بنیانها
معاون علمی و فناوری گفت: شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها سال آینده به سوی نیازهای محوری 

و اولویت دار کشور به ویژه کاالهای تحریمی حرکت می کنند.
سورنا ستاری در بازدید از نمایشگاه ملی دستاوردهای علمی و فناوری انقالب اسالمی در باغ موزه دفاع 
مقدس از نیازمحور شدن و کمک شرکت های دانش بنیان و استارتاپی، به عبور از گردنه دشوار تحریم ها 

خبر داد و گفت: برای سال آینده برنامه جدی داریم که شرکت های دانش بنیان و استارتاپی، نیازها و اولویت 
های کشور به ویژه کاالهای تحریمی را تامین کنند.

به گفته ستاری بیش از ۶۰۰۰ استارت آپ و ۴ هزار شرکت دانش بنیان اکنون به یک بازوی قدرتمند برای حل 
نیازهای کشور بدل شده است. معاون علمی و فناوری با بیان اینکه دانش بنیان اکنون یک مفهوم جدایی ناپذیر از اقتصاد و 

زندگی مردم شده است گفت: تحولی که شرکت های دانش بنیان خلق کرده اند، جهشی خارق العاده را در اقتصاد و زیست جامعه ایجاد 
کرده است، به طوری که مردم هر روز یک محصول یا خدمت تازه دریافت می کنند.

به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، اقتصاد دانش بنیان اکنون صاحب یک خانواده صمیمی است، این خانواده هر روز گسترده تر 
می شود و در تالش است تا کشور را به پیشرفت رهنمون کند.
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   افــراد خبــره چه 
می گویند

اســتعفای غیرمنتظــره 
چالش های زیــادی برای 
مدیران ایجــاد می کند، 
به خصوص در مــواردی 
که این اســتعفا غیرعادی 
نیز باشد. پریسیال کالمن به عنوان رئیس 
موسسه استراتژی های موفقیت که یک 
شرکت مشاوره در بوستون است و یکی از 
نویسندگان مجموعه »راهنمای هاروارد 
بیزنس برای انتخاب شــغل مناســب« ، 
می گوید: »اســتعفای ناگهانی کارمندان 
می تواند بــرای مدتی باعث اســتیصال 
شــما شــود؛ به خصوص اگر مدیر نسبتا 
کم سابقه ای باشــید و قبال با این مساله 

برخورد نکرده باشید.«
خروج ناگهانی کارمندان باالخص برای 
روح و روان انسان ســخت و گران است. 
آنات لچنــر، به عنوان اســتادیار بالینی 
 NYU Stern مدیریت و سازمان ها در
می گوید: »اگر روی آن شــخص حساب 
کرده بودید، ممکن است احساس خأل و 
تنهایی به شما دست بدهد. شما عمال و به 
لحاظ روانی بدون مخاطب قرار گرفته اید.« 
در اینجا به چند توصیه اشاره می کنیم که 
به شــما در مدیریت جدایی کمک کند 
تا بتوانید این دوره گــذار را به راحتی و با 

آرامش پشت سر بگذارید.

   روال کار را بدانید
مهم اســت که از همــان ابتــدا بدانید 
سیاست های بخش منابع انسانی سازمان 
شما در چنین موقعیت هایی چگونه است.

کالمن می گوید: »در برخی سازمان ها، 
سیاست شرکت چنین است که به محض 
دریافت اســتعفای یک کارمند، کارت 
کارمنــدی او را از وی می گیرند و باطل 

می کنند، به نگهبانی زنگ می زنند و آنها 
را به بیرون از شرکت هدایت می کنند.«

 اما در بعضی شرکت ها، از افراد خواسته 
می شود مدت مشخصی بمانند که معموال 
دو هفته است و البته این مورد معموال در 

قرارداد قید می شود.
دو هفته، زمان معمولی است اما کالمن 
می گوید: بــا توجه به موقعیــت آن فرد 
می تــوان برای مانــدن او بــرای مدت 
طوالنی تر مذاکره کرد؛ ولی با وجود اینکه 
همیشــه می توان از کارمند مســتعفی 
درخواست کرد که بیشتر بماند، طبق نظر 
کالمن بهتر است »توقع انعطاف پذیری از 
او نداشته باشید.شاید آنها تاریخ شروع کار 
را با شرکت جدید مشخص کرده باشند.« 
به عالوه، اگر آن شخص رفتنش را از شما 
پنهان کرده بود، باید از خود بپرسید: آیا 
من می خواهم این شــخص بیش از این 

اینجا بماند؟

   از بروز احساسات پرهیز کنید
وقتی این خبر به شما رسید، کالمن توصیه 
می کند: »احساسات درونی خود را کنترل 
کنید و از چنین عباراتی استفاده نکنید: 
چی؟ چرا؟ به من نگفته بودی!« به جای 
این کار، او می گوید: »نفس عمیق بکشید. 
حتی اگر ناراحت هستید تمام سعی خود را 
بکنید تا با او وارد یک گفت وگوی دوستانه 
درباره برنامه های آینده او بشوید.« یادتان 
باشد در یک محیط کار مدرن، افراد بارها و 
بارها می آیند و می روند پس مهم این است 

که روابط را حفظ کنید.
لچنــر می گوید اگــر رابطه ســختی با 
کارمند مستعفی داشتید یا در این اقدام 
او خصومتی وجود دارد، به عبارت دیگر 
او یک لحظه هم نمی خواهد بماند، باید 
هر چه را که می توانید نجــات دهید. او 
پیشنهاد می کند از چنین عباراتی استفاده 
کنید: »من از مشــارکت شما تا به امروز 
سپاسگزارم و می دانم روزهای سختی را 
در اینجا داشته اید اما برای حسن شهرت 
خودتان و من بهتر است این کار به روش 

اخالق مدارانه حل شود.«

   درباره منطق این تصمیم سوال 
کنید

با این وجود، دانســتن علت این تصمیم 
کارمند مستعفی مهم است. گاهی اوقات 

آن شخص پیشنهاد کاری بهتری دریافت 
کرده که فکرش را مشــغول کرده است 
اما در بعضی موارد، ممکن است راه حل 

سازنده ای موجودباشد.
مثال ممکن است آن فرد به دالیل شخصی 
اســتعفا دهد مثل انتقال همسرش به 
شــهر دیگر یا نیاز به مراقبت از والدین 
ســالخورده اش. در این موارد می توانید 
پیشنهاد جایگزین بدهید مثل دورکاری 
یا مرخصی بدون حقوق. لچنر می گوید: 
»می توانید راه حل پیــدا کنید؛ چرا که 
ممکن است خود آن کارمند به راه حل فکر 

نکرده باشد.«

   آیا باید پیشنهاد متقابل داد یا خیر
لچنــر می گوید: »اینکه باید پیشــنهاد 
متقابل داده شــود یا نه بســتگی به این 
دارد که وجود این شــخص چقدر برای 
شما ضروری است و قطع همکاری او چه 
پیامدهایی می تواند داشته باشد.« اما هر 
دو متخصص معتقدند پیشنهاد متقابل 

می تواند ضرر مضاعف داشته باشد.
 اگر این شــخص از قبل به ترک شرکت 
فکر کرده و سپس تصمیم به خروج گرفته 
اســت، پس اعتماد مجدد به او مشکل 
خواهد بود. استراتژی بهتر این است که 
رابطه خود را با کارمند مســتعفی حفظ 
کنید و سپس ظرف یک ســال دوباره او 

را فرا بخوانید.

   حفظ همکاری و ارتباط
شــما نمی توانید عکس العمل دیگران 
را نسبت به این مســاله کنترل کنید اما 

می توانید نحوه اطالع رســانی را کنترل 
کنید. کالمن توصیــه می کند با یکی از 
کارمنــدان فعلی خود دربــاره بهترین 
روش اطالع رســانی همکاری کنید. آیا 
آن کارمند می خواهد خودش نفر به نفر به 
همه بگوید؟ آیا شما به عنوان رئیس مایلید 
در یک جلسه داخلی این موضوع را مطرح 
کنید؟ آیا قرار است این موضوع با ایمیل به 
همه اطالع داده شود؟ برای اطالع رسانی 
این مساله صادق باشید. لچنر می گوید: 
»موضوع را به زبان ساده برای همه شرح  
داده و بــه همه اطمینان دهید ســخت 
مشغول پیدا کردن یک جایگزین مناسب 
هستیدو همه تالش خود را می کنید تا این 

مرحله با آرامش سپری شود.«

   انتقال دانش
اکنون زمان اتخاذ تصمیمات سخت برای 
تقسیم مسئولیت هاست چون اکنون از 
تعداد کارمندان کاسته شده است. قطعا 
این بار کاری برای مدتی بر دوش دیگران 
خواهد بود و افراد احتماال برای مدتی فشار 
کاری بیشــتری خواهند داشت. کالمن 
می گوید: »با کارمندان صحبت کنید و به 
آنها بگویید که رفتن یک کارمند می تواند 
به موقعیت حرفه ای و فرصت رشد برای 
آنها تبدیل شود«. افراد می توانند هر آنچه 
دوست دارند از کار کارمند قبلی یاد بگیرند 
را تجربه کنند و طــی زمانی که کارمند 
مستعفی بعد از استعفا در شرکت می ماند 
از او بخواهند دانش خود را به افرادی که 
مسوولیت او را برعهده می گیرند، منتقل 
کند اما بزرگ ترین چالش در انتقال دانش 
مربوط به بخشــی از اطالعات است که 
نمی توان الزاما روی یک فایل اکسل آورد. 
برای انتقال این نوع دانش باید مدام با آن 
فرد در ارتباط باشید و زمانی که مشکلی 
پیش می آید از طریق ایمیل و تلفن با او در 

ارتباط باشید.

   ایجاد برنامه استخدام
کالمن توصیه می کند سریعا با واحد منابع 
انسانی برای پر کردن جای کارمند قبلی 

صحبت کنید. به ایــن ترتیب کارمندان 
دیگر نیز متوجه می شــوند که فشار کار 
آنها موقتی است. از کارمندان نظر آنها را 
درباره اینکه الزم است کارمند جدید چه 
مهارت ها، تجربیات و کیفیت هایی داشته 
باشد سوال کنید. شاید آنها نیز در داخل 
یا خارج از شرکت افرادی را بشناسند که 
برای این شغل مناســب باشند. شاید با 
ارتقای یکی از افراد داخلی هم مشکل حل 
شــود که در این صورت فرصت رشد نیز 

برای افراد فراهم شده است.
البته بعضی از شرکت ها بیش از ظرفیت 
استخدام می کنند تا با چنین مشکالتی 
روبه رو نشــوند و برخی هم به جای یک 
کارمند تمام وقت از دو کارمند نیمه وقت 
اســتفاده می کنند تا همیشه برای افراد 

جایگزین وجود داشته باشد.

   برگزاری جشن
کالمن می گوید: »مهم است که در آخرین 
روز کاری یک کارمند تیم را جمع کنید و از 
شخصی که شرکت را ترک می کند تشکر 
کرده و برای او آرزوی موفقیت کنید.« الزم 
نیست میهمانی بزرگی باشد، می تواند با 
چای و شیرینی در اتاق کنفرانس برگزار 
شود، اما نفس عمل جشن گرفتن مهم 
اســت. موضوع فقط کسی که شرکت را 
ترک می کند نیست بله بیشتر مربوط به 

آنهایی است که در شرکت می مانند. 

نحوه برخورد با استعفای ناگهانی کارمندان بایدچگونه باشد؟   

یک موقعیت  غیرمنتظره

اکنون زمان اتخاذ 
تصمیمات سخت 

برای تقسیم 
مسئولیت هاست 

چون اکنون از تعداد 
کارمندان کاسته شده 

است. قطعا این بار 
کاری برای مدتی بر 

دوش دیگران خواهد 
بود و افراد احتماال 

برای مدتی فشار کاری 
بیشتری خواهند 

داشت. 

عصر پنج شنبه است و یکی از همکاران از شما درخواست 
یک جلسه خصوصی را دارد. قبل از آنکه حتی در را ببندید 
او به شما می گوید کار دیگری پیدا کرده و شرکت را ترک 
خواهد کرد. شما شوکه می شوید و نمی دانید چه پاسخی 

بدهید.
مسئولیت های او را چگونه باید تقسیم کنید؟ ضمن اینکه 
باید مطمئن شوید با ترک او از شرکت مسئولیت بیش از 

حدی بر دوش همکاران دیگر نگذارید.

 
استارت آپ

اســتارتاپ Beepi در بازار خریدوفــروش آنالین 
خودروهای دسِت دوم فعالیت می کرد و با وجود درآمد ۷ میلیون دالری در ماه، 

نتوانست به کارش ادامه دهد.

این روزها اغلب اســتارتاپ ها با هدف گرفتن بازارهای جدید تالش می کنند محصولی 
درخورتوجه را با قیمت ارزان تر به مشتریان عرضه کنند. به استارتاپ هایی که محصول 
یا خدمات موردنیاز را به روشی آسان تر و ارزان تر به بازار ارائه می دهند، »اخاللگر« گفته 
می شود. با اینکه این استارتاپ ها برای سایر کسب وکارها اختالل ایجاد می کنند، همیشه 
جایگاه مناسبی در بازار پیدا می کنند. چنین بازاری طرفداران زیادی دارد و استارتاپ هایی 

زیادی حاضرند برای ورود به آن با یکدیگر رقابت کنند.
استارتاپ Beepi نیز یکی از اســتارتاپ هایی بود که قصد داشت در بازار خرید وفروش 

خودروهای دستِ دوم اختالل ایجاد کند. این استارتاپ می خواست 
روند معامالت خودرو را هم برای خریدار و هم برای فروشنده تسهیل 
کند. خدمــات Beepi نه تنها خریداران و فروشــندگان مرتبط را 
به یکدیگر معرفــی می کرد؛ بلکه قیمت تضمینی به فروشــندگان 
پیشــنهاد می داد. تضمین قیمت فروش خودرو بدین صورت بود که 
اگر نمی توانست خودرو را در زمان تعیین شده بفروشد، خودش آن را از 
فروشنده می خرید. فرایند خرید نیز به شکلی مشابه تسهیل شده بود؛ 
بدین شکل که خودروها را از همه نظر بازرسی می کرد و همراه با تمامی 
مدرک ها و پرونده های الزم به مشتری تحویل می داد؛ یعنی مشتریان تا 

قبل از خرید خودرو، نمی توانستند آن ها را از نزدیک ارزیابی کنند.
اســتارتاپ Beepi باتوجه بــه بــازار خودروهای دســتِ دوم و روند 
در حال گسترش بازارهای آنالین، خدمات بهتر و آسان تری درمقایسه با 
سایر کسب وکارهای فعال در این زمینه به خریداران و فروشندگان ارائه 
می داد. سرمایه گذاران نیز با این موضوع موافق بودند و این شرکت توانست 
۱۴۹ میلیون دالر سرمایه جذب کند و ارزش آن در اوجش به ۵۶۰ میلیون 

دالر رسیده بود.
با این حال، Beepi نتوانست با نوآوری خود در روند تسهیل خریدوفروش خودرو، تغییری 
در دنیای خودروهای دستِ دوم ایجاد کند و مانند بسیاری از استارتاپ ها، با کمبود بودجه 
مواجه شــد. آن ها حتی تالش کردند کسب وکارشان را به ســایر استارتاپ های فعال در 
زمینه ی معامله ی خودروهای دستِ دوم مانند Fair.com و DGDG بفروشند؛ اما 
موفق نبودند و شرکت به طور کلی تعطیل شد. همچنین، بخش هایی از آن برای پرداخت 

قروض فروخته شد.
بــازار خریدوفــروش خودرو هــای دســِت دوم بســیار بــزرگ و احتمــال 
شکســت خوردن آن انــدک اســت؛ پــس چــه اتفاقی بــرای ایــن شــرکت افتاد؟ 
 Beepi در انجــام چــه کارهایی کوتاهی کــرده بود یا چــه کارهایــی را نباید انجام 

می داد؟

Beepi دالیل شکست استارتاپ   
دالیل اصلی شکست استارتاپ ها در چشم انداز بنیان گذاران آن و عملکرد شرکت خالصه 
می شود. TechCrunch با انتشار مقاله ای چند دلیل اصلی را برای شکست استارتاپ 

Beepi برشمرده است.
Beepi با اینکه ماهانه ۷ میلیون دالر درآمد داشــت، به دلیل حقــوق زیاد کارمندان 
و اضافه کاری و هزینه هــای غیرضروری با کمبود بودجه مواجه شــد. این اســتارتاپ 
همچنین عملکرد مناســبی در فرایند جذب ســرمایه نداشــت. شــرکت در بهترین 
 روزهایش ۳۰۰ کارمند استخدام کرده بود که نقش پررنگی در کاهش بودجه ی شرکت

 داشتند.
طبق گزارش وال استریت ژورنال، این استارتاپ به دنبال دریافت سرمایه ی ۳۰۰ میلیون 
دالری بود تا ارزشش را به ۲ میلیارد دالر برســاند. اعتماد به نفس و اعتقاد به کسب وکار 
ویژگی های مثبت و الزمی است؛ اما چنین ارزیابی بلندمدتی برای استارتاپ همیشه به 

شکست ختم خواهد شود.
به جز اشکالت مدل کسب وکار، دالیل دیگری نیز در شکست این استارتاپ نقش داشتند. 
یکی از دالیل این بود که مشتریان به اعتماد کامل به شخص سوم در روند خریدوفروش 
خودرو عالقه ای نداشتند. خرید خودرو، حتی خودرو دستِ دوم، یکی از معامالت مالی مهم 
و بزرگ  برای هر شخصی محسوب می شود و انجام چنین معامله ای به صورت آنالین کمی 

برای مشتریان ناخوشایند است.
مردم معموال دوســت دارند پیش از خرید خودرو، آن را از زوایای مختلف بررسی کنند، 
کمی با آن رانندگی کنند، صندلی ها را بررســی کنند و خودشان موتور خودرو را ارزیابی 
کنند. آن ها بایــد از نزدیک ببینند آیا خــودرو می تواند نیازهایشــان را برطرف کند یا 
خیر. Beepi با حذف این مراحل فکر می کرد روند غیرضــروری خریدوفروش خودرو 
 را حذف کرده اســت؛ درحالی که مهم ترین اصل، یعنی شــناخت مشــتری ها را نادیده

 گرفته بود.
شکست Beepi دلیلی بر ناکامی تمام کسب وکارهای فعال در بازار آنالین نیست؛ اما چنین 

داستان هایی به رقبا می آموزد که نباید نیازهای مشتری را دستِ کم بگیرند.  

برترین ها
یـــادداشت
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اگر رابطه سختی با کارمند 
مستعفی داشتید یا در این 

اقدام او خصومتی وجود دارد، 
به عبارت دیگر او یک لحظه هم 
نمی خواهد بماند، باید هر چه را 

که می توانید نجات دهید

زومیت
گـــزارش

معرفی استارتاپ Beepi؛ 
شکست در بازار خرید و فروش خودرو

رویکرد محوری بانک 
ملی ایران در حمایت از 
شرکت های دانش بنیان

  از آنجا که اقتصــاد دانش بنیان از
 پایه های اصلی سیاست های اقتصاد 
مقاومتی محسوب می شود و نقش 
مهمی در ایجاد اشتغال پایدار دارد، 
این بانک نیز طی چند سال گذشته 
و دهه های انقالب اسالمی، حمایت 
از شرکت های دانش بنیان و تقویت 
این اقتصاد را سرلوحه اقدامات خود 
قرار داده اســت. بر این اساس این 
بانک با هدف تامین نیاز طرح های 
علمی، توسعه تحقیقات کاربردی و 
حمایت از استارت آپ ها به صورت 
همه جانبه از کسب و کارهای جدید 
و شرکت های دانش بنیان حمایت 
کرده اســت. امضای دو تفاهمنامه 
همکاری بانک ملی ایران با وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین 
با صندوق نوآوری و شکوفایی کشور 
از جملــه فعالیــت هــا و اقدامات 
 حمایتی بانک ملی ایران درخصوص 
شــرکت های دانش بنیــان بوده 
است. این بانک جهت اخذ سپرده 
 گذاری برای اعطای تســهیالت به

 شــرکت های دانش بنیــان نیز 
مکاتباتی با صندوق توســعه ملی 
داشته است که پس از طی مراحل 
نهایی، عملیاتی خواهد شد. بانک 
ملی ایران بــا اعتقاد بــه حمایت 
از فعالیــت هــای دانــش بنیان و 
پس از تاکید دولــت محترم بر این 
موضــوع، حمایــت از تکنولوژی و 
ایده های نوین را بــه طور جدی در 
دستور کار قرار داده است که البته 
این حمایت ها تنها به کمک مالی 
محدود نمی شــود. اقدامات بانک 
ملی ایران برای توســعه بانکداری 
الکترونیک و راه اندازی سامانه بام و 
 پیام رسان بله از جمله فعالیت های

  موفــق انجــام گرفتــه توســط 
شرکت های دانش بنیان بوده است.  
از سویی طی سال  گذشته سه هزار 
و ۱۰۲ میلیارد ریــال و طی نیمه 
نخست سال جاری مبلغ شش هزار 
و ۷۶۹ میلیارد ریال تســهیالت در 
این زمینه توســط بانک ملی ایران 
پرداخت شده است. مانده تسهیالت 
 پرداختــی بانــک ملی ایــران به 
شــرکت های دانش بنیان تا پایان 
آبان ماه سال جاری نیز به ۱۳ هزار 
و ۳۷۰ میلیارد ریال رسید. اقدامات 
 بانــک ملــی ایــران در حمایت از 
شــرکت های دانــش بنیــان و 
استارت آپ ها تا اندازه ای چشمگیر 
بود که مورد تقدیر معاون علمی و 
فناوری رییس جمهور نیز قرار گرفت 
و سورنا ستاری ضمن تایید رویکرد 
این بانک عنوان کرد که این اقدامات 
 می تواند الگویی برای سایر بانک ها

 باشد. 
همچنین این بانک ارتباط موثری 
نیز با جامعه دانشــگاهیان داشته 
و در دیدار اخیــر دکتر محمدرضا 
حســین زاده مدیرعامــل بانک با 
محمد طهرانچی رییس دانشگاه آزاد 
 اسالمی برای همکاری با طرح های

 توســعه ای این دانشــگاه به ویژه 
در حوزه توسعه اســتارت آپ ها و 
اقتصاد دانش بنیان تاکید شد. بانک 
ملی ایران با باور اینکه طی ۱۰ سال 
 آینده، دانش بنیان ها بزرگ ترین

 شرکت های کشــور بوده و نقش 
بســزایی در تولید ناخالص داخلی 
کشــور خواهند داشت، تسهیالت 
بانکی با نرخ های ترجیحی را نیز در 
اختیار این شرکت ها قرار می دهد تا 
گامی عملیاتی بــرای تحقق و بروز 
هر چه تمام اقتصاد دانش بنیان در 

کشور برداشته شود.

دنیای بانک
گــزارش
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CURRENCY EXCHANGE TEL

Mohammad Karimian & Partners +98 31 36285151

Asni Ashari & Partners +98 31 32239183

Shah Abadi & Partners +98 31 32235250

Tahmasebi & Partners +98 31 32200663

Zahedi & Partners +98 31 36622021

Aghdaee & Partners +98 31 32251638

Dibai House

Dibai House 
is a Heritage 
G u e s t h o u s e 
located in 
Isfahan, Iran, and 
offers its guests 
accommodation 
in a historic 
house, right at 
the heart of the 
Old City, aiming to 
provide a cultural, 
unconventional 
and enjoyable 
experience.
Dibai House 
comprises a 
fully restored 
s e v e n t e e n t h -
century historic 
mansion that 
n e v e r t h e l e s s 
boasts all modern 
facilities. Care 
has been taken 
to ensure that 
both indoor and 
outdoor areas 
keep their original 
character. All 
rooms are distinct 
from each other. 
The bright and 
sunny colour 
paints used across 
the house give each 
room a distinctive 
cheerful and vivid 
atmosphere.
Dibai House 
serves as a perfect 
base for exploring 
Isfahan. Ideally 
located in the 
Harunie district, 
in the Old Quarter, 
the house is a 
short walk away 
from Isfahan’s 
main sights: three 
minutes’ walk to 
the Great Bazaar, 
six to the Jame 
Mosque and just 
over a ten-minute 
stroll to Nakhshe 
Jahan (Imam) 
Square.
After a busy day 
touring Isfahan, 
Dibai House 
becomes the 
perfect place to 
hang around and 
relax. The building 
with its high walls 
provides isolation 
from the outside 
and make it an 
ideal retreat from 
the bustling and 
energetic streets 
of Isfahan.
Dibai House was 
listed among the 
National Cultural 
Heritage Sites in 
2004.

Isfahan
Attraction
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Chalapi Oghli Edifice in 
Zanjan North of Iran
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Iran attraction

12th intl. tourism exhibition opens in Tehran
TEHRAN, Feb. 12 – The 12th Tehran 
International Tourism Exhibition opened 
at Tehran’s International Fairgrounds on 
Tuesday.
Organized by Iran’s Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Organization 
(ICHHTO), the four-day event is hosting 
660 domestic and foreign companies from 
12 countries.
Representatives of Italy, Turkey, Malaysia, 
Germany, Singapore, Thailand, Indonesia, 
India, Cambodia, Afghanistan and Pakistan 
have attended the exhibition.
The pavilions are comprised of airlines, 
travel agencies, tour operators, hotels, 
hospitals and other related industries, 
including banks and insurance companies, 
publications, free zones, sports and 
ecotourism facilities, as well as online 
services.
ICHTTO has devised over 100 different 
packages to introduce the less famous 
tourism destinations of Iran during the 
event.
The exhibition is open to the public from 9 
a.m. to 17 p.m., with folk music and ritual 
performances. The event will end Friday 
(Feb. 15).

The Chalapi Oghli edifice is located 
southwest of Soltanieh in Zanjan province, 
north of Iran. Researchers have linked this 
building to Sultan Chalapi.
This complex comprises two sections, one 
being the Khanqah and the other being the 
mausoleum.
The Khanqah consists of a central courtyard 
with chambers to the west and east of the 
courtyard.
The place for public prayer here is paved 
with slabs of stone and mortar. The ceilings 
of the chambers are dome-shaped.
According to an engraving in the southern 
portico, this structure was erected in the 
years 657-683 AH and has been endowed to 
Khanqah-e-Shamsieh.
The mausoleum of this historical site is 
octagonal. Brickworks of the ceiling vary on 
each of the eight sides, which in other parts 
are simple and beautiful.
This mausoleum has a high dome. From 
the viewpoint of the tombs, it is interesting 
to note that the Sultan’s tomb is in the 
center, whereas his followers are placed in 
accordance to their rank in circles around 
the main tomb.

 Madresseh Chaharbagh
During the Safavid era, magnificent 
mosques were built. All are great examples 
of Iranian art and architecture. The 
Madresseh Chaharbagh is one of them. It 
is a glorious masterpiece.
Actually, a great complex was built in 
Shah Sultan Hossein’s period. A bazaar 
and caravansary were constructed in 
the neighborhood of this mosque and 
Theological school. The bazaar is called 
“Bazaar of Arts” and the caravansary has 
been converted to a beautiful HOTEL 
(The Abbasi Hotel).In fact, the Shah’s 
mother paid expenses for the creation of 
this marvelous complex. The Madresseh 
was built in 1706. Its ornamentation 
was completed in 1714. Revenues, 
which were collected from the bazaar 
and the caravansary were allocated for 
preservation and other expenses of the 
Madresseh.
 Madresseh’s ornamentation is the zenith 
of Iranian art, especially in tile and tile 
mosaic work. The courtyard was planned, 
beautifully. The Madresseh was used as 
a prominent school and the mosque was 
used by local citizens and travelers who 
stayed at the caravansary. It has been used 
for the same purposes, even today, the 

main entrance opens on Chahar Bagh Ave. 
The entrance shows the most beautiful 
tile- mosaic in geometric style. Different 
parts of the mosque and Madresseh was 
repaired.Historic monuments need 
permanent maintenance and restoration. 
The entrance door is made of wood 
covered with silver plates.
Behind the lofty door, there is an octagonal 
anteroom. Originally a branch of Maddi 
passed through the mosque.
The courtyard is surrounded by arcades of 
two storey rooms, as residential chambers 
for students of Theology. The walls of the 
courtyard are adorned with tile and tile- 
mosaics.
In the south part, there is the sanctuary. A 
lofty eivan and beautiful dome. On the top 
of eivan there are two minarets which are 
ornamented with the best mosaic designs. 
The dome is two shelled dome, like other 
Safavid mosques.
Color harmony, the delicacy of decorations 
and calligraphies and structure of 
Madresseh shows how Iranian artists and 
architects were advanced. There are two 
Minbars located under the dome. One is 
a wooden artistic work and the other is 
made a single piece of marble stone.
There is a prayer hall to the east of the 
dome, which shows beautiful inlaid works. 
The Madresseh is a must for travelers 
to be visited and hundreds of pages can 
be written about the various artistic 
magnificence of the mosque.

Madreseh Mullah Abdollah
It is located at the beginning of grand old 
Bazaar of Isfahan. It was constructed 
during Shah Abbas the first. Molana 
Abdullah Shushtary was one of the high-
ranking clergies. (theologist) of Shah 
Abbas’s time. It shows typical Iranian 
Madreseh. Similar to many other 
Madresehs it has a courtyard which is 
enclosed by two storey arcades. These 

arcades and rooms have been used as 
residential facilities for students of 
Theology. It was repaired during Fathali 
Shah Qajar in 1803.

Madresseh Jaddeh Bozorg  and 
Koochak
These two Madressehs were constructed 
in the time of Shah Abbas the second and 
were built in 1647 and 1648. There is a 
tremendous similarity between plans of 
Madressehs. Portals of both Madressehs 
show inscriptions in Solth calligraphy.

Madresseh Sadr
It is the largest and an attractive 
theological school, built during Qajar time. 
Haji Mohammad Sadr Esfahani who was a 
minister to Fathali Shah Qajar established 
this building. Some of the most important 
Theologists were trained in the Sadr 
Madressehs.

Jarchi Madresseh
This building was constructed in the time 
of Shah Abbas the great and was built in 
1610.

Nimavard Madreseh
While entering the Grand bazar via Abd-
ol Razzaq Street, the glorious portal of 
Nimavard Madrasa with its eye-catching, 
peerless pendentives and geometric 
designs attracts one’s attention. As well as 
Kaseh Garan, this is a construction from the 
last years of Safavid ear, with the difference 
that the floral decorations are replaced by 
masonry and geometric designs.

Madresseh Chaharbagh
It was built in 1693, in the time of Shah 
Soleiman Safavid. Some of the most 
beautiful fine arts have ornamented this 
monument, such as tile and tile-mosaic 
works and beautiful calligraphies.

Most Famous Historical Schools In Isfahan

The most important and famous 
theological schools are located 
in Isfahan. These are Theological 
Schools which are well known 
all over Iran. Some of the most 
prominent high ranking clergies of 
Iran were grown up and educated 
in Isfahan’s Theological schools. At 
present time Mashhad, Qum and 
Isfahan are remarkable centers for 
these theological schools. The most 
important and historic Theological 
schools are as below:

RESTAURANT ADDRESS TEL

Shahrzad Restaurant Abbas Abad Street, Esfahan, Iran  +98 31 3220 4490

Khan Gostar Restaurant Hakim Nezami Street, Jolfa Hotel, Jolfa, Esfahan, Iran +98 311 627 8989

Firouz Sherbat Cafe Jolfa St. | Near the Vank Church, Esfahan 81464, Iran +98 31 3626 8009

Hermes Restaurant & Cafe Jolfa Alley, Nazar St, Esfahan 81464, Iran +98 31 3629 3349

Manouchehri House Restaurant No. 49, 7 Emarat, Sabet Alley, Mohtasham Street, Kashan 87134, Iran +98 31 5524 2617

Arabo Sandwich Kelisaye Vank, Esfahan, Iran  +98 31 3627 6325

Color harmony, 
the delicacy of 
decorations 
and 
calligraphies 
and structure 
of Madresseh 
shows how 
Iranian artists 
and architects 
were advanced. 
There are 
two Minbars 
located under 
the dome. One 
is a wooden 
artistic work 
and the other is 
made a single 
piece of marble 
stone.
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G overnor of the Central 
Bank of Iran says besides 
the importance for the na-
tional currency to regain 
more of its value, the CBI 
remains focused also on 
the stability of the rial. 
“For the CBI it is impor-
t ant that along with 
strengthening the rial, 
s tability of the market 
and preventing volatility 
is also crucial. However, 
this does not mean that 

we prevent declines in 
exchange rates or let them 
jump,” Abdolnaser Hem-
mati wrote on Instagram. 

Iran’s liquidity 
climbs to $150 
Billion
A  monthly report by 
the Central Bank of Iran 
r eleased on Sunday, 
s howed liquidity 
reached 17,645 trillion 
rials ($150.8 billion) 
in the Iranian month of 
Azar (Nov.22-Dec. 21), 
u p 22.1% compared 
t o the same month 
l ast year.The report 
published on the CBI 
website indicates that 
t he money supply 
i ncreased by 15.3% 
c ompared to the 
e nd of the last fiscal 
y ear (March 2018).
O f the total volume 
of liquidity, the share 
of money -- including 
physical currency, gold 
c oins and demand 
d eposits - in the 
b anking system was 
2 ,446 trillion rials 
($20.9 billion) in Azar, 
i ndicating 41% rise 
y ear-on-year and up 
25.7% compared with 
the end of the last fiscal.
Iraq Rebuffs 
US on Cutting 
Off Energy 
Purchases from 
Iran
 The US is pressuring 
I raq to stop buying 
e nergy from its 
n eighbor Iran, in 
w hat has become a 
major point of conflict 
between Washington 
a nd Baghdad.Iraqi 
l eaders are pushing 
b ack on the demand, 
which is rooted in US 
P resident Donald 
T rump’s sanctions 
against Iran, according 
to a report by the New 
York Times on Monday.
T ensions rose after 
T rump said Feb. 3 
t hat he planned to 
h ave US troops who 
have returned to Iraq 
“watch Iran,” despite 
B aghdad’s need to 
maintain cordial ties 
with its fellow neighbor.
U S officials are 
seeking to cut off Iraqi 
p urchases of natural 
gas and electricity, even 
t hough the country 
r elies on those for a 
g ood portion of its 
e nergy needs, the 
report added.
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Central Bank of Iran Focus on 
Stability of Forex Rates

I f you have decided to 
grow your market on this 
g reat social platform, 
y ou’ll need more than 
just plans and strategies 
to get the most out of this 
o pportunity. However, 
c reating an account in 
a  new social platform 
along with running your 
business and dealing with 
i ts numerous tasks can 
b e a frustrating, time-
c onsuming process. 
F ortunately, there are 
a variety of useful tools 
available to help you save 
y our time and money 
and go beyond what’s out 
t here at your disposal, 
tools like post schedulers 
and comment managers 
to Instagram followers 
bot to interact with other 
users. Below, we would 
introduce five of the best 
tools which facilitate your 
b usiness’s success on 
Instagram.
1. Schedule Your Posts 
A head of Time Using 
Buffer
B eing conscious 
a bout your continuous 
presence on social media 
i s of great importance. 
‘Buffer’ is one of the best 
t ools for pre-writing 
a nd managing posts’ 
publication on Instagram. 
Y ou can directly write 
a nd plan your posts 
using Buffer dashboard. 
It will notify you on your 
d evice when a post is 
r eady to be published 
and redirects your image 
w ith its hashtags and 
mentions to Instagram. 
Free plan of buffer lets 
you to link and manage 
1  account, whereas in 
the paid version you will 
have the opportunity to 
arrange multiple accounts 
s imultaneously. Using 
Buffer, you can manage 

m ultiple accounts 
w ith ease and publish 
p osts consistently 
a nd frequently which 
c onsequently increase 
the engagement of your 
audience; an important 
prerequisite to go viral 
a nd appear on more 
searches. 
2 . Get Real Followers 
f or Your Page with 
Instamber
C reating a reliable and 
t rustworthy account 
takes time and you surely 
don’t like to boost your 
followers through fake 
audience. You need real 
l ikes from real people 
who take a keen interest 
i n your business and 
want to connect with you. 
Have a great experience 
u sing Instagram with 
I nstamber; it is an 
Instagram bot that offers 
you a variety of services 
to increase the number 
of your followers, likes 
and comments to get the 
attention of new markets. 
By specifying your desired 
followers, location, and 
h ashtags, Instamber 
a utomatically engage 
with your target audience 
t hrough different 
m ethods. For instance, 
i t writes comments on 
b ehalf of you on other 
I nstagram users’ posts 
or follows people by your 
account. In addition, this 
tool is very safe to use as 
i t reduces its speed to 
p revent from reaching 
Instagram limits. 
3 . Develop Smarter 
C ontents and Find 
I nfluencers via 
BuzzSumo
T hrough this visually 
simple tool, you will be 
a ble to search and find 
what is being shared on 
the most popular social 

m edia platforms and 
identify well-performing 
c ontents in the virtual 
w orld. It would be an 
e ssential part of your 
task if you are planning 
to run a SEO campaign or 
apply content marketing 
s trategies. It also 
p rovides insight about 
the influencers who are 
publishing posts on your 
desired topics. Through 
a  seemingly simple 
process, you would have 
a ccess to people with 
l arge networks of your 
target audience who can 
showcase your business’s 
v alue and add to its 
c redibility. BuzzSumo 
h elps you find the best 
o nes in your niche and 
cooperate with them. By 
keeping an eye on your 
i ndustry in real-world 
c ontext, analyzing the 
trends of key influencers 
a nd outreaching them, 
y ou can identify the 
r ight strategy for your 
b usiness and make 
p rogress on digital  
clutter.
4. Find Quality Hashtags 
via RiteTag
W hen you aim to get 
discovered on Instagram, 
hashtags play a key role in 
linking you to your target 
audience. Nevertheless, 
i f you repeat the same 
hashtags continuously, 
s oon your account will 
g et shadow-banned by 
Instagram and your posts 
won’t be shown through 
search anymore. To avoid 
this, we suggest applying 
RiteTag to research and 

f ind the best hashtags 
f or creating your own 
p roper set of tags. By 
u sing the interactive 
a nalytics, RiteTag will 
give you relevant hashtag 
s uggestions with high 
e ngagement potential. 
Auto-hashtagging, auto-
E mojify, text to emoji 
r eplacement and text 
to hashtag are just a few 
options offered by RiteTag 
to enhance your profile’s 
engagement among the 
audience.
5. Analyze and Manage 
Y our Account with 
Iconsquare
To grow your followers 
r apidly, you should 
c onstantly keep an eye 
o n the key metrics of 
your Instagram account. 
I consquare is a free 
s tatistic tool which 
p rovides you with the 
n ecessary information 
a bout your followers 
a nd their engagement 
r ate. On the overview 
panel of Iconsquare, you 
will have access to a set 
of simplified metrics in 
3 main categories (Love 
Rate, Talk Rate and Spread 
Rate) which exactly show 
the success rate of your 
recent published posts. It 
also helps you recognize 
y our own Instagram 
habits by analyzing your 
contents on this platform. 
In ‘Optimization’ section, 
you are able to compare 
y our most used tags 
w ith the most popular 
o nes on Instagram and 
improve your strategies 
accordingly.

Pakistan calls for boost of 
trade ties with Iran
Pakistan Finance Minister Asad Umar has stressed 
the need to increase regional trade and improve 
relations with neighboring countries, including 
Iran, in order to boost the economy.In an address 
at the Chamber of Commerce and Industry in 
north western city of Peshawar, the finance 
minister insisted that Pakistan needed to ‘increase 
trade with Iran and Afghanistan with complete 
focus’. 
Umar also noted that officials from Western 
c ountries often say that regional trade is 
important and that Pakistan should improve 
trade relations with India.‘They are not wrong 
but I ask them why doesn’t this principle apply to 
Iran?’ he asked.
He also revealed that during Prime Minister Imran 
Khan’s visit to Turkey earlier this year, Islamabad 
and Istanbul had agreed on working on a strategic 
economic framework. 
‘I said to the Turkish vice president that this 
framework should not just be limited to us. Our 
vision for the next 10, 20 years should be for Iran 
to become a part of this economic framework as 
well,’ he said. ‘Iran, Pakistan and Turkey should 
obviously be a part of it’ the minister added. 

Iran’s Liquidity Climbs to 
$150 Billion
A monthly report by the Central Bank of Iran 
released on Sunday, showed liquidity reached 
17,645 trillion rials ($150.8 billion)  in the Iranian 
m onth of Azar (Nov.22-Dec. 21), up 22.1% 
compared to the same month last year.  The report 
published on the CBI website indicates that the 
money supply increased by 15.3% compared 
to the end of the last fiscal year (March 2018).
Of the total volume of liquidity, the share of 
money -- including physical currency, gold coins 
and demand deposits - in the banking system 
was 2,446 trillion rials ($20.9 billion) in Azar, 
indicating 41% rise year-on-year and up 25.7% 
compared with the end of the last fiscal. 

New Terms to Motivate 
Oil Traders in Iran Energy 
Exchange
A fter the last two offers of crude oil on the Iran 
E nergy Exchange (IRENEX) ending in vain, 
officials with the National Iranian Oil Company 
and capital market say they are determined to 
continue with the offers by sweetening the trading 
terms. At press briefing, Shapour Mohammadi, 
head of the Security and Exchange Organization 
said the terms the next time around are bound 
to improve."We hope that with change in trading 
terms and in the offering notices, and with Oil 
Ministry help, buyers would be more enthused," 
Mohammadi told reporters.

 Considering the fact that %80 of 1 billion active 
Instagram users follow at least 1 business page, 
Instagram marketing is turning to a necessity for 
many businesses rather than just a choice or option 
in today’s world.

5 Best Tools For Instagram Marketing
news

Iran, Turkey Complementary 
in Many Areas: Minister
Turkish Minister of Transport and Infrastructure 
Mehmet Cahit Turhan highlighted the importance of his 
country’s relations with Iran and said the two nations 
can complement each other in various political, cultural 
and economic areas.Speaking at a ceremony in Ankara 
on Monday to mark the 40th anniversary of the Islamic 
Revolution’s victory, Turhan hailed the growing relations 
between Iran and Turkey as deep-rooted and based on 
mutual understanding and respect.
He further emphasized that the upcoming meeting 

between Iranian President Hassan Rouhani and his 
Turkish counterpart, Recep Tayyip Erdogan, in Russia’s 
Sochi would be of high importance. Turkey and Iran, in 
addition to their neighborliness, can also complement 
each other politically, commercially and culturally, 
Turhan said.The remarks came as the Iranian people 
attended nationwide demonstrations on Monday in 
celebration of the 40th anniversary of the victory of the 
1979 revolution which founded the Islamic Republic in 
the country.
Iran was ranked 19th in the list of top export destinations 
of Turkey and has been reported as the 7th major source 
of imports to Turkey in the first five months of 2018.

Iran and Turkey have set 
a $30-billion annual 
trade target, signing 
several agreements 
t o enhance 
c ooperation in 
v arious areas.
I n October 2017, 
E rdogan visited 
I ran to attend the 
fourth round of strategic 
meetings between Iran and 
Turkey.

Creating a 
reliable and 
trustworthy 
account takes 
time and you 
surely don’t 
like to boost 
your followers 
through fake 
audience. 
You need real 
likes from real 
people who 
take a keen 
interest in your 
business and 
want to connect 
with you. 



Iran urges dialogue among 
nations to ensure peace
 Head of Islamic culture and Relations Organization 
of Iran said on Tuesday that the countries need 
“dialogue” to establish peace and ensure stability in 
today’s world.
Abouzar Ebrahimi-Torkaman made the remarks in 
a meeting held in Japan with President of Japanese 
K ogakkan University Kiyoshi Shimizu on the 
sidelines of the first round of Iran-Japan religious 
and cultural dialogue. 
E brahimi-Torkaman appreciated efforts by 
Japan’s Ise Temple in supporting the dialogue 
meeting which ‘will prepare the ground for further 
understanding about the two sides’ cultures.’
The Iranian cultural official added that both Iranian 
and Japanese people are eager to learn more about 
each others’ cultures, the eagerness which has led to 
development of bilateral friendly ties.
The official hoped the two parties would hold the 
next round of Iran-Japan religious and cultural 
dialogue in Iran.
For his part, the president of Kogakkan University 
expressed hope that the dialogue meeting would 
pave the way for fostering bilateral cooperation.
Recently, Iran and Japan by holding different 
m eetings and exhibitions marked the 90th 
anniversary of establishment of bilateral relations.
In related development, Japan’s embassy in Tehran 
opened on January 27 a special room featuring 
the country’s culture to commemorate the 90th 
anniversary.

World is changing, major 
powers are more fragile: Iran
 Iran’s Foreign Ministry spokesman, Bahram 
Qassemi says the world is changing and moving in a 
direction where major powers are becoming more 
fragile, allowing other countries an opportunity to 
take control of their own destinies.
B ahram Qassemi made the remarks in an 
interview with Mehr News correspondent on the 
achievements of the Islamic Revolution in the field 
of foreign policy.
“I believe that the world is moving in the direction 
where great powers are becoming more fragile 
every day, and other countries can take hold of their 
own destiny through wisdom, consensus and unity,” 
he said.
He went on to add, “We have to believe the fact that 
the world is changing. As you can see, the US today 
is not the same as it was yesterday, and the future US 
will certainly not be what it is today”.
Qassemi then explained the concept of “No to East, 
No to West” as one of the slogans of the Islamic 
Revolution, adding “In my opinion, the meaning of 
the slogan is that interaction with the East and West 
is acceptable, but without being under the influence 
of either of them. We should have cooperation 
and engagement with them while maintaining 
our independence, and today this objective has 
been achieved”.He stressed that the notion of 
“independence” has been the most important factor 
in Iran’s foreign policy in the past forty years after 
the Revolution.

 Brutal murder of -6year-old Saudi 
boy ‘act of sectarianism’

By: Syed Zafar Mehdi
The news has been verified and 
according to reliable sources 
the boy, Zakaria Al-Jaber, was 
in the holy city of Medina with 
his mother to visit the shrine of 
P rophet Mohammad (pbuh) 
when the tragic incident took 
place.
Many different versions of the 
incident have been reported 
in different media outlets. The 
m ost reliable version says 
the boy and his mother were 
traveling to the green-domed 
shrine, one of the two holiest 
shrines for Muslims, in a taxi 
when the driver got inkling that 
they were Shias.
T he taxi driver immediately 
stopped the car near a coffee 
shop in Al-Tilal neighborhood 
and forced the boy out. Then he 
smashed a glass bottle and with 
a shard of broken glass slit the 
boy’s throat and stabbed him in 
front of his screaming mother.
The helpless mother tried to stop 
the assailant but he managed to 
overpower her. She cried out for 
help but nobody came. Then she 
collapsed on the ground, next to 
the bleeding body of her tender-
aged son.
According to TMV, a broadcaster 
that shared the footage of slain 
boys funeral on its website, a 
cop near the site tried to stop the 
driver but was unable to save 
the boy. The incident occurred 
in broad daylight last Thursday.
TMV quoted officials in Saudi 
Arabia saying that the taxi driver 
had mental health issues but 
l ocal residents were quoted 

as saying that it was an act of 
sectarianism.
S hia Rights Watch also 
c onfirmed that in an 
u nprecedented incident the 
child was brutally killed after the 
assailant came to know about his 
Shia identity.
The rights group, in a statement 
said, the unidentified assailant 
had asked the mother if she was 
Shia when they were heading 
to the holy shrine, and she had 
answered Yes.
Minutes after that, the statement 
added, the car stopped and the 
child was dragged out of the car 
and mercilessly attacked with 
a broken piece of glass, quoting 
witness reports that the child 
was attacked from behind his 
head as his mother watched and 
screamed helplessly.
T here was no intervention 
from anyone and no response 
from authorities thus far, the 
statement noted.
People in the community where 
the boy and his mother live came 
together to mourn the tragedy 
a nd denounce the growing 
number of sectarian incidents 
in the country and lack of action 
against the perpetrators.
The rights group said the Shias 
i n Saudi Arabia have been 
under a military crackdown by 
t heir government and many 
Shia activists are languishing 
in prisons and [sentenced to] 
death.
According to sources, the regime 
in Riyadh has given free hand 
to state and non-state actors to 
inflict harm on Shias and force 

t hem into submission. That 
is precisely what emboldens 
people like this taxi driver to 
commit such a horrendous crime 
and possibly get away with it, 
said a source.
Shias in the country have been 
under fire since too long now. 
In a statement July last year, 
following the execution of four 
Shias men in country’s eastern 
province, Amnesty International 
s aid the Saudi regime was 
employing the death penalty 
as a political weapon to silence 
dissent.
T he watchdog said it has 
documented the cases of at least 
34 other Shia men currently on 
death row, including Ali al-Nimr, 
Dawood Hussein al-Marhoon 
and Abdollah Hasan al-Zaher.
Ali al-Nimr, Shaheed Baqir Nimrs 
n ephew, was framed under 
dubious charges of participating 
in pro-democracy rallies in 2012 
at the age of 17, and sentenced to 
death by crucifixion.
Meanwhile, social media has 
b een flooded with posts 
c ondemning this atrocious 
c rime and the regime that 

p rovides impunity for such 
crimes.
This little boy is 6 years old; 
he was brutally killed in Saudi 
A rabia, his crime? Being the 
w rong sect, tweeted Madiha 
R aza. This, amongst many 
others, is an unbearable injustice 
p erpetrated by the Saudi 
ideology.
There wouldn’t be enough media 
coverage on the brutal killing of 
this Shia boy in Medina, tweeted 
Syed Akram Hussain. Remember, 
the whole world stood on their 
toes when a Saudi journalist was 
killed in Turkey.
T his is what sectarian 
b rainwashing does, and it 
benefits no one but the Satanic 
powers (Zionist entity, NATO 
e tc). Sectarianism keeps us 
down and costs innocent blood, 
tweeted Ali Salaam.
H owever, despite the outcry 
on social media with hashtag 
# JusticeForZakaria, Saudi 
authorities have so far taken no 
action. As a Saudi source said, 
the case will be quietly brushed 
under the carpet of Mohammad 
Bin Salmans grand palace.

The brutal murder of a six-year-old boy in Saudi Arabia has 
shaken the collective conscience of humanity. It has also 
unraveled the scale and magnitude of sectarian indoctrination 
in the Kingdom.
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P resident of Japanese 
H ouse of Councilors, 
C huichi Date, said that 
t he visit of the Iranian 
delegation to Tokyo marks 
the start of a new chapter of 
bilateral ties between the 
two countries.
H e made the remarks 
Tuesday in a meeting with 
Iranian Parliament Speaker 
Ali Larijani in Tokyo.
Expressing happiness for 
the Iranian delegation’s 
v isit to the East Asian 
country after some nine 
years, Chuichi Date noted 
that Iran is a major country 
with a rich culture in West 
Asian.
The two sides discussed 
the latest status of bilateral 
ties in various fields and 
highlighted the need for 
increased trade between 
the two countries.
H eading a high-ranking 
d elegation, Larijani 
departed Tehran for Tokyo 
on Monday morning. The 
visit is being made upon 
the official invitation of his 
Japanese counterpart.
“This visit is being made to 
expand parliamentary ties 
between the two countries, 
a s well as to exchange 
views on topics of mutual 
interest including the fight 
against terrorism,” he told 
reporters Monday as he 
arrived at Tokyo’s Haneda 
Airport.

Iran will never 
make A-bomb: 
Senior cleric
Iran will never develop the 
atomic bomb because the 
country opposes killing of 
innocent people, a senior 
member of the Assembly 
of Experts told the Islamic 
R epublic News Agency 
(IRNA) on Tuesday.
‘My remarks in the religious 
ceremony were the same 
thing that had repeatedly 
b een said by Iranian 
authorities,’ said Ayatollah 
Ahmad Khatami, referring 
to his earlier comments 
that Iran has the ability to 
develop nukes. 
‘ Iran has the formula to 
m ake the atomic bomb, 
but what we are loyal to 
is the fatwa issued by the 
Supreme Leader Ayatollah 
S eyyed Ali Khamenei,’ 
Ayatollah Khatami had said 
on Monday.
H e added that nuclear 
e nergy technology has 
become indigenous.
But that doesn’t mean Iran 
i s after making nuclear 
weaponry, he stressed. 

Iran, Japan 
entering new 
chapter of 
bilateral ties: 
Official

Iran

news
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 Russian Diplomat Voices Support 
for Iran’s Missile Program
 Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov voiced 
support for Iran’s right to boost its defense capabilities, 
reminding European states that Iran’s missile program 
poses no threat to others and is defensive in nature.European 
countries should realize that Iran’s missile program is not 
a threat but is only a part of Tehran’s measures to ensure its 
national security, Ryabkov told reporters in Iran’s embassy 
in Moscow at a Monday ceremony in honor of the 40th 
anniversary of victory of the Islamic Revolution.
Development of missile program is Iran’s inalienable right to 

defend itself and the West’s push to halt Iran’s missile program 
is only an attempt to weaken Iran and mount fresh pressure on 
it, the Russian deputy minister added.
Ryabkov also expressed confidence that Iran will press ahead 
with its plans to safeguard its national interests despite such 
hostile attempts.He further criticized the European Union for 
its “dual approaches” to Iran.“The EU must rise above its dual 
approaches when they try not to annoy the Americans, and 
to do something so that Iran sees real efforts, and to make the 
right choice by deciding in favor of real cooperation,” Xinhua 
quoted Ryabkov as saying.
He said the EU and a number of its members have applied 
sanctions to Iran against the rules of international law and the 

UN Security Council resolutions.
T he demands of European 
c ountries to reduce or close 
the Iranian missile program 
resulted from their “desire to 
please the Americans,” he said.
Russia finds it unacceptable 
a nd will explain the 
“ fallacy and harmfulness” 
o f such a course at a meeting of 
t he Joint Commission of the Joint 
C omprehensive Plan of Action (JCPOA) in March, he 
 added.

 FM spox:
Europe urged to pace 
implementation of ISNTEX to show 
commitment
Iran’s Foreign Ministry Spokesman Bahram Ghasemi 
says ‘INSTEX’ – the long-awaited mechanism created 
for facilitating trade with Iran – has never been the 
Islamic Republic’s only option, but Tehran expects 
the Europeans to pace the implementation of the 
mechanism to show their commitment.
Speaking to Fars News Agency on Tuesday, Ghasemi 
said that Iran looks at INSTEX as a positive step that 

could facilitate the country’s trades at the global level, 
but it has never been the Islamic Repulic’s only option.
Now that the long-awaited mechanism has been 
e stablished, the official said, it should become 
operational as soon as possible to fulfill its already 
delayed expectations.
He said Iran expects the European countries to pace 
the implementation of the mechanism as this is the 
least the EU could do to prove its commitments to 
the previous agreements, including JCPOA (the 2015 
nuclear deal), with Iran.
S hort for “Instrument in Support of Trade 
Exchanges”, INSTEX was registered after months of 

negotiations and technical talks in the wake of the US 
administration’s unilateral exit last year from the 2015 
Iran nuclear deal.
Germany, France and Britain have helped set up and 
manage the clearinghouse. The three countries have 
sought broader support for the mechanism from all 
28 EU member states to show European good faith in 
implementing commitments under the nuclear accord 
and to present a united front against any retaliation 
from Washington.
Tehran has grown frustrated with the Europeans’ 
slow response to the reimposition of the US’ unilateral 
sanctions.

News

Palestinians Urge Arabs 
to Boycott Warsaw Sum-
mit
The Palestinian foreign minister is asking 
Arab countries to boycott or downgrade 
their representation at the upcoming US-
sponsored summit in Poland.
Riad Malki said that, at the very least, 

Arab nations should have low-profile 
delegations, below the ministerial level, 
at the conference, AP reported.
S audi Arabia and the United Arab 
Emirates are sending foreign ministers. 
I sraeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu will be at the summit.
Malki said the Palestinians “view the 
Warsaw conference as a plot against the 
Palestinian cause.”

The international conference will be held 
in Warsaw on February 13 and 14.
U S Secretary of State Mike Pompeo 
said last month that the meeting would 
“focus on Middle East stability and peace 
and freedom and security here in this 
region, and that includes an important 
element of making sure that Iran is not a 
destabilizing influence.”



 Brutal Murder Of -6Year-Old Saudi Boy 
‘Act Of Sectarianism’

Iran arrests culprits in southern city 
terrorist attack
A senior provincial police chief in Khuzestan southwestern 
Iran said on Tuesday that nine main culprits and accomplices 
involved in the recent terrorist attack on a police station in 
the city of Mahshahr have been arrested.Brigadier-General 
Heydar Abbaszadeh, Police Chief of Khuzestan Province, made 
the announcement while speaking to the Islamic Republic News 
Agency (IRNA).On January 27, the terrorists carrying Kalashnikov r ifles 
attacked a police station in the city of Mahshahr, killing a conscript soldier and injuring a 
police officer who died in hospital due to severe injuries. 

Chief of General Staff 
o f Iranian Armed 
Forces Major General 
M ohammad Bagheri 
s aid that anti-Iran 
conference in Warsaw 
will have no effect on 
Iran’s power.
I n an exclusive 
i nterview with the 
Islamic Republic News 
Agency (IRNA), General 
B agheri termed the 
W arsaw Conference 
a s ‘worthless’ and 
r eiterated that the 
meeting would not have 
an effect on the Islamic 
R epublic of Iran’s 
authority. 
Poland has promised 
not to talk against Iran 
in its ongoing meeting, 
he said, adding that, ‘we 
should wait to see how 
Polish are loyal to their 
promise.’ 

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
NEWS

Morning call to prayer : 
05:26:56  
Noon call to prayer : 
12:17:32   
Evening call to prayer: 
18:04:36  

High: 11 ° c
Low:-3° c

5000 Rials

Iran’s authority 
never to be 
affected by 
Warsaw Conf.

Iran urges 
dialogue among 
nations to ensure 
peace

Iran’s liquidity 
climbs to 150$ 
Billion
Most Famous 
Historical Schools 
In Isfahan

Iran
news

ISFAHAN
N E W S

Headlines

7

7

6

5

 The First
 Bilingual

 Economic

 Newspaper

 In Isfahan

Province  Wednesday,February 13,
2019, No.164

By Hossein Abolqasemi*
They may ask, ‹Why do they burn US flag 
that belongs to 300-and-something million 
p eople? Why is the US government so 
detested? What has it done to deserve to be 
shouted at?›
In my capacity as a journalist and as an 
Iranian, I have the right and the duty to 
describe, for those who are not apprised of 
the reasons, why the US is so hated by many in 
Iran, in Western Asia and in some other parts 
of the world, so that it may sink in. 
Regarding the flag-burning, one should 
know that the Star and Stripes and Uncle Sam 
symbolize both the American people and the 
US government. To show abhorrence to the 
US government, either or both are burned 
just as a symbol of the US government and 
nothing more. However, sometimes, the US 
presidents are burned in effigy, but that›s too 
individualized and doesn’t target the general 
policy of the US.
However, we cannot and should not ignore 
the great contribution of the American 
people to human civilization. The whole 
world is fully aware of the unrivaled services 
American people have provided. The world 
will never forget Thomas Edison, Alexander 
Graham Bell, Steve Jobs, Bill Gates, Henry 
F ord, George Washington Carver, and 
thousands of others. The US is actually the 
mecca for scientists and also the biggest 
culture hub in the world. 
It is no secret to anyone that the US is arguably 
the biggest economy in the world and one 
of the biggest military powers that has ever 
emerged. But the US administration, like its 
predecessor, i.e. the UK, which it is an offshoot 
o f, has been using this unprecedented 
leverage to hurt others. It has repeatedly 
hurt the world, regions, and even individuals 
and has committed innumerable crimes that 

can be seen and proved with a small search 
in history.
I t is common knowledge that the US 
destroyed two Japanese cities with atomic 
bombs and Vietnam with an invasion. 
According to the confessions of the US 
authorities, they have created and supported 
t he Daesh (ISIS) and Taliban terrorist 
groups that are responsible for hundreds of 
thousands of deaths and amputations in Iraq, 
Syria and Afghanistan.
Speaking to thousands of supporters at a 
Broward County arena in August 2016, US 
President Donald Trump said during his 
presidential campaign, “ISIS is honoring 
President Obama….He is the founder of 
ISIS. He is the founder of ISIS, OK? He is the 
founder. He founded ISIS. And I would say 
the co-founder would be crooked Hillary 
Clinton.”
The US has babied the Zionist regime like 
a caring mother and helped the terrorist 
regime occupy Palestinian lands. They have 
been trying to wipe out a country off the map.
The US also was in control of the notorious 
Abu Ghraib prison that needs no more 
d escription. In the recent weeks, US 
government stood by Saudi Arabia that had 
slaughtered Jamal Khashoggi, a columnist of 
Wall Street Journal, and is still supporting the 
incessant crimes committed by the House of 
Saud in Yemen War.
The world was also hurt when the US turned 
its back to the Paris Agreement, which helped 
with climate change, and UNESCO. 
In the chain of US crimes, Iran has had the 
lion›s share: both before and after the 1979 
Islamic Revolution, the US has hurt Iran and 
cut the Iranians deep.
In 1953, the Iranian democratically-elected 
prime minister was toppled in a US-UK-led 
coup.
Mohammad Mosaddeq was the one who 
nationalized the Iranian oil industry, which 
was considered a threat to British and 
American interests and eventually led to the 
August 1953 coup.
W inston Churchill’s government was 

desperate to regain control of Iran’s oil 
industry, which Mosaddeq had nationalized 
the year before, “by virtually any available 
means, including military action,” wrote 
Malcolm Byrne of the National Security 
Archive and Tulane that plotted a coup to 
drive Mosaddeq out of power.
Iran has always said that the coup was a 
UK-US job, but until recently it was not 
internationally well-proved. In recent years, 
the British government has repeatedly 
pressed US officials not to publish the fact 
that London had had a role in the plot to oust 
the Iranian government. Madeleine Albright, 
Hillary Clinton, Bernie Sanders, and Barrack 
Obama are among those US politicians who 
have confessed to the coup that toppled 
democracy and brought back dictatorship 
in Iran.
In 2000, as part of an effort to mend relations 
with Iran, then-Secretary of State Madeleine 
Albright admitted that the US had ‹played a 
significant role› in overthrowing Mosaddeq, 
saying, ‹The coup was clearly a setback for 
Iran›s political development, and it is easy 
to see now why many Iranians continue to 
resent this intervention by America in their 
internal affairs.›
P resident Barack Obama made some 
remarks on June 4, 2009, in Cairo that makes 
it crystal clear that the US had a central role in 
the coup against the ‹democratically-elected› 
government.
In February 2016, Senator Bernie Sanders 
said, ‹… Nobody knows who Mossadeq was, 
democratically-elected prime minister 
of Iran. He was overthrown by British and 
American interests because he threatened oil 
interests of the British. And as a result of that, 
the shah of Iran came in, terrible dictator.›
The Eisenhower government considered 
O peration Ajax as a success, having 
‹immediate and far-reaching effect›; the 
CIA repeated the pattern the following year 
and organized a coup in Guatemala and 
toppled Jacobo Arbenz Guzmán, who had 
nationalized farm lands.
Following the infamous coup in Iran, the US 

backed the shah to re-establish his power and 
a few years later when SAVAK (the Persian 
a cronym for Organization of National 
Intelligence and Security of the Nation) 
was founded the US had deep ties with the 
criminal organization.
The US also imposed capitulation on Iran, as 
well. And they supported the shah when he 
was killing thousands of Iranian protestors. 
And when, finally, the people of Iran decided 
to topple the despotic ruler again, the US 
supported him as much as it could, but 
fortunately, they failed to keep him in power.
After the Islamic Revolution, the US kept 
on with its enmity with the people of Iran. 
They confiscated Iranian assets in the US, 
changed their embassy in Tehran to a nest of 
espionage, invaded Iran to free their detained 
spies.
Another measure taken by the US was its 
green light to Saddam, the dictator of Iraq, 
to invade Iran. The US, and other Western 
countries, supported the Iraqi government as 
much as possible. Even they directly entered 
the war and bombarded Iranian oil platforms 
and oil tanks to support Saddam. They are the 
reason why hundreds of thousands of Iranian 
and Iraqis were killed in the war. 
The US crimes against the Iranian people 
included civilians as well. They supported 
the MKO terrorist group that has reportedly 
assassinated 17,000 Iranian people, and also, 
on 3 July 1988, shot down Iran Air Flight 655, 
a scheduled passenger flight from Bandar 
Abbas to Dubai with an SM-2MR surface-to-
air missile fired from USS Vincennes, which 
claimed 290 innocent lives on board of the 
AirBus A300.

The US sanctioned Iran after the Revolution 
and inflicted billions of dollars worth of 
damage to Iranian people. In some years even 
medicine was sanctioned and many Iranians 
died due to lack of vital treatments.
The United States has also continually 
threatened Iran with military intervention 
and has tried to make Tehran retreat from 
its positions. 
In the recent years, the US made up and 
supported street protests in Iran, supported 
terrorist groups, especially the ones based 
near the Iranian borders, and assassinated 
Iranian nuclear scientists.
In the recent years, there was a US-made 
crisis in the world. Based on some false 
reports from enemies of Iran and wishing 
to bring Iran to its knees, the US made some 
groundless allegations against Iran and 
talked the United Nations and the European 
Union into sanctioning Iran. 
The crisis was finally over when Iran and 
the G5+1 signed an agreement in 2015. 
According to the agreement, Iran was to limit 
its nuclear activities and, in return, it would 
be cut some slack. The deal was confirmed by 
the UN Security Council and even a resolution 
was issued to endorse it.
But, US government affronted the whole 
world and the UNSC and quit the deal in 
May 2018.As you see, there is almost no 
class of crimes the US government has not 
committed.Now, I guess not only do the 
readers, even American citizens, know why 
many Iranians detest the US government and 
shout ‹Down with the US›, but they also feel 
the urge to chant the same slogan with all the 
freedom-seekers of the world.

Down with the US: A brief history of crimes
 Many may wonder why Iranians and other freedom 
seekers of the world chant ‹Down with the US›, a sovereign 
country and member of the United Nations.

However, we 
cannot and 
should not 
ignore the great 
contribution of 
the American 
people to human 
civilization. The 
whole world is 
fully aware of 
the unrivaled 
services 
American people 
have provided. 
The world will 
never forget 
Thomas Edison, 
Alexander 
Graham Bell, 
Steve Jobs, Bill 
Gates, Henry 
Ford, George 
Washington 
Carver, and 
thousands of 
others. The 
US is actually 
the mecca for 
scientists and 
also the biggest 
culture hub in the 
world. 
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