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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

 دو سرای »هشت بهشت« و »عباسی« به عنوان گذرهای فرهنگی شهر اصفهان انتخاب شدند: 

جاذبه های نوظهور

بازار طال و سکه  97/11/24 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,120,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,245,0005,041,000جدید

2,300,0002,521,000نیم سکه

1,4100001,441,000ربع سکه

750000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18373100488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

باد، انرژی رایگان

 بر اســاس شــواهد تاریخی از 
حدود 200 سال پیش از میالد 
مســیح در ایران از انرژی بادی 
جهت حرکت آسیاب های خود 
استفاده  می کردند اما متاسفانه 
با کشف نفت در این کشور تمام 
پیشــینه اقتصادی، فرهنگی و 
حتی اجتماعی مــردم ایران زیر 
سوال رفت و وابستگی به این مایع 
 ســیاه و بد بو باعث شد خیلی از 
ارزش های ما به ضد ارزش تبدیل 
شود. وقتی چشم باز کردیم که 
آلودگی زیست محیطی حاصل از 
نفت کل زمین و هوایمان را گرفته 
و حتی هویتمان را هم زیر سوال 
برده بود! در ایران با توجه به وجود 
مناطق بادخیز بســتر مناسبی 
جهت گســترش بهره برداری از 
توربین های بادی فراهم اســت. 
مطالعات و محاسبات انجام شده 
در زمینه تخمین پتانسیل انرژی 
باد در ایران نشان داده اند که تنها 
در 2۶ منطقه از کشــور )شامل 
بیش از ۴۵ سایت مناسب( میزان 
ظرفیت اسمی سایت ها، با در نظر 
گرفتن یک راندمان کلی ۳۳٪، در 
حدود ۶٫۵00 مگاوات می باشد. و 
این در شرایطی است که ظرفیت 

اسمی کل ...

اجحاف در بودجه استان اصفهان؛

 بودجه استان اصفهان کسری 
7000 میلیارد تومانی دارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: در حال حاضر، دولت مالیات دریافتی خود از 
استان اصفهان را 8 هزار و 200 میلیارد تومان تعیین 
کرده و در طرف مقابل، حدود هزار میلیارد تومان 

بودجه برای استان در نظر گرفته است.
مساله تخصیص بودجه دولتی به استان اصفهان 
و عــدم رعایت نســبتی معقــول بیــن مالیات 
 دریافتــی از این اســتان و بودجــه تخصیصی،

 مساله ای قدیمی است که هر سال وخامت بیشتری 
به خود می گیرد و شکاف مالیات و بودجه این استان 

در حال افزایش است.
از نظر ســرانه بودجه دریافتی، استان اصفهان در 
رده پایین ترین استان های کشور قرار دارد و از نظر 

مالیاتی نیز پیش از تهران، بیشترین...

فرزانه مستاجران
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

      اگر بتوانیم امکانات الزم برای اسکان مسافران را در سطح شهر فراهم آورده و میزان ماندگاری گردشگران را افزایش دهیم در رشد و شکوفایی اقتصادی شهر بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

ف 
شری

د 
حم

س: م
عک

افزایش سقف تسهیالت مسکن 
منتفی شد؟

با اظهارات صریح وزیر راه و شهرســازی به نظر می رسد 
پرونده افزایش ســقف تســهیالت مسکن در 

شرایط کنونی منتفی شد.
 پیش از این، با افزایش شــدید قیمت مسکن 

در کشور، پیشنهاداتی در خصوص افزایش سقف 
تسهیالت مسکن با هدف ایجاد شــرایط مساعدتر برای 

خرید مسکن ارائه شد اما به نظر می رسد وزیر راه و شهرسازی با استناد 
به اثرات تورمی این تصمیم، چنین اقدامی را به صالح نمی داند. قیمت مسکن در ...

 

در شهر

ایمنا
گـــزارش

زندآور در برنامه رادیویی»صدای 
شهر« خبر داد:

اختصاص نیمی از بودجه 
98 شهرداری به حمل 

ونقل عمومی
کمیســیون  رییس 
حمل و نقل و فناوری 
اطالعــات شــورای 
اسالمی شهر اصفهان از تخصیص بیش از ۵0 
درصد بودجه ۹8 شهرداری برای بخش حمل 
ونقل عمومی، ترافیک و فناوری اطالعات خبر 
داد و گفت: شهرداری برای هر شهروند در سال 
۹8 در حوزه حمل ونقل و ترافیک ۷۵0 هزار 

تومان هزینه پیش بینی کرده است.
 امیراحمد زنــدآور در برنامه زنــده رادیویی 
»صدای شــهر« اظهارکرد: از مردم اصفهان 
تشکر می کنم که مثل همیشه باشکوه هرچه 
تمام تر در راهپیمایــی 22 بهمن حضور پیدا 

کردند.
وی با اشاره به بودجه ۹8 شهرداری اصفهان، 
تصریح کرد: بودجه سال ۹8 شهرداری اصفهان 
چهار هزار و ١00 میلیارد تومان است که بیش 
از ۵0 درصد آن یعنی معادل دو هزار میلیارد 
تومان به بخش حمل و نقل عمومی، ترافیک 
و فناوری اطالعات و ســازمان های وابســته 

اختصاص خواهد یافت.
رییس کمیســیون حمل و نقــل و فناوری 
اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: 
برای بهره برداری مترو ۵0 میلیارد تومان، در 
سازمان تاکسیرانی ۵.۵ میلیارد تومان، برای 
شرکت واحد اتوبوسرانی 8۶ میلیارد تومان، 
در ســازمان فاوا ۴8 میلیارد تومان، سازمان 

پایانه های مســافربری 2١ 
میلیارد تومان و برای سازمان حمل ونقل بار 
درون شهری هشت میلیارد تومان اعتبار در 
بودجه ۹8 در نظر گرفته شده که مهمترین 
 هــدف آن کاهش ســفرهای شــخصی و

 آالینده ها است.  
وی خاطرنشــان کرد: در بخش حمل و نقل 
عمومی یک هزار و ۵١0 میلیارد تومان معادل 
۳۶ درصد کل بودجه، شامل تملک و احداث 
شبکه معابر و آسفالت،  ۴0۷ میلیارد تومان 

معادل ١0 درصد بودجه را شامل می شود.
زندآور ادامه داد: مدیریت هوشــمند ترافیک 
امســال برای اولین بار ۴0 میلیــارد تومان 
معادل یک درصد بودجه شهرداری را به خود 

اختصاص می دهد.
وی خاطرنشــان کرد: در بخش حمل ونقل 
عمومی همگانی ۹00 میلیــارد از بودجه از 
طریق اوراق مشارکت و ۳۹۴ میلیارد تومان نیز 
از محل اعتبارات شهرداری تامین می شود که 
عدد یک هزار و 2۹۴ میلیارد تومانی سازمان 
قطار شهری اصفهان و حومه را تکمیل می کند.

رییس کمیســیون حمل و نقــل و فناوری 
اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید 
کرد: هزینه بهره برداری مترو بسیار باال است و 
جا به جایی هر مسافر در شهر حدود چهار هزار 
و 200 تومان هزینه به دنبال دارد که فقط ۷00 
تومان آن با هدف ترغیب مردم به استفاده از 
مترو و در نهایت کاهش آالیندگی ها از مسافران 

و شهروندان دریافت می شود.

   اختصاص 22 میلیــارد تومان اعتبار 
برای نوسازی اتوبوس های فرسوده

رییس کمیســیون حمل و نقــل و فناوری 

اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به بودجه شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه، گفت: بودجه شرکت واحد اتوبوسرانی 
امسال 8۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده، 
از این میزان ١2 میلیارد تومان برای بازسازی 
ناوگان اتوبوســرانی اختصاص خواهد یافت، 
البته مناطق شــهرداری به خصوص منطقه 
شش شــهرداری اصفهان ١0 میلیارد تومان 
از بودجه خود را برای بازســازی اتوبوس ها در 

نظر می گیرند.
زندآور افزود: در بودجه ۹8 شهرداری اصفهان 
22 میلیارد تومان برای نوسازی اتوبوس های 
فرسوده در نظر گرفته شده است که این رقم در 
شهرداری مرکزی، منطقه شش و شرکت واحد 

اتوبوسرانی تامین خواهد شد.
رییس کمیســیون حمل و نقــل و فناوری 
اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
در حال حاضر یک هزار و ۷۵0 دستگاه اتوبوس 
در شهر اصفهان موجود است که تنها ١200 
دستگاه از آنها در سطح شهر تردد می کند و با 

کمبود اتوبوس نیز مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه در ســال آینده در راستای 
خصوصی سازی ناوگان اتوبوسرانی اصفهان 
تعداد 200 دســتگاه اتوبــوس و ۴00 راننده 
شــرکت واحد به بخش خصوصــی واگذار 
می شــود، اظهارکرد: پیاده ســازی سیستم 
بهره برداری، ساماندهی توقف گاه ها و پایانه های 
اتوبوســرانی از جمله، قدس، کاوه، آبشــار و 
ارغوانیه از برنامه های شرکت واحد اتوبوسرانی 

اصفهان برای سال آینده است.
زندآور افزود: برای ساماندهی شبکه خطوط 
اتوبوســرانی با هدف کاهش خطوط موازی و 
افزایش کارآیی خطوط در سال آینده اقدامات 
خوبی انجام خواهد شــد ضمن اینکه کاهش 
مصرف سوخت و آالینده های زیست محیطی 

نیز مورد توجه قرار گرفته است.

  احداث پمپ گازوئیل در پایانه صفه
رییس کمیســیون حمل و نقــل و فناوری 
اطالعات شــورای اسالمی شــهر اصفهان با 
اشاره به بودجه سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: برای سازمان 
پایانه های مسافربری شهرداری در سال آینده 
2١ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده 
اســت. وی یادآور شد: ســازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری اصفهان از ابتدای سال 
جاری تا پایان دی ماه ۹۷ تعداد ١١ میلیون نفر 
مسافر را جابه جا کرده و 8۷0 هزار نفر سرویس 

ورود و خروج از شهر داشته است.
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باد، انرژی رایگان

ادامه از صفحه یک:
...  نیروگاه های برق کشور تا سال 
94 حــدود 74٫۰۰۰ مــگاوات 
می باشــد که البته بعد از آن هم 
تحول قابل ذکــری در این زمینه 

رخ نداده است.
ایران کشوری چهار فصل است که 
البته خشــکی و نیمه خشکی در 
 آن غالب است و همین امر باعث 
 مــی شــود در روزهــای آفتابی 
تونــل هــای بــادی بســیاری 
در مناطــق مختلــف کشــور 
 ایجــاد شــود. در ســال هــای

 اخیــر محدودیــت منابــع آبی 
 باعث شــده اســت تولید برق از

 توربین های آبــی کاهش یابد و 
همین امر سبب روزها و شب های 
زیادی بدون برق در کشــور شده 
است. روزهای و شــب هایی که 
مردم در گرمای تابستان مجبور 
شــده اند بدون برق سپری کنند 

آن هم به بهانه کم بود منابع آب!
این در حالی اســت که  حداقل 
۳۰ هزار مگاوات ظرفیت  بالفعل 
احــداث نیروگاه بــادی در ایران 
شناسایی شده اســت که همین 
رقم حدود نیمی از اوج بار را تامین 

می کند.
هرچند گزارش های زیادی حاکی 
از احداث نیــروگاه های مختلف 
بادی و خورشیدی و آبی به اطالع 
 مردم رســیده اســت اما انتظار 
 مــی رود بــا وجــود تمــام این

 نیــروگاه هــای تازه تاســیس 
دیگر شــاهد روزهــای خاموش 
نباشــیم. تاکنــون 9۸ نیروگاه 
تجدیدپذیر مگاواتی در کشــور 
نصب شده و 4۵ نیروگاه مگاواتی 
دیگر نیز در حال احداث اســت 
کــه 4۲ درصــد نیروگاه هــای 
تجدیدپذیر از نوع خورشــیدی، 
4۱ درصــد از نــوع بــادی، ۱۳ 
درصد از نوع برق آبــی کوچک، 
دو درصد از نــوع بازیافت حرارت 
و دو درصــد نیز از نوع زیســت 
توده اســت. اما متاســفانه هنوز 
 آلودگی ناشــی از ســوخت های

 فسیلی جان انســان ها در ایران 
را با مخاطره رو به رو کرده است. 
در حالی که در کشــورهای عضو 
اتحادیه اروپا منبــع اصلی برای 
تولید برق نیــروگاه های بادی و 
خورشــیدی اســت . آنها حتی 
اتومبیــل هــای مصرفــی برای 
کشــور خود را هیبریدی تولید 
می کنند تا آلودگی کمتری وارد 
محیط زیستشــان شــود. ایران 
یکــی از بهتریــن موقعیت های 
جغرافیایــی برای تولیــد این دو 
نیرو اســت زیرا به دلیل روزهای 
آفتابی زیاد میتواند تولید انرژی 
 خورشــیدی داشــته باشــد و 
تونل های بادی فراوان در مناطق 
مختلف کشــور می تواند شرایط 
را برای تولیــد ارزان انرژی فراهم 
کند. اگر تمام شــرایط باال محیا 
شــود مصرف کنندگان در کشور 
به راحتــی می توانند ســوخت 
فســیلی را کنار گذاشته و از برق 
برای سیســتم های گرمایشی و 
سرمایشــی اســتفاده کنند . آن 
هم با پرداخت هزینه های کمتر.

به طور کلی باید گفت که کم آبی 
یکــی از دغدغه هــای جدی در 
ایران بوده و هست به همین دلیل 
روی آوردن به صنعت کم مصرف 
در آب، گامی مهــم در تحوالت 
صنعتــی و اقتصادی اســت؛ از 
ایــن رو راه انــدازی نیروگاه های 
 بدون نیاز بــه آب اهمیت زیادی

 دارد. 
ضمن اینکــه نفت ما بــه زودی 
 تمام خواهد شد محیط زیستمان

  آلــوده تر. پــس بهتر اســت به 
انرژی های دیگر هم فکر کنیم.

اقتصاد استان
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گره های ترافیکی جنوب غربی اصفهان باز می شود
 مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان از آغاز عملیات اجرایی خیابان حد فاصل بلوارشهدای صفه و بلوار 
جانبازان اصفهان خبر داد و گفت: با برنامه ریزی های انجام شده تا 6 ماه دیگر گره های ترافیکی جنوب 

غرب شهر اصفهان باز می شود.
احمد رضایی روز چهارشــنبه  درباره آغاز عملیات اجرایی خیابان حدفاصل بلوار شهدای صفه و بلوار 

جانبازان افزود: این طرح با هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال احداث می شود.
وی با اشاره به آغاز عملیات عمرانی محور کمکی خیابان ارتش، اظهارداشت: این خیابان به موازات خیابان 

ارتش حدفاصل بلوار شهدای صفه و بلوار جانبازان احداث خواهد شد که طول این محور سه کیلومتر و عرض آن 
6۰ تا 7۵ متر است. به گفته مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان، زمین های الزم برای ساخت این محور در مالکیت ارتش 

بوده که توافقات الزم در این خصوص صورت گرفته است.
رضایی با بیان اینکه خیابان ارتش تنها محور شــریانی با ظرفیت باال در جنوب غرب اصفهان اســت، خاطرنشان کرد: البته شریان های 
 دیگری همانند خیابان محتشــم کاشــانی نیز در این ناحیه شــهر وجــود دارد اما ظرفیت محــور ارتش از اهمیت باالیــی برخوردار

 است.

تخفیف ۲۰ درصدی برای دانشبران فعال سازمان فاوا شهرداری اصفهان
مرکز آموزش سازمان فاوا شهرداری اصفهان به دنبال برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای شهروندان 
در سطوح مختلف کودکان، نوجوانان، بانوان و دانشجویان همچنین سازمان های سطح استان، در صدد 
است با توجه به ایام پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، در ثبت نام دوره های جدید جهت دانشبرانی 

قبلی مرکز تخفیف ارایه کند.  
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان  اظهارکرد: امکان استفاده از تخفیف در ثبت نام دوره های جدید 

جهت دانشبران تا ۱۰ اسفند ماه سال جاری برای ثبت نام در دوره های این مرکز با تخفیف ۲۰ درصدی 
برای دانشبران شاغل در شهرداری اصفهان که بیش از پنج دوره را در این مرکز گذرانده باشند )عالوه بر یارانه 

۲۰ درصدی شهرداری اصفهان( و تخفیف ۲۰ درصدی برای سایر دانشبران که بیش از سه دوره را در مرکز آموزش طی 
کرده باشند، برقرار خواهد بود.

سید حمیدرضا ابطحی با بیان اینکه در پاییز سال جاری دوره های »اندروید« و »پایتون« در دو سطح مقدماتی و پیشرفته بیشترین مخاطب 
را داشته است، افزود: دوره های جدید  JAVA Core  و MEAN Stack در حوزه برنامه نویسی و تولید نرم افزار نیز برای دانشجویان 

از ابتدای بهمن ماه در حال ارایه است.

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

سهل آبادی :

پرورش جوانان برای فعالیت اقتصادی نوعی سرمایه گذاری است

رییس اتاق بازرگانی اصفهان بــا بیان اینکه ثروت 
می تواند مردم یک کشــور را نجات بدهد، گفت: 

باید برای ایجاد ثروت در کشــور تالش های مناســبی انجام شود و 
برگزاری کالس های آموزشی در این راستا بسیار تاثیرگذار است زیرا 
تربیت و پرورش جوانان برای فعالیت اقتصادی در واقع خود به معنای 

سرمایه گذاری است.

سید عبدالوهاب ســهل آبادی  در همایش»پویش ملی صادرات«، اظهار کرد: 
کشــور ما همه چیز دارد و خوشــبختانه تمام نعمت های مهم در اختیار کشور 
 ما هســت اما نتوانســتیم در این چهل ســال از ثروت ایرانی قدرت به دســت 

بیاوریم.
وی افزود: نباید شرایط به این صورت باشد که بعضی در ناز و نعمت زندگی کنند 

اما برخی دیگر در اشغال  و زباله ها به دنبال روزی خود بگردند.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان کرد: مایه افسوس است که هنر، صنعت و 
پتانسیلی بزرگ همچون فرش را از دست دادیم و حتی در فروشگاه های خودمان 
فرش هندی به فروش می رسد، در حالی که بسیاری از خانواده ها از این طریق امرار 

معاش می کردند.

وی با بیان اینکه هنر- صنعت فرش به عنوان یک اشــتغال ســالم برای بسیاری 
افراد جامعه اســت که باید مورد توجه قــرار گیرد، اضافه کــرد: صنعت فرش ما 
متاسفانه نابود شده است، در ســال های قبل صادرات خوبی در حوزه فرش انجام 
 می گرفت در حالی که امروز حتی فعاالن صنعــت فرش دیگر به صادرات فکر هم

 نمی کنند.
ســهل آبادی تاکید کرد: تنها راه نجات اقتصاد کشــور راه انــدازی »پویش ملی 
صادارت« اســت، جوانان باید در این زمینه فعالیت کنند و از پیشکسوت های این 
حوزه مشورت بگیرند، هر کسی که در این زمینه می تواند به اتاق و کشور کمک کند 
باید به اتاق اصفهان اعالم کند زیرا فکر جوانان اســت که مسیر کار و راه اقتصادی 

کشور را تعیین می کند.
رییس اتاق بازرگانــی اصفهان در بخش دیگری از ســخنان خــود گفت: خیلی 
از کارخانه هــا هســتند که تــوان پرداخت پــول کارگــران را برای شــب عید 
ندارنــد، پیش از ایــن وزارت صمــت، بودجه ای بــه کارخانه هایی که مشــکل 
 پرداخت شــب عید داشــتند، اختصاص می داد و ســال بعد به صورت اقســاط

اخبار اصفهان دریافت می کرد.
خـــبــــر

هر چه در شهرها 
تعداد فضاها و 

سراهای شهری از 
نظر فرهنگی بیشتر 

و میراث معماری و 
شهرسازی قوی تری 

باشد، اهمیت آن 
شهر و فضاها بیشتر 

می شود زیرا در 
جذب گردشگر 

داخلی و خارجی 
تاثیر بسزایی خواهد 

داشت.

 دو سرای »هشت بهشت« و »عباسی« به عنوان گذرهای فرهنگی شهر اصفهان انتخاب شدند:   

جاذبه های نوظهور

بنا بر اعالم وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، دو سرای 
»هشت بهشت« و »عباسی« در خیابان چهارباغ عباسی 

به عنوان گذرهای فرهنگی شهر اصفهان انتخاب شدند.
 قرار اســت در این گذرهای فرهنگــی کاالهای هنری 
تولید خط و  نقاشی، صنایع دستی فاخر، غذاهای سنتی، 
لباس های طراحی شده با فرهنگ ایرانی، اسالمی و لوازم 
دکوری منزل و محل کار که دارای جنبه های هنری است، 
به نمایش درآمده و به فروش برسد؛ بر اساس اعالم وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به هنرمندانی که جهت استقرار 
در این مجموعه انتخاب می شوند از محل صندوق مالی 
و اعتباری هنر مســاعدت هایی تخصیص یافته است و 

تسهیالتی نیز برای آنها در نظر گرفته می شود.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

      اگر بتوانیم امکانات الزم برای اسکان مسافران را در سطح شهر فراهم آورده و میزان ماندگاری گردشگران را افزایش دهیم در رشد و شکوفایی اقتصادی شهر بسیار 
تاثیرگذار خواهد بود.

اجحاف در بودجه استان اصفهان؛

 بودجه استان اصفهان کسری 7000 
میلیارد تومانی دارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: در حال حاضر، 
دولت مالیات دریافتی خود از استان اصفهان را ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان تعیین کرده و در طرف مقابل، حدود هزار میلیارد تومان بودجه 

برای استان در نظر گرفته است.
مســاله تخصیص بودجه دولتی به اســتان اصفهــان و عدم رعایت 
 نسبتی معقول بین مالیات دریافتی از این استان و بودجه تخصیصی،

 مساله ای قدیمی است که هر سال وخامت بیشتری به خود می گیرد و 
شکاف مالیات و بودجه این استان در حال افزایش است.

از نظر ســرانه بودجه دریافتی، اســتان اصفهان در رده پایین ترین 
استان های کشور قرار دارد و از نظر مالیاتی نیز پیش از تهران، بیشترین 
مالیات را به خزانه دولت واریز می کند. برخی از مسئوالن دولتی، دلیل 
این شیوه بودجه ریزی برای اصفهان را برخورداری این استان از منظر 
اقتصادی قلمداد می کنند اما این در حالی است که استان اصفهان از 
منظر بسیاری از شاخص های اقتصادی جزو محروم ترین استان هاست 
و برخی از شهرستان ها و بخش های این اســتان فاقد امکانات اولیه 
بهداشتی هستند و از دیگر سو، اصفهان همچنان رکورددار پروژه های 

نیمه کاره ملی است که سال ها از کلنگ زنی آن ها می گذرد.
اصفهان از سال ها قبل به عنوانی اســتانی برخوردار در سطح کشور 
شناخته شده و تلقی دولت و سایر مســؤوالن کشور نیز این بوده که 
همه امکانات کشور در این استان جمع شده و واجب است که بودجه 
سایر استان ها از اصفهان تامین شود؛ دیدگاهی که البته مورد تایید 
شاخص های اقتصادی و رفاهی نیست و باالتر بودن نرخ بیکاری استان 
اصفهان از متوسط کشــوری و تعداد بیش از ۱ میلیون نفری اعضای 
خانوار کارگری در کنار چالش های به وجود آمده برای کشــاورزان 

استان، مثال نقضی بر این ادعاست.
»عدم برخورداری اصفهان از یک سو و فشار دولت به دریافت مالیات 
بیشتر از صنایع این استان« از سوی دیگر باعث شد تا این موضوع از 
سوی مخاطبان فارس به عنوان یکی از ســوژه های فارس من مورد 

مطالبه قرار گیرد.

  عدم تخصیص بودجه با تلقی برخورداری استان اصفهان
بر همین اساس، حمیدرضا فوالدگر در خصوص وضعیت بودجه استان 
اصفهان در الیحه بودجه 9۸ اظهار کرد: بودجه پیشنهادی دولت برای 
استان اصفهان فاقد تعادل الزم بوده و شکاف درآمدی و هزینه ای آن 

به باالترین سطح خود رسیده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی یادآور شد: در حال 
حاضر، دولت مالیات دریافتی خود از استان اصفهان را ۸ هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان تعیین کرده و در طرف مقابل، حدود هزار میلیارد تومان 

بودجه برای استان در نظر گرفته است.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی خاطرنشان کرد: این شکاف بودجه ای 
به دلیل تلقی اشــتباه دولت در خصوص »برخوردار« بودن اســتان 
اصفهان است و از نظر دولت، اســتان های برخوردار باید بودجه سایر 

استان ها را تامین کنند.
فوالدگر متذکر شد: تعداد زیادی از پروژه های ملی موجود در اصفهان، 
نیمه کاره رها شــده اند و دولت باید از محــل مالیات های دریافتی از 
 استان اصفهان، مشوق هایی برای تعیین تکلیف این پروژه ها در نظر 

بگیرد.
وی همچنین تصریح کرد: این پروژه های ملی، کارکرد ملی داشــته 
و مشــاهده می کنیم که مراجعان زیــادی از اســتان های هم جوار 
برای دریافت خدمات به اســتان اصفهان مراجعــه می کنند و دولت 
 با تکمیل پروژه های این چنینی در واقع به رفاه چند اســتان کمک

 می کند.
نماینده مردم اصفهان در پایان اظهار داشــت: حتی اگر منابع دولت 
برای تخصیص بودجه کافی نباشد، باید شرایط حضور بخش خصوصی 
در این پروژه ها تسهیل شود و از این رو، بودجه باید به نحوی تنظیم 
شود که ساز و کاری کم ریسک برای مشارکت بخش خصوصی فراهم 

شود.

گـــزارش

پژوهشگر و رییس گروه 
شهرســازی دانشکده 
دانشــگاه  معمــاری 
اصفهــان در این رابطه 
گفــت: انتخــاب دو 
سرای »هشت بهشت« 
و »عباســی« به عنوان 
گذرهــای فرهنگــی در اصفهــان 
جاذبه هــای نوظهور بــرای جذب 

گردشگران است.
محمد مسعود با بیان اینکه فضاهای 
باز شــهری مهم ترین مکان ها برای 
شهروندان محسوب می شود، تاکید 
کــرد: ارزش های فرهنگی شــهرها 
پشتوانه فضاهای فرهنگی آنها است 
و هر چه در شــهرها تعداد فضاها و 
ســراهای شــهری از نظر فرهنگی 
بیشتر و میراث معماری و شهرسازی 
قوی تری باشــد، اهمیت آن شهر و 
فضاها بیشتر می شود زیرا در جذب 
گردشــگر داخلی و خارجــی تاثیر 

بسزایی خواهد داشت.

وی با ابراز خرســندی از انتخاب دو 
سرای »هشت بهشت« و »عباسی« 
بــه عنــوان گذرهــای فرهنگی در 
اصفهان، گفت: وجــود این فضاها و 
مکان های فرهنگــی می تواند نقش 
بسزایی در پیشــبرد پتانسیل های 
گردشــگری و ارتقــاء ظرفیت های 

فرهنگی شهر داشته باشد.
پژوهشگر و رییس گروه شهرسازی 
دانشکده معماری دانشگاه اصفهان 
تصریح کــرد: اعالم ایــن گذرهای 
فرهنگی در سطح کشور می تواند در 
جذب گردشگر و مباحث اقتصادی 

بسیار مؤثر باشد.
وی ادامه داد: بــه طور معمول وقتی 
گردشــگران از جاذبه های تاریخی 
یک شــهر بازدید می کننــد، کمتر 
اتفاق می افتد که گردشگران باز هم 
برای دیدن آن جاذبه ها به شهر سفر 
 کنند، این در حالی اســت که اعالم

 جاذبه ها و گذرهای فرهنگی جدید 
مانند سراهای فرهنگی هشت بهشت 
و عباســی می تواند باعــث افزایش 

انگیزه برای سفر گردشگران باشد.
مســعود تاکید کــرد: اگــر بتوانیم 
امکانات الزم برای اســکان مسافران 

را در سطح شهر فراهم آورده و میزان 
مانــدگاری گردشــگران را افزایش 
دهیم در رشد و شکوفایی اقتصادی 

شهر بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه بایــد تالش کنیم 
تا میزان مانــدگاری گردشــگران 
را افزایــش دهیــم، افــزود: یکی از 
مهم ترین مسائل این است که بتوانیم 
با تامین زیرساخت ها در بخش حمل 
ونقل، فضاهــای اســکان و اقامت، 
امکانات بانکی و ... تعداد مســافران 
عبوری از شــهر را کاهــش داده و 

ماندگاری آنها را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه امروز ذخیره سد زاینده رود ۱4۸ میلیون 
مترمکعب اســت، افزود: در حال حاضر ورودی آب به سد 
زاینده رود ۳۰ مترمکعب و خروجــی آن ۸۰  مترمکعب بر 
ثانیه است که بعد از بسته شدن سد، خروجی آب از سد برای 
تامین شــرب اصفهان و یزد به حدود ۱۵ مترمکعب برثانیه 

خواهد رسید. 
معاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقه ای 
اصفهــان همچنیــن اضافــه کــرد: میــزان بارش ها از 
ابتدای ســال آبی جاری تاکنون ۱۱۵۵ میلی متر اســت، 
درحالی که مدت مشابه ســال گذشته میزان بارش ها ۱9۵ 
 میلی متر و متوســط بارش در درازمــدت ۸۰۰ میلی متر

 بود.

وی با تاکید بر اینکــه وزارت نیرو بــا پیش بینی وضعیت 
بارش ها و با در نظر گرفتن سهم شرب در تابستان اقدام به 
تحویل آب برای کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان کرد، 
گفت: با توجه به پشــتوانه بارش ها در حال حاضر مشکلی 
برای تامین آب شــرب اصفهان در بهار و تابستان سال 9۸ 

نخواهیم داشت.
ساســانی در خصوص زمــان تحویل آب بــرای نوبت دوم 
آبیاری کشــت کشــاورزان شــرق و غرب اصفهان، اظهار 
کرد: تحویل آب بســتگی به میزان بارش هــا دارد، البته با 
توجه به میــزان بارش ها در ســال آبی جــاری به احتمال 
بســیار قوی با در نظر گرفتن خطوط قرمز شرب اصفهان 
 نسبت به توزیع آب برای کشاورزان تصمیم گیری خواهیم 

کرد.
وی با بیان اینکه برای ادامه زمستان و همچنین فروردین و 
اردیبهشت سال 9۸ بارش های خوبی پیش بینی شده است، 
افزود: بنابراین نگرانی ما برای تامین آب شــرب بسیار کم 
است و با توجه به بارش های موجود امیدواریم تمام ذی نفعان 
از جمله کشاورزان و همچنین ســاکنان اصفهان بزرگ از 
زاینده رود بهره مند شوند و مشکلی از لحاظ تامین آب شرب 

نداشته باشیم.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان 
گفت: پیش بینی می شود تحویل نوبت دوم آب زاینده رود 
برای کشاورزان شرق و غرب اســتان از نیمه دوم فروردین 

سال 9۸ باشد.

بسته شدن سد زاینده رود از ۲8 بهمن ماه
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان از کاهش خروجی سد زاینده رود در نخستین ساعت بامداد 28 بهمن ماه خبر داد و گفت: نگرانی 
ما برای تامین آب شرب بسیار کم است و با توجه به بارش های موجود امیدواریم تمام ذی نفعان از جمله کشاورزان و همچنین ساکنان اصفهان بزرگ از 

زاینده رود بهره مند شوند.
حسن ساسانی در خصوص آخرین شرایط سد زاینده رود، اظهار کرد: مطابق برنامه قبلی قرار است بامداد 28 بهمن ماه خروجی آب از سد زاینده رود کاهش 

یابد و نوبت اول آبیاری کشت پاییزه به اتمام خواهد رسید.



گردشگری

مهر
گـــزارش

نقدی بر دوره گذشته نمایشگاه 
گردشگری؛

گرایش برخی به 
سرگرمی های کاذب

یــک فعــال حوزه 
گردشگری و زیارت 
در یادداشــتی بــه 
نقد دوره گذشــته نمایشــگاه بین المللی 
گردشگری و راهکارهای هر چه بهتر برگزار 
شدن دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع وابسته تهران پرداخت.

 علیرضــا محمدعلی ــزاده فعــال حــوزه 
گردشــگری و زیارت در یادداشتی که آن 
را در اختیــار خبرگزاری مهر قــرار داد به 
بررسی یازدهمین نمایشــگاه بین المللی 
گردشگری و راهکارهای هر چه بهتر برگزار 
شدن دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع وابسته تهران پرداخت.

در این یادداشــت آمده اســت: یازدهمین 
نمایشــگاه بین المللی گردشگری و صنایع 
وابسته تهران؛ سال گذشــته  ۳ تا۶ بهمن 
ســال ۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشــگاه 

بین المللی 
تهران برگزار شــد. از جملــه ویژگی  های 
نمایشگاه سال گذشــته، حضور ۲۱ کشور 
جهان و ۵۰۰ شرکت خارجی و داخلی)در 
بخش داخلی ۴۳۰ شرکت داخلی و در بخش 

بین المللی ۷۰ شرکت خارجی(
برپایی گردهمایی تمام فعاالن گردشگری 
کشــور،  حضور شــرکت های خارجی از 
کشورهای مختلف، حضور رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،  
میهمانان و سفرای کشــورهای خارجی و 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی بود.
اختصاص  شــعار »ایران، فراتر از انتظار«، 
برپایی سه بخش گردشگری غذا، گردشگری 
گل و گردشــگری کودک برای اولین بار، 
استقرار استیج مستقل برای اجرای موسیقی 
ســنتی و برگزاری مراسم آیینی گروه های 
برتر کشور و فضای  بالغ بر ۴۱هزار مترمربع 
سالن سرپوشیده و ۳هزار مترمربع فضای باز 
با رشد ۱۶ درصدی از جمله تاکتیک های 

نمایشگاه بود.
جاذبه های جانبی این دوره از نمایشگاه نیز 
برپایی همایش ها و کارگاه های آموزشــی 
مختلف مانند کارگاه آموزشی گردشگری 
حالل، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری 
خوراک ایرانی، عصرانه های گردشــگری 

اســتان کرمان 
و استان فارس 
و کارگاه هــای 
آموزشی جامعه 
و  هتــل داران 
صنفی  انجمــن 
دفاتــر خدمــات 
مســافرتی ایران 
مهارت هــای  و 
ارتباطی در صنعت 
گردشــگری بوده 

است.
در واقــع هــدف از 
برگزاری یازدهمین 
بیــن  نمایشــگاه 
 المللی گردشــگری 
و صنایــع وابســته 
تهران تســریع روند 
برپایی غرفه ها، اعمال 
ایده های نو و متفاوت 
نســبت به ســال های 
گذشته در آماده سازی 
غرفه هــا، برنامه ریزی منســجم به منظور 
برگزاری نمایشــگاهی هدفمند و با نشاط، 
تبلیغات و بازاریابی محصوالت گردشگری 
متنوع کشــور، ایجــاد تحرک در رشــد و 
رونق صنعت گردشــگری و معرفی استان 
همدان به عنــوان پایتخت گردشــگری 
آســیا در ســال ۲۰۱۸ میــالدی و جذب 
 گردشــگران در فصل کم رونق گردشگری

 بود.
ایجاد هم افزایی در مشــارکت بخش های 
دولتی و خصوصی و از جمله اســتانداران، 
فرمانداران، شــهرداران، و فعاالن کسب و 
کارهای زنجیره ای خدمات گردشــگری، 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری، توجه به ویژگی های خاص و 
انعکاس ظرفیت های منحصربه فرد هر استان 
و منطقه، حمایت از فعاالن بخش خصوصی 
در حوزه گردشــگری و بسترســازی برای 
معرفی مناسب اقدامات و  دستاوردهای این 
بخش، بهره گیری از حمایت و مشارکت های 
مادی و معنوی سایر بخش ها و دستگاه ها،  
ایجــاد فضــای رقابتــی میان فعــاالن و 
دست اندرکاران گردشــگری از نکات قابل 

توجه بوده است.

اصفهان رتبه دوم تولید محصوالت جالیزی کشور را دارد
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: اصفهان رتبه اول کشور در تولید ریز غده 

سیب زمینی و رتبه دوم در تولید گلرنگ و سایر محصوالت جالیزی را دارد.
احمدرضا رئیس زاده اظهار داشــت: از ۵۶۴ هزار هکتار اراضی با قابلیت کشــاورزی حدود ۱۹۷ 
هزار  هکتار معادل ۳۵ درصد به کشــت محصــوالت زراعی اختصاص دارد کــه ۱۷۷ هزار هکتار 

 آن مربوط به زراعت کشــت های آبی و ۲۰ هــزار  هکتار آن  نیز  به کشــت های دیــم، اختصاص 
یافته است.

وی بیان داشــت: میزان تولید انواع محصوالت زراعی از این سطوح در سال زراعی ۹۷-۹۶ با توجه به بروز 
پدیده خشکسالی و کاهش سطوح زیر کشت حدود  سه میلیون و ۲۴۲ هزار تن بوده است .

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان افزود: اصفهان رتبه اول در تولید تعداد ریز غده سیب زمینی )مینی تیوبر 
و تولید پیاز( را دارد و صاحب رتبه دوم در تولید گلرنگ و تولید سایرمحصوالت جالیزی )طالبی، گرمک( است.

وی از رتبه سوم اصفهان درسطح و تولید سیب زمینی و تولید خربزه خبر داد و بیان داشت: استان اصفهان رتبه چهارم در تولید 
سایر محصوالت سبزی ها و رتبه ششم در تولید ذرت علوفه ای و رتبه هفتم در تولید یونجه را دارد.

روزهای سبز نصف جهان در چله زمستان
شهر اصفهان ۳ روز نخست هفته جاری را در وضعیت هوای سالم گذراند و از روز گذشته تا به امروز 

در محدوده هوای پاک قرار دارد.
 با توجه به ناپایداری های جوی روزهای اخیر، شهر اصفهان ۳ روز نخست هفته جاری را در وضعیت 
هوای سالم گذراند و روز گذشته با میانگین شاخص ۴۵ و امروز با میانگین شاخص ۴۳ در محدوده 

هوای پاک قرار دارد.
در بین ایستگاه های پایش کیفی هوای شهر اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۷ صبح 

امروز، ایستگاه میدان احمدآباد با شاخص ۲۷ ایستگاه پاک ترین ایستگاه و پس از آن به ترتیب ایستگاه های 
خیابان دانشگاه با شاخص ۳۷، خیابان استانداری با شاخص ۳۹، چهارباغ خواجو با شاخص ۴۳، خیابان پروین با 

شاخص ۴۴ و بزرگراه خرازی با شاخص ۴۸ در محدوده سبز هستند و ایستگاه خیابان رودکی با شاخص ۶۳ در وضعیت هوای سالم 
قرار دارد.

بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های 
حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

 ایــن همــان موضوعی 
اســت که گویا مخالفان از 
یاد برده اند و یا آنکه دچار 
خودسانســوری شدند.ی 
کی از دالیل اصلی مخالفت 
منتقدان دولت در موضوع 
تعامل با گــروه ویژه اقدام 
مالی، گره زدن عامدانه یا نــا آگاهانه آن 
با برجام اســت؛ در واقــع این طور به نظر 
می رسد که منتقدان برجام، قصد دارند تا 
اولین انتقام خود را از دولت های یازدهم و 
دوازدهم با  اف ای تی اف بگیرند و تا حدودی 
نیز با تبلیغات خالف واقع موفق شــدند، 
مخالفت با FATF را به ســمت وسویی 
غیرکارشناســی و غیر تخصصی هدایت 
کنند تا آنجایی که موضوعات حول وحوش 
این گروه که کامال تخصصــی و نیازمند 
دانش پایه ای است، در کوی و برزن فریاد 
زده  شود. برای پاســخ به چنین ابهاماتی 
درباره گروه ویژه اقدام مالی کافی اســت 
 FATF یکبار سیر زمانی تعامالت ایران و

را مورد بررسی قرار گیرد.

   تایم الین تعامالت ایران و گروه ویژه 
اقدام مالی

 FATF بررسی سوابق تعامالت ایران با
حکایت از آن دارد که اولین سابقه جدی 
تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی نه تنها 
به ســال های اخیر مربوط نمی شود بلکه 
روابط کشورمان با این گروه به اوایل دولت  

نهم برمی گردد.
۱۹مهرماه ۱۳۸۶ بود که گروه ویژه اقدام 
مالی با صدور بیانیــه ای به اعضای اصلی 
و همکار خود توصیه کرد کــه در روابط 
مالی شان با ایران دقت کنند، چراکه ایران 
فاقد رژیم و قانون مبارزه با پولشــویی و 
تامین مالی تروریسم است.   اولین واکنش 
درخور ایران به گزارشــات اف ای تی اف را 
نیز باید پس از این بیانیــه و در دولت اول 
محمود احمدی نژاد دانست، زیرا پس از 
آن، با پیگیری های دولت وقت، مجلس 
هفتم به ریاست غالمعلی حداد عادل در  
تصویب الیحه مبارزه با پولشویی سرعت 
بخشید و نهایتا در بهمن ماه همان سال 
آن الیحه مورد تایید شورای نگهبان قرار 
گرفت و برای اولین بار مبارزه با پولشویی 

در کشور جرم انگاری شد.
در فرودین ماه ســال بعد نیز، نخستین 
جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به 
ریاســت داوود دانش جعفری، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی دولت نهم تشکیل شد 

و از همین سال نیز، مرکز اطالعات مالی 
و مبارزه با پولشویی)FIU( فعالیتش را 

آغاز کرد.
با وجــود آنکــه در آن ســال ها اقدامات 
مثبتی انجام شــد اما این تالش ها برای 
رفع نگرانی های گروه اقدام مالی کافی نبود 
چراکه هنوز در قوانین کشورمان، مبارزه با 
تامین مالی تروریسم جرم انگاری صورت 

نگرفته بود.

   قطعنامه های شورای امنیت برای 
مبارزه با تامین مالی تروریسم

دانســتن این نکته نیز ضروری است که 
اهمیت باالی مبارزه با تامین مالی تروریسم 
و جرم انگاری آن در کشــورها را بایستی 
در قطعنامه های شورای امنیت سازمان 
ملل جستجو کرد؛ زیرا براساس قطعنامه 
۱۲۶۷ که ذیل فصل هفتم منشور سازمان 
ملل در ۱۵اکتبر۱۹۹۹ منتشــر شد، از 
کشورهای عضو خواسته شد، درباره مبارزه 
با تامین مالی تروریسم و به ویژه مصادیق 
آن زمان گروه های تروریستی یعنی طالبان 
مراقبت های احتیاطی الزم را انجام دهند.

قطعنامــه ۱۳۳۳ در ســال ۲۰۰۰،   بن 
الدن و القاعده را نیز مورد هدف قرارداد. 
قطعنامه هــای بعــدی نیز بــه ترتیب 
۱۳۶۳، ۱۳۹۰، ۱۴۵۲، ۱۴۵۵ تدابیــری 
جهت نظارت و اجرای بهتر وضع کردند 
تا مســیرهای مالی منتهی به گروه های 
تروریستی مدنظر این قطعنامه ها مسدود 

شود. لیست گروه های تروریستی ماهانه 
به روز رسانی می شود که در شرایط کنونی 
در این لیســت القاعده، طالبان و داعش 
حضور دارند و اقدامات مقابله ای در رابطه با 
این لیست برای کلیه اعضای سازمان ملل 

ضرورت دارد.
به این ترتیب عدم جرم انــگاری مبارزه 
با تامین مالی تروریســم درکشور سبب 
  FATF ،۱۳۸۶ آن شد تا در اســفندماه
اولین هشــدار خــود را به ایــران اعالم 
کند و  ســرانجام به دلیل بی اعتنایی به 
هشدارهای گروه اقدام مالی، این گروه پس 
از ۵ هشدار پیاپی طی سال های ۱۳۸۷ و 
Counter- ۱۳۸۸ ایران را در فهرست

measures و یا همان لیســت سیاه 

قرار داد.

   دالیل قرار گرفتن ایران در لیست 
سیاه

نصیــری احمدآبــادی، رئیــس مرکز 
اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی که از 
۲۶دیماه۱۳۸۸ این مسئولیت را برعهده 
دارد، در همین رابطه می گوید: »عدم جرم 
انگاری تامین مالی تروریســم در قوانین 
داخلــی«، »نبود ســاختار گزارش دهی 
مشکوک به عملیات پولشویی« و »عدم 
عضویت در هیچ یک از نه گروه منطقه ای 
گروه اقدام مالی« ســه دلیل اصلی قرار 
گرفتن ایران در لیست مقابله ای از سوی 
این گروه  بود. وی در ادامه تصریح می کند: 

عمال هیچ کشوری بدون انجام سه مورد 
گفته شــده، وارد پروسه مرور برای خارج 

شدن از لیست سیاه نخواهد شد.
پس از آنکــه ایران بــه عنــوان یکی از 
مهمتریــن مراکــز پولشــویی در دنیا 
معرفی شد، نگرانی ها در سطوح مختلف 
نظام، افزایش پیدا کــرد تا آنجایی که در 
۲۶فروردین ماه ۱۳۸۹، شــورای امنیت 
ملی طی مصوبه ای، »تعامــل با اعضای 
FATF برای خروج ایران از لیست سیاه« 
و »پیوســتن به کنوانســیون پالرمو« را 
به وزارتخانه های اقتصادو امــور دارایی، 
اطالعات،   امورخارجه و بانک مرکزی اعالم 
 کرد. دبیر شورای امنیت ملی در آن زمان

 سعید جلیلی بود.

اِف اِی تی اِف به روایت زمان؛   

چرا مخالفان تعامل با گروه اقدام مالی دچار خودسانسوری شدند؟

خبرآنالین
گـــزارش
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در حالی مخالفان تعامل با گروه اقدام مالــی ادعا دارند که 
اجرای توصیه های FATF پیوست برجام بوده و پیگیری خروج 
کشورمان از لیست سیاه با اصرار دولت فعلی درحال انجام است 
که بررسی سوابق تعامالت نشان از آن دارد که همکاری با این 
نهاد به یک دهه پیش و دولت نهم برمی گردد و پیگیری ها برای 

خروج از این لیست نیز در دولت دهم آغاز شد.

دانستن این نکته 
نیز ضروری است که 

اهمیت باالی مبارزه با 
تامین مالی تروریسم 
و جرم انگاری آن در 

کشورها را بایستی در 
قطعنامه های شورای 
امنیت سازمان ملل 

جستجو کرد.

خبرهای دو خطی

اقتصاد ایران
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افزایش سقف تسهیالت 
مسکن منتفی شد؟

با اظهــارات صریــح وزیــر راه و 
شهرسازی به نظر می رسد پرونده 
افزایش سقف تسهیالت مسکن در 

شرایط کنونی منتفی شد.
 پیش از این، با افزایش شدید قیمت 
مسکن در کشــور، پیشنهاداتی در 
خصوص افزایش سقف تسهیالت 
مســکن با هــدف ایجاد شــرایط 
مســاعدتر برای خرید مسکن ارائه 
شد اما به نظر می رســد وزیر راه و 
شهرسازی با استناد به اثرات تورمی 
این تصمیم، چنیــن اقدامی را به 
صالح نمی داند. قیمت مســکن در 
سال جاری افزایشی نزدیک به صد 
در صد را نسبت به سال گذشته در 

برخی مناطق تجربه کرده است.
 بررسی ها نشان می دهد متوسط 
قیمت مســکن از حدود ۵ میلیون 
تومان در هر متر مربع به کمی بیشتر 
از ۹ میلیون تومــان در حال حاضر 
افزایش یافته است از این رو قدرت 
خرید در این بازار به شدت کاهش 
یافته و خرید و فروش مسکن را در 
عین رشد قیمت ها به کف رسانده 
است. هر چند فعاالن بازار مسکن 
کاهش اندک قیمت، خصوصا قیمت 
واحدهای لوکس را پیش بینی می 
کنند اما با این حال برآوردها نشان 
می دهد قدرت خرید در این حوزه 

با کاهشی جدی روبروست.

   ورود  سرمایه های سرگردان
 با رشد قیمت ارز در سال گذشته، 
قیمت سایر اقالم سرمایه ای نظیر 
مسکن، طال و سکه و حتی خودرو 
رو به افزایش گذاشــت. بررسی ها 
نشــان می داد بخش مهمی از این 
افزایش ناشی از ورود سرمایه های 
سرگردان به بازار مسکن بوده است. 
ســرمایه هایی که با هــدف حفظ 
قدرت خرید، وارد این بازار شــدند 
و در نتیجه رشد شــدید قیمت را 
رقم زدند. این موقعیت، شــرایط را 
برای خرید مسکن برای خریداران 
واقعی ســخت تر کرد و در نتیجه 
پیشــنهاداتی برای افزایش سقف 

تسهیالت مطرح شد.

مهر
خـــبـــر
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    مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: با توجه به حجم باالی واردات دام زنده، الشه گرم و 
سرد و منجمد بخشی از تقاضا پوشش داده می شود و به طور قطع قیمت گوشت قرمز کاهش خواهد یافت.
    وزیر جهاد کشاورزی گفت: قرار شده است گوشت وارداتی به صورت هدفمند در اختیار گروه های 

هدف قرار گیرد، تا بازار به تعادل برسد.
    وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تمام تالش ما این است که پوشاک و کاالهای اساسی مورد نیاز 

مردم از جمله گوشت و مرغ با قیمت مناسب به مردم عرضه شود.
    طبق آمار بانک مرکزی، 3۹.۸۴۲ میلیارد ریال اوراق مشارکت در پایان دوره ۹ ماهه ابتدایی امسال 

خریداری شده است.
    محموله بــار هوایی شــامل ۱۱00 راس دام زنده از طریــق فرودگاه بین المللی امــام )ره( وارد

 کشور شد.
    معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت با تشریح اقدامات انجام شده برای تامین کاالهای اساسی شب 

عید، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده از هفته آینده برای گوشت قرمز شاهد صف نخواهیم بود.



کسب و کار
04
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آمازوناستارتاپEeroرابرایتوسعهخانههایهوشمندمیخرد
 مدیرکل ســازمان توســعه صنعتی ملل متحد )یونیدو(، در دیدار با نماینده ایران در وین به 

اهمیت باالی آمازون استارتاپ Eero را برای توسعه خانه های هوشمند می خرد .
سیاســت و بازاریابــی - شــبکه  مــش ارائه شــده  اســتارتاپ Eero به آنالین شــدن 
 دســتگاه های مبتنی بر الکســا در دورتریــن نقاط خانه و توســعه  خانه  هوشــمند کمک 

می کند.
آمازون ســرمایه گذاری بزرگی روی توسعه  خانه های هوشــمند کرده و هنوزهم دنبال خریدن 

شــرکت هایی با فناوری جدید اســت تا کســب وکار خود را گســترش دهد. آمــازون قصد دارد 
این بار روی اســتارتاپی هزینه کند که بــا ارائه  روترهای مش وای فای معروف شــده اســت. محصوالت 

اســتارتاپ Eero سیســتم وای فایی را فراهم می کند که تمام ابزارهای هوشــمند خانه حتــی در دورترین نقاط 
خانه می تواننــد به آن متصل شــوند. دیو لیمپ ، معاون ارشــد محصــوالت و خدمات آمــازون می گوید: مــا تحت تاثیر 
 تیم Eero و ســرعت آن هــا در اختراع سیســتم وای فایی قــرار گرفتیم که تمــام محصوالت به آن متصل می شــوند و

 کار می کنند.
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اما برای بسیاری نه امکان 
تغییر شغل وجود دارد و 
نه آن قدر خوش شــانس 
هستند که بتوانند شغل 
موردعالقه خود را بیابند. 
آن ها مجبورند در شــغل 
فعلی خــود بمانند. برای 
شرکت ها هم چندان به صرفه نیست که 
دائما کارمندان خود را عوض کنند. از این 
روی شرکت ها برای افزایش کارایی باید 
بدانند چگونه مشارکت کارمندان خود 

را افزایش دهند.

کاهش مشارکت کارمندان به ضرر 
شرکت ها است

وقتی افراد شغلشان را دوست ندارد، اولین 
اتفاقی که می افتد این است که بازدهی، 
کارایــی و انگیزه آن ها کم می شــود. در 
نتیجه مشارکتشــان کاهش می یابد و 
برای تعطیالت آخر هفته لحظه شماری 
می کننــد. وقتی مشــارکت کارمندان 
کاهش یافت، بســته به اینکه ســازمان 
چقدر بزرگ باشــند، ممکن است بابت 
همین کاهش، در طول سال میلیاردها 

تومان ضرر کنند.
اگر نیل آرمســترانگ به جــای انگیزه و 
تالش به رســیدن به ماه، فقــط به فکر 
حقــوق و تعطیالت آخر هفتــه بود، آیا 

می توانست روی ماه قدم بگذارد؟
فرض کنید نیل آرمســترانگ که اولین 
انســانی بود که روی ماه قدم گذاشت، 
به جای اینکه انگیزه و تالش و حتی زندگی 
خود را صرف این هدف کند، مثل بسیاری 

از کارمندان دیگر، صرفا از روی اجبار برای 
کار وارد ناسا می شــد و همواره به دنبال 
مرخصی و تعطیالت آخر هفته می گشت. 
در این صورت او احتماال هیچ گاه قدم به 

ماه نمی گذاشت.

در ایــن میان قانون پرایــس هم خود را 
نمایان می کنــد. در نتیجه می بینیم که 
فقط آن تعدادی از کارمندان که مشارکت 
بیشتری دارند، بخش زیادی از کار را انجام 
می دهند و این یک تهدید برای پایداری 

شرکت ها می شود.

تعهد شغلی در نظریه های مدیریتی
مشــارکت کارمنــدان یا تعهد شــغلی 
مفهومی است که سعی دارد میزان عالقه 
و شوق کارمندان به شغل خود، تعهد آن ها 
به سازمان و میزان تالشی و مشارکتی را 
که کارمندان برای انجــام کارها دارند، 

بسنجد.
مفهوم مشارکت کارمندان از دهه ۱۹۹۰ 
به این سو در نظریه های مدیریتی مورد 
توجه قــرار گرفته اســت؛ زیــرا پس از 
تغییرات فرهنگ بازار کار از دهه هشتاد، 
به طور کل میزان مشــارکت کارمندان 

کاهش یافت.
تا دهه هشتاد جلب رضایت کارمندان و 
کارکنان از مسایل بسیار مهم برای مدیران 
بود. به همین دلیل  حقوق کارکنان باال بود 
و شرکت با ارائه بخشی از سهام شرکت به 
کارکنان، هم انگیزه کار و بازدهی آن ها را 
در آن ها باال می برد، هم سرعت پیشرفت 

خود افزایش می داد.
ایجاد یک محیط راحت و دوستانه تاثیر 
به سزایی روی میزان مشارکت کارمندان 

دارد.
اما پس ازآن تمرکز مدیران روی افزایش 
سود شرکت به نفع ســهام داران و جلب 
رضایت مشتریان بود؛ زیرا در این صورت 
میــزان حقوق خــود مدیــران افزایش 
می یافــت. در این حالت یکــی از اولین 
کارهایی که مدیرها انجام دادند این بود 
که تا جای ممکن هزینه های شــرکت را 
که حقوق  کارکنان نیز شــامل آن بود، 
کاهش دادند تا سود شرکت ها بیشتر شود 

و حقوق و پاداش مدیران افزایش یابد.
با همین تغییر در فرهنگ بازار کار، میزان 
مشــارکت کارمندان کاهش یافت و در 

نتیجه توجه نظریه پردازان مدیریتی به 
این مسئله بیشتر شد.

مدیران متوجه شده بودند که از یک سو 
مجبور هستند هزینه های شرکت را پایین 
نگه دارند و از آن سو برای افزایش بهره وری 
شرکت باید مشارکت کارمندان را بیشتر 

کنند.
حال با توجه به همه این ها ســوالی که 
مطرح می شــود ایــن اســت: چگونه 
می توانیم مشارکت کارمندان را افزایش 

دهیم؟

اهداف شرکت را تعیین کنید
برای داشتن یک شــرکت موفق، ما باید 
بتوانیم و بدانیم چطور طرح کسب وکار 
بنویســیم. مهم ترین بخــش این طرح 
کسب وکار، تنظیم اهداف شرکت است. 
این اهــداف باید هم کلــی و هم جزیی 

باشند.
شــما باید اهداف ســاالنه، نیم ساله و 

سه ماهه بنویســید تا کارمندان بدانند 
باید روی چه چیزی کار کنند. رســیدن 
به هدف تعیین شــده چیزی اســت که 
می تواند کارمندان را به مشارکت بیشتر 
تشــویق کند. از آن ســو آن ها با داشتن 
این هدف می دانند که کارشــان چگونه 
روی کسب وکار شرکت تاثیر می گذارد 
و احســاس مفید بودن به آن ها دســت 

می دهد.

از مدیریت میکرو بپرهیزید
هیچ کسی دوست ندارد یک مدیر میکرو 
داشته باشــد. مدیریت میکرو، انرژی و 
انگیزه کارمندان را می گیرد و این کاهش 
انگیزه و انرژی در نهایت باعث می شوند 
افراد تا جای ممکن خود را کنار بکشند و 

کارها مشارکت نکنند.
مدیریت میکرو افــراد را تحقیر می کند؛ 
زیرا این حس را منتقل می کند که آن ها 
ربات هستند و نه انســان. اگر کارمندان 
آزادی کافی برای نحوه انجام کار خود را 
نداشته باشند، چندان در کار مشارکت 

نخواهند کرد.

آموزش کارمندان
آمــوزش کارکنــان یکــی از مهم ترین 

روش هایی اســت که مشارکت کارکنان 
را افزایش می دهد زیرا اگر کارمندی نداند 
که چگونه کارهای محوله را انجام دهد، 
هیچ وقت در فرآیندهای کارهای شرکت 
مشــارکت نخواهد کرد. این عدم آگاهی 
باعث گیجی، خستگی و فرسایش روانی 
او می شود و کارایی او را نیز پایین می آورد.

از  یکــی  کارکنــان  آمــوزش 
مهم تریــن کارهایــی اســت کــه 
افزایــش را  کارکنــان   مشــارکت 

 می دهد.
کارمندی که می داند چگونه کار خود را 
به درســتی انجام دهد درک روشن تری 
از چیســتی کار خــود خواهد داشــت. 
در نتیجه آمــوزش کارکنــان در حین 
کار می تواند این مشــکل را حل کند و 
 همچنین انگیزه ارتقا شغلی به کارمندان

 بدهد.

از کارمندان قدردانی کنید
قدردانــی از افــراد شــاید مســتقیما 
میــزان مشــارکت آن هــا را افزایــش 
ندهد امــا اگر ببینند که شــما به عنوان 
مدیــر یــا رییــس قــدردان کارهای 
 آن هــا نیســتید، ناامیــد و بی انگیــزه 

می شوند.

چند استراتژی کسب و کار؛   

چطورکارمندانرابهمشارکتبیشترتشویقکنیم

به عنوان یک مدیر 
باید بدانید که شما 

الگوی اعضای تیم خود 
هستید. اگر خودتان به 

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

بنابراین همیشه باید 
در بهترین حالت خود 

باشید و تمام تالش خود 
را برای به دست آوردن 

نتایج انجام دهید.

کریستین بیل بازیگر مشهور فیلم هایی همچون شوالیه 
سیاه در مراسم گلدن گالب امسال جایزه بهترین بازیگر 
مرد را برد. او هنگامی که برای دریافت جایزه اش روی سن 
رفت، اولین جمله ای که گفت بســیار برایم جالب بود. او 
گفت: ما چه آدم های خوش شانسی هستیم که توانسته ایم 

عمرمان را صرف کاری بکنیم که دوستش داریم.
جمله او یادآور یکی از مهم ترین واقعیت های بازار کار در 
دنیای امروز است. شاید ۷0 درصد آدم ها در دنیای امروز 
در شغل هایی مشغول هستند که از آن خوششان نمی آید. 
آن ها که مشــارکت کمی در کار دارند، عموما شغلشان را 
دوست ندارند و همچنان در فکر پیدا کردن شغل رویاها 

روزگار می گذرانند.

 
استارت آپ

بسیاری از موسســان استارتاپ های 
موفق، پس از موفقیت در حوزه کسب وکار سعی می کنند 
از رازهای موفقیت خود بگویند؛ برخی بر داشتن یک ارائه مناسب از محصول و 

برخی دیگر بر سخت کوشی تاکید دارند اما موفقیت به این سادگی نیست. 

به یقین موفقیت در هر کسب وکاری نیازمند ترکیبی از خصایص ذاتی مدیر یا رهبران است 
به این شکل که دارای جسارت، قدرت تصویرپردازی باال یا شوق الزم باشند.

اما در کنار همه این موارد، چیزی که باید به آن توجه جدی شود،  دارا بودن سیستم های 
حمایتی درست است.

ایالن ماسک؛ مؤسس شرکت های اسپیس اکس و تسال در این زمینه نظر جالبی دارد؛ وی 
تاکید می کند که هر چند مدیر باید قوی و شجاع باشد و بتواند هیجان و شوق الزم را در تیم 
خود ایجاد کند اما از سوی دیگر چنین مدیری نباید انرژی و خالقیت تیم خود را نابود کند.

مدیران موفق، ارزش های خاصی دارند که در نهایت تیم را تشویق 
می کنند که از پتانسیل خود نهایت اســتفاده را ببرند؛ برخی از این 

ارزش ها در ادامه مورد اشاره قرار می گیرند:

تعامل
پروفسور مورتر هانسون از دانشگاه برکلی با انجام یک پژوهش پنج ساله 
درباره کسب وکارهای ایاالت متحده، به این نتیجه رسید که مدیران 
موفق در زمینه ایجاد ارتباط با دیگران مهارت باالیی دارند و در جریان 
تعامالت خود سعی می کنند پیام شان را براســاس نیاز و اولویت های 

مخاطبان تعدیل کنند.
البته به این معنا نیست که شما باید سخنگوی خوبی باشید؛ افراد توانمند 
در ایجاد ارتباط صحیح، با مخاطب خود صحبت کرده و سعی در ایجاد 
محیطی دارند که در آن بین خود و عالیق و انرژی مخاطب ارتباط ایجاد 

کنند.
آنها سعی می کنند شنونده های خوبی باشند و تمام تالش خود را صرف 

درک احساسات طرف مقابل کنند.
در تعامل با مخاطب یاد می گیرند که چگونه پیام خود را تعدیل کنند زیرا تعامل به معنای 
گفتن یک پیام صد درصد معتبر و درست نیست بلکه هدف از تعامل، درک احساسات، امیال 

و عالیق طرف مقابل و مخاطب است.
من همیشه از انیشتین نقل قول می کنم که می گفت: اگر نتوانید پیام خود را به صورت خیلی 

مختصر بیان کنید، پیام شما قابل فهم نخواهد بود.

نظارت بر احساسات
مدیر استارتاپ بودن طبق گزارش اینک، یعنی کنار آمدن با نوسانات و فراز و نشیب های هر 
روزه در حوزه کسب وکار؛ مخصوصا این نوسانات در مراحل ابتدایی راه اندازی کسب وکار 

بیشتر احساس می شود.
یک روز همه هیجان زده از موفقیت می گویند و روز دیگر همه سردرگم و ناراحت از برآورده 

نشدن برخی اهداف هستند؛ تن دادن به هر یک از این احساسات می تواند مخرب باشد.
به همین دلیل برای یک مدیر استارتاپی اهمیت باالیی دارد که بتواند احساسات مثبت و 

منفی در حوزه کسب وکار را کنترل کند.
یک مدیر موفق دستخوش هیچ یک از این احساسات نمی شود زیرا آگاه است که همه آنها 

زودگذر هستند.
یک مدیر دائما باید با خود تکرار کند که این نیز بگذرد؛ چنین مدیری می تواند همین ساختار 
ذهنی را وارد فرهنگ تیمی خود کرده و تمام اعضا تیم را در کنترل احساسات و نوسانات 

توانمند سازد.

تمجید دستاوردها
همه ما عالقه مند به روایت داستان هایی از قهرمانان هســتیم و این قهرمانان می توانند 
کارآفرینان باشند؛ کارآفرینانی که یک تنه به جنگ همه چیز می روند و با حداقل منابع مالی 

خود شرکتی را راه اندازی کرده و در نهایت آن را تبدیل به یک کسب وکار موفق می کنند.
اما موضوع به این ســادگی نیست زیرا در پس موفقیت هر کســب وکاری عالوه بر وجود 
یک رهبر و مدیر موفق، تیمی وجود دارد که در نهایت بیانگر این مهم است که موفقیت 

کسب وکارها، نتیجه یک تالش تیمی است.
مدیران استارتاپی باید از اینکه همه موفقیت کسب وکار را به نام خود تمام بزنند، پرهیز کنند 

به دلیل اینکه کار در نهایت منجر به فروپاشی کسب وکار می شود.
لذا یک مدیر باید دائما دستاوردهای تیم خود را مورد تمجید قرار داده و از همکاران خود 

قدردانی کند.
او کاری می کند تا اعضای تیم تبدیل به افرادی صادق، فروتن، تشنه موفقیت و خوشحال 
شوند؛ اعضای چنین تیمی مثبت اندیش بوده، همواره به دنبال راه حل می گردند، از همدیگر 

یاد می گیرند و در کارشان شفاف هستند.
همه این موارد، موفقیت تیم کاری را در پی دارد.

باید تاکید کرد که همه موفقیت یک کســب وکار به توانمندی هــای ذاتی مدیر مانند 
اعتمادبه نفس و هوش باز نمی گردد بلکه برخی از مهارت های اکتســابی مدیر نیز نقشی 
راهبردی در موفقیت یک کسب وکار دارد. مهارت هایی مانند ارتباط با مردم که آنها را قادر به 

تولید کارهای عالی و عشق به آنچه که انجام می دهند، می سازد.

ایران تلنت
یـــادداشت
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،،
مفهوم مشارکت 

کارمندان از دهه ۱۹۹0 
به این سو در نظریه های 

مدیریتی مورد توجه قرار 
گرفته است؛ زیرا پس از 

تغییرات فرهنگ بازار 
کار از دهه هشتاد، به طور 

کل میزان مشارکت 
کارمندان کاهش یافت.

همیار وب
گـــزارش

مهارت های حرفه ای یک مدیر استارتاپ را دارید؟

فراخوان کارن کراد برای 
سرمایه گذاری بر روی 

استارتاپ ها
یکی از موضوعات مهــم در حوزه 
استارتاپی بحث ســرمایه گذاری و 
تامین مالی است که استارتاپ ها چه 
در مرحله شروع و چه در مرحله رشد 

با آن دست و پنجه نرم می کنند.
علی عمیدی، مدیر ســامانه تامین 
مالی و ســرمایه گذاری کارن کراد 
ضمــن معرفی ایــن پلتفــرم، به 
موضوعات سرمایه گذاری در حوزه 

استارتاپ ها پاسخ داد.
وی درباره ایده اصلی شــکل گیری 
کارن کراد گفت: سامانه تامین مالی 
و سرمایه گذاری کارن کراد با توجه 
به نیاز اســتارتاپ ها و شرکت های 
نوپا به سرمایه پذیری شکل گرفت. 
نکته مهم در این حوزه بحث وجود 
فرصت ها و ایده های بســیار خوب 
استارتاپی در شهرهای مختلف ایران 
است که با توجه به حضور تهران در 
محوریت شرکت های شتاب دهنده، 
شــرکت های ســرمایه گذاری، 
شرکت های دانش بنیان و… سعی 
بر این داشته ایم که از فرصت های 
سطوح دیگر کشور هم غافل نشویم 
و به بلوغ اکوسیستم استارتاپی در 
دیگر شــهرها نیز کمک کنیم. در 
این راستا فرصت و بستر عادالنه ای 
را برای دسترسی ســرمایه گذار و 
سرمایه پذیر و شناسایی طرح های 
خوب کســب و کاری در شهرهای 

مختلف ایجاد کرده ایم.
وی درباره حوزه هایی که کارن کراد 
به ســرمایه گذاری در آن ها کمک 
می کند، گفت: ذهن بیشــتر ما با 
شنیدن واژه اســتارتاپ به سمت 
حوزه فناوری اطالعات می رود که 
البته شناخت اشــتباهی نیست. 
اما با توجه به شــرایط و پتانسیل 
ایران، حوزه هــای دیگری هم مثل 
انرژی، ورزش، کشــاورزی و... هم 
می توانند اثربخش باشند و باید توجه 
بیشتری از سمت شتاب دهنده ها، 
ســرمایه گذاران خطرپذیر و… به 
آن ها شــود و مورد حمایــت قرار 
گیرند.عمیدی درباره نحوه ارتباط 
صاحبان ایده و پذیرش ایده ها گفت: 
اســتارتاپ ها و کسانی که ایده های 
کســب و کاری دارند وارد ســایت 
کارن کراد می شوند و بعد از ثبت نام 
اولیه، طرح های کسب و کار همراه با 
طرح های مالیشان را به ما می دهند. 
تیم ما این طرح ها را بررســی و از 
آن ها یک گزارش ارزیابی استخراج 
می کنند. این گزارش ها وارد کمیته 
ارزیابی شامل افراد کلیدی این حوزه 
می شــوند و برای ســرمایه گذاری 
مورد بررســی و تصمیم گیری قرار 
می گیرند. البته طرح هایی هم که 
موفق به اخذ تایید در کمیته نشوند، 
بازخوردهای آن را دریافت می کنند 
و می توانند بعد از اصالح طرحشان 
مجدداً به ما مراجعه کنند.وی ادامه 
داد در این سامانه تا االن نزدیک به 
۱۲۰۰ کارآفرین و ۶۳۰ سرمایه گذار 
ثبت نام کرده اند. حدود ۲۷۰ طرح 
در ســامانه ثبت شــده که از این 
تعداد حدود ۲۰۰ طرح از فیلترهای 
فنی و تکنیکال، حقوقــی، مالی و 
کســب و کاری ما عبور کرده اند و 
توانسته ایم در مدت یکسال نزدیک 
به ۵۳ سرمایه پذیر را به سرمایه گذار 
وصل کنیم. ضمناً امیدوار هستیم 
با توجه به تفاهم نامــه ما و معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری 
مبنی بر معرفی کارن کراد به عنوان 
اولین کارگزاری رســمی معاونت 
علمی و فناوری در بحث تامین مالی 
و ســرمایه گذاری، این ارقام رشد 

چشم گیری در آینده داشته باشند.

ایسنا
گــزارش
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Yam Ski Resort: One 
of The Oldest Ski 
Resorts of Iran

The Yam Ski Resort is 
based on the foothill of 
the Mishodaghi Mount 
where lies between Tabriz 
and Marand in the East 
Azarbaijan province, 
northwestern Iran.
This Ski Resort is one of the 
oldest and largest ski resorts 
in the country, which was 
operated by East Azarbaijan 
Province Federation in 1967 
on a land with an area of 30 
hectares and base altitude 
of 1800m from the sea level.
This family-friendly resort 
is one of the main tourist 
hubs in the north west of 
the country and offers 3 ski 
lifts and 1 ski school and it’s 
suitable for snow skiing, 
snowboarding and snow 
tubing.Mountaineering 
in the virgin nature of the 
Mishodaghi and going on 
a camping holiday in this 
spectacular landscape and 
paragliding, make this area 
a tourist spot in the off-
season.

Moud Castle Garden 
near Birjand, East of 
Iran
One of the famous castles 
in Iran’s eastern province 
of Southern Khorasan is 
Moud Garden Castle in 
Sarbisheh. Moud Garden 
Castle is 30 kilometers from 
Birjand and in Moud City.
Moud is a city with historical 
background in southern 
part of Southern Khorasan 
and 30 kilometers to the 
communicative Birjand-
Zahedan Road.Moud Garden 
is a great monument that was 
used for a long time.It had 
two separate applications 
over the years. The major 
parts include fences, towers, 
entrance gates and the 
old house. Eye-catching 
paintings have been used 
for the building decorations. 
The garden of Moud Castle 
is a unique monument 
with specific and artistic 
architecture, one of which 
is the changes that has been 
applied on it throughout 
the history. In fact, this 
monument dates back at 
least to Zand period and 
changes have been applied 
on it over the other periods.
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05 Arrival of 7 million foreign 
tourists to Iran

30,000 people visited 
Najvan’s tourist 
attractions

news

news

Saying that more than 6 million foreign tourists 
have traveled to Iran during the first 9 months 
of this year,” the head of Cultural Heritage, 
Handicrafts, and Tourism Organization said, 
“We predict that the statistics of foreign 
tourists’ arrival will reach to 7 million by the 
end of this year.”
 “having many tourist attractions as well as 
unique monuments, hospitability of Iranian 
people, and various international exhibitions 
and conferences have led foreign tourists 
to travel to Iran, and fortunately we are the 
witnesses of a significant increase in foreign 
tourists travels to Iran this year, in comparison 
to the last year,” Ali Asghar Munesian noted. 
“In addition to economic benefits, tourism 
industry has social and cultural influences as 
well, and can expand the cultural interactions 
between countries,” he added.“I evaluate the 
future of tourism industry as a prosperous and 
thriving industry, and we are the witnesses 
of significant development in this field,” he 
continued. “Right now, investors are interested 
in bankrolling in tourism industry; in such a 
way that currently about 2,000 projects with 
the investment of 12,000 billion tomans are 
implementing by the private sector in tourism 
field,” he said.“This amount of investment 
indicates that tourism industry has a bright 
future,” he also said.

“During the recent three days, about 30, 0000 
Isfahani citizens and travellers have visited 
Najvan’s tourist attractions due to the reopening 
of the Zayandeh-Rood River,” the director of Najvan 
Development Plan said.
“In recent days, all tourist centers of Najvan complex 
such as bird garden, reptile garden, butterflies’ 
museum garden, shells museum, aquarium, and 
health road have been welcomed by Isfahani citizens 
and tourists,” Hassan Shafiee said.“On Thursday, 
Friday, and Saturday (7,8, and 9 February) 5,000, 
600, 300, 11,000, and 13,000 people have visited the 
reptile garden, butterflies garden, shells collection, 
birds garden, and Aquarium of Isfahan , respectively,” 
he added.Saying that the available statistics and 
information regarding the tourists’ warm welcome 
from Najvan recreation center, he continued, “We 
have tried to create happy memories for tourists 
by offering suitable services, adding temporary 
parking lots, prayer rooms, and other required 
facilities.”“Considering the widespread welcome of 
Najvan complex during these days, detailed planning 
has been carried out to solve the parking problems 
in urban areas and parking capacity optimization 
by creating temporary parking spaces,” he also said.

 Shahrestan Bridge
Shahrestan Bridge, about 3 km east f 
the Pol-e Khaju and to the south of Jay 
Bus Terminal and the old town, is the 
oldest bridge built before the Safavid 
period of Iranian history. Although of 
slightly harder access, it is well worth 
visiting, and the walk is pleasant. Once 
is stood isolated like an old gray mule 
put out to grass. Most of its present 
stone and brick structure is believed 
to date 12th century. It can be reached 
both from the left and rights banks. The 
structure, named after a neighboring 
Shahrestan village to the north, is a fine 
arched bridge, slightly incurvated with 
arches of varying sizes. Its massive 
abutment dates back to the Sassanian 
period; however, its arches and small 
spans show indications of early 
Islamic architecture. It is 100 m long 
and 4.6 m wide, with 11 spans and 
12 gigantic stone abutments. It is not 
open to traffic. It was repaired during 
the Seljuk period. The landscape is 

very peaceful with clumps of poplar 
trees and pebbles rolling on the bed of 
the river which is fast running in this 
particular spot. Just before sunset is a 
very good time to visit or photograph 
it.

Si-o-seh pol
The most important north-south 
avenue of  Esfahan is Chahar Bagh 
(Four Gardens), and the bridge used 
by this large highway is the famous 
Sio She Pol (Bridge of Thirty- Three 
Arches. Also called Allahverdi Khan 
Bridge. After the architect who built it). 
He commenced the structural works 
in 1602 by the order of Shah Abbas 
the Great. He was also the king’s Army 
Commander-in-Chief. The bridge is an 
extraordinary structure: 300 meters in 
length and 14 meters in width, serving 
both as bridge and dam (it is no longer 
used by traffic). It connects the Chahar 
Bagh with the Armenian settlement 
of New jolfa. Traditionally a number 
of Chiristian and Islamic ceremonies 
used to be held on both sides of this 
bridge.

Khaju Bridge
The historic bridges of modern 
Esfahan are of course Safavid, like the 
Maidan Each bridge coincides with a 
straight avenue running through the 
city from north to south . The best- 
known is the 132-m long Pol-e Khaju 
(Khaju Bridge), some which is Slightly 
smaller but even more attractive, with 
two levels of terraces overlooking the 
river. Form bank to bank, and on the 
foundations of an earlier structure 
by the order of Shah Abbas II in 1650 

AD, this magnificent bridge has been 
constructed with two purpose in mind: 
to be used both as a roadway and a 
dam (by means of sluices, the level 
of the river may be raised or lowered 
at will). The original purpose of this 
dam was to form an artificial lake for 
some distance upstream, in front of 
the numerous palace buildings and 
Kiosks that stood on either side of the 
river. It is now used to raise the level of 
the river Sufficiently to fill irrigation 
canals on either side. 
But its most fascinating feature are the 
pavilions set into the 12-meter width 
called Shah Neshin (Royal Parlors) 
and once decorated with faience and 
inscriptions .The famous tea- house 
under the bridge is currently closed 
but may reopened soon: this used to 
be one of the most atmospheric places 
in Iran to sit and drink tea or smoke the 
ghalian (hubble- bubble), surrounded 
by slumbering Esfahan manhood.

Sa’adat Abad Bridge
Between the khaju and sio she pol 
Bridge, there are two bridges on the 
river. The one which is nearer to Khaju 
Bridge is a canal bridge (or Pol-e 
Ju-i)  crossing the river slantwise, 
Being a narrow bridge not used for 
public transportation, it is 147 meters 
long and about 4 m wide, which was 
originally used to connect the royal 
gardens on both banks of the rive, and 
has twenty one arches, Built during 
the Safavid period (Shah Abbas II), a 
narrow water brook (50 cm wide 50 
cm deep) passed from its top, which 
doesn’t exist today.

Bridges of Isfahan at a Glance

The city of Esfahan occupies 
both banks of Zayandeh Rud, and 
although only the northern part 
draws the tourists, the presence 
of river, running eastward right 
through the city is a most favorable 
feature. Trees and gardens (now 
mainly renovated into parks and 
promenades) line its shores, and 
the many ancient beautiful bridges 
carry heavy traffic to the modern 
plants and factories on the south 
bank.

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.

Isfahan: The 
Splendid Blue 
City ,Heritage 
- Not-To-Be-
Missed
The “Blue City” holds many 
architectural gems of 
breathtaking aesthetics. Discover 
this surreally beautiful place, as in 
a waking dream.

With its dome of blue tiles that 
stands out in the sky and its 
arcades of shops, the perfect 
symmetry of the 512-metre-
long Imam Square (or Naghsh-e 
Jahan), is truly astounding. 
Occupying the entire south 
side of the square, the mosque 
of the Shah—otherwise known 
as ‘Imam Mosque›—has four 
minarets, two turned towards 
Mecca and two standing on either 
side of the monumental portal 
in response to the Queysarieh 
door at the entrance of the bazaar. 

See also the Ali Qāpu Palace and 
Sheikh Lotfollah Mosque, both of 
which are also on this incredible 
square.
Make your way afterwards into 
the alleys of the bazaar to do some 
shopping. If you are reluctant 
to bargain, set your sights on 
state shops with fixed prices; the 
products are of excellent quality. 
Then head to the Chehel Sotoun 
(“Forty Columns”) Palace, where 
half of the columns are actually 
reflections in a pool, and take 
a stroll on the 298-metre-long 

“Thirty-Three Arches” bridge 
(Si-o-se Pol). Take time to sit in a 
teahouse to enjoy the view. Do not 
miss a tour around the Armenian 
neighbourhood of Jolfa to admire 
Vank Cathedral, also known as the 
Holy Saviour Cathedral of Isfahan.
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The CEO of the National 
Iranian Oil Company 
(NIOC) said the talks with 
the Indian side on the de-
velopment of Farzad B gas 
field in the Persian Gulf 
waters are in progress.
Speaking to the Tasnim 
News Agency, Massoud 
Karbasian said the devel-
opment of the Farzad B 
offshore gas field has been 
the NIOC’s priority.
The negotiations with the 
Indians are in progress, 

the top official went on 
to say.
While Saudi Arabia has 
produced gas from the 
Farzad B, Iran has yet to 
begin practical measures 
to develop this joint field. 
Indian companies have 
been in talks with Tehran 
since 2009 for develop-
ing the Farzad B gas field, 
estimated to hold 21.68 
trillion cubic feet (tcf) of 
gas in place, of which 12.8 
tcf is recoverable.

China’s Xi to 
Meet Top US 
Trade Officials
Chinese President 
Xi Jinping plans to 
meet with top US 
officials in Beijing this 
week, a report said 
Wednesday, as the 
world’s two biggest 
economies rush to 
patch up their trade 
differences before a 
looming deadline.
Xi will meet on 
Friday with officials 
including US Trade 
R e p r e s e n t a t i v e 
Robert Lighthizer and 
Treasury Secretary 
Steven Mnuchin, who 
are in the capital for 
crunch talks towards 
a trade deal, the South 
China Morning Post 
reported.
“Xi is scheduled to 
meet both Lighthizer 
and Mnuchin on 
Friday,“ it said, quoting 
a source briefed on the 
arrangements, AFP 
reported.
The US officials 
and their Chinese 
counterparts meet for 
talks on Thursday and 
Friday.
They are under the gun 
to seal an accord ahead 
of the deadline set by 
Donald Trump, though 
the US president said 
Tuesday that he was 
open to extending that, 
depending on progress 
in Beijing.
“If we’re close to a deal, 
where we think we 
can make a real deal... 
I could see myself 
letting that slide for 
a little while,“ Trump 
told reporters at the 
White House.
In December, 
W a s h i n g t o n 
suspended for three 
months Trump’s plan 
to increase tariffs 
on US$200 billion 
(RM813 billion) worth 
of Chinese imports – to 
25% from the current 
10% – to allow time for 
negotiations.
Mnuchin told 
reporters in Beijing 
late on Tuesday he was 
eager to start.
“We’re looking 
forward to several 
important days of 
talks,“ he said in brief 
remarks.
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Iran in Talks with India over 
Farzad B Gas Field: Official

U.S. West Texas 
Intermediate (WTI) crude 
oil futures were at $53.70 
per barrel at 0344 GMT, up 
60 cents, or 1.1 percent, 
from their last close.
International Brent crude 
futures were up 1.1 percent, 
or 69 cents, at $63.11 per 
barrel.
Jeffrey Halley, senior 
market analyst at futures 
brokerage OANDA in 
Singapore, said oil prices 
were boosted after “Saudi 
Arabia announced it was 
cutting daily production 
and exports by a further 
500,000 barrels per day 
(bpd) on top of its agreed 
OPEC quota cut”.
The Organization of the 
Petroleum Exporting 
Countries (OPEC), which 
Saudi Arabia de-facto leads 
as the world’s top crude oil 
exporter, said on Tuesday 
that it had cut its output 
by almost 800,000 bpd in 
January to 30.81 million 
bpd.
Supply issues in OPEC-
member Venezuela are 
also bolstering oil prices 
as the South American 

country suffers a political 
and economic crisis, with 
Washington introducing 
petroleum export sanctions 
against state-owned energy 
firm PDVSA.
Despite the political rifts 
between Venezuela and the 
United States, U.S. refiners 
have in the past been some 
of the biggest buyers of 
Venezuelan crude.
These customers 
have fallen away after 
Washington imposed 
sanctions earlier this year.
“With so far no sign of 
change in government, we 
see increasing risks that 
production losses could be 
larger and sooner than our 
forecast for a 0.33 million-
bpd supply loss in 2019,” 
U.S. bank Goldman Sachs 
said in a note on Wednesday.
Venezuela has tried to find 
alternative customers, 
especially in Asia, but under 
U.S. pressure many buyers 
there are also shying away 
from dealing with PDVSA.
“Oil production is rapidly 
falling and companies that 
normally resell Venezuelan 
crude have not found ways 

to mitigate the effect of the 
U.S. sanctions,” Barclays 
bank said.
WEAKENING DEMAND
Despite the OPEC cuts and 
crisis in Venezuela, analysts 
said global oil markets 
remain well supplied.
“Oil markets continue to 
focus at the macro level 
on the dual notions of 
adequate supply and 
softening demand,” Frank 
Verrastro, senior vice 
president for the Energy 
and National Security 
Program at the Center for 
Strategic and International 
Studies (CSIS), a U.S. think-
tank, said in a note.
He added that markets 
were amply supplied due 
to “adequate global oil 
inventories, the prospect 
of weakened demand tied 
both to U.S.-China trade 
and broader economic 

concerns, the approach 
of seasonal refinery 
maintenance - when crude 
oil demand declines - and 
an influx of new supply 
from the United States and 
elsewhere”.
Most new supply is coming 
from the United States, 
where crude production 
rose by more than 2 million 
bpd last year to a record 
11.9 million bpd, making 
the country the world’s 
biggest oil producer ahead 
of Russia and Saudi Arabia.
And while OPEC and its 
allies, including Russia, 
withhold supply, U.S. 
output is expected to 
rise further, with the 
Energy Information 
Administration saying on 
Tuesday that U.S. crude 
production is expected to 
reach 13.2 million bpd by 
2020.

Iran purchasing new aircraft: 
road min.
Minister of Roads and Urban Development 
Mohammad Eslami told Mehr News that Iran is 
in the process of buying new aircraft, which he 
described as “very good ones.”Pointing to the 
launch of special financial channel for the purchase 
of aircraft, announced by Iran Air CEO, Eslami 
said “we are in the process of buying a number of 
new aircraft.”In response to a question whether 
the planes are brand-new or secondhand, Eslami 
said “new or used does not make sense in aircraft 
purchase; they are very good planes.”
After the signing of JCPOA to reopen trade links, 
IranAir ordered a total of 200 aircraft from Western 
planemakers including from ATR, which is based 
in Toulouse, France. ATR delivered 13 of the 20 
turboprop aircraft sought by Iran Air while the rest 
are yet to be delivered; Airbus, which delivered 
three aircraft before the licenses were withdrawn, 
continues to show the order as active on its books; 
Boeing never officially added Iran’s order to its list 
of sold jets and has said it will not pursue the deal.

Iran-Australia trade 
commission formed
The Australian ambassador to Iran announced 
that Australia is supporting the nuclear deal since 
the agreement is accepted by the UN Security 
Council.“After the implementation of JCPOA, 
Australia, like many other countries in the world, 
was very pleased for lifting the sanctions on Iran, 
and at the same time, we saw both the qualitative 
and quantitative expansion of the two countries’ 
trade relations,” the Australian ambassador 
to Iran, Ian Biggs said. The diplomat said that 
Australia’s position was to support Iran’s nuclear 
deal since the agreement was accepted by the UN 
Security Council. “Although there are currently 
some difficulties, the Australian Government has 
been seriously looking for innovative solutions 
for maintaining trade with Iran.”Referring to the 
launch of INSTEX by E3, he says, “We do not have 
much detail about this mechanism now, because 
this is a matter for these European countries and 
should be announced by them, but anyway, we 
hope that economic relations between Tehran and 
Canberra will continue.”“A trade commission of 
Iran and Australia has recently been formed and 
experts from Australia have come to Tehran,” he 
announced.“We are waiting for positive changes for 
cooperation,” the Australian ambassador said.On 
Jan. 31, three European countries – France, Germany 
and the UK (shortened as E3) – officially announced 
the creation of the Instrument in Support of Trade 
Exchanges (INSTEX), a special purpose vehicle, 
to allow them bypass US sanctions on trade with 
Iran. INSTEX facilitates non-dollar trade with Iran, 
allowing European companies to trade with the 
Islamic Republic without being hit by the sanctions.

Oil prices rose on Wednesday as producer club 
OPEC said it had cut supply deeply in January and as 
U.S. sanctions hit Venezuela’s oil exports.

Oil Rises 1 Percent On Deepening Opec 
Supply Cuts, Sanctions On Venezuela

news

American coup aim at 
controlling Venezuelan oil: 
Iran
 Iran’s Deputy Permanent Representative to the United 
Nations, Es’hagh Al Habib, said that the aim of the 
American coup in Venezuela is to dominate the country’s 
oil resources.
He made the remarks Tuesday while addressing the Non-
Aligned Movement (NAM) member states’ meeting on 
Venezuela, in the Trusteeship Council.
Iranian envoy highlighted that US hostile, illegal and 

provocative policies should be stopped.
He went on to say that current development in Venezuela 
is a domestic issue that does not threaten regional or 
international peace and security.
Al Habib emphasized that no foreign action can be taken 
without the explicit consent of the government and no 
one can instruct Venezuelans what to do or not do, which 
system to choose or what policies to adopt.
“Most importantly, no country or organization has the 
right to determine which of the national institutions 
of another country is democratic or legal. According 
to the Universal Declaration of Human Rights and the 
International Covenant on Civil and Political Rights, only 

the ‘will of the people’ will be 
the basis of legitimacy of the 
state.”
“It is an inherent right 
that shouldn’t be subject 
to a condition such as the 
recognition of a foreign 
country or organization and 
should be strongly respected by 
every UN member state,” he said, 
adding, “Hence, all the hostile policies of the United 
States and its illegal and provocative actions must be 
stopped.”

Most new 
supply is 
coming from 
the United 
States, 
where crude 
production 
rose by more 
than 2 million 
bpd last year to 
a record 11.9 
million bpd, 
making the 
country the 
world’s biggest 
oil producer 
ahead of Russia 
and Saudi 
Arabia.

Petchem exports hit 
$9.7bn in 10 months
Statistics of the National Petrochemical 
Company (NPC) showed that more 
than 17 million tons of petrochemicals, 
valued at over $9.739 billion, were 
exported from the country in 10 months 
of the current Iranian year (March 21 – 
Jan. 21).
Production volume of petrochemical 
complexes from March 21, 2018 to Jan. 
21, 2019 hit 44.8 million tons at large.
In this regard, total production volume of 
petrochemical companies in last month 
of current year (Jan. 21) hit about 4.3 
million tons.

Likewise, petrochemical complexes in 
current Iranian month of Dey (Dec. 21 – 
Jan. 21) exported more than 1,528,000 
tons of petrochemicals, valued at more 
than $792 million.
Petrochemical complexes in current 
Iranian month of Azar (Nov. 21 – Dec. 
21) exported over 1,466,000 tons of 
products, valued at more than $714 
million.
By launching new projects, production 
capacity installed in petrochemical 
industry of the country has currently hit 
64 million tons annually.Total value of 
petrochemical products manufactured 
in the last Iranian calendar year (March 
20, 2018) hit $17.1 billion, about $12 

billion of which is related to the export.
Of total $17.1 billion worth of 
petrochemicals produced in the past 
year, about $12 billion of which was 
exported from the country.
Total value of petrochemicals hit the 
consumer market also hit $5 billion.



Sochi Summit aimed at 
restoration of peace to Syria: 
Iran MP
A senior Iranian lawmaker said on Wednesday that 
holding the upcoming Sochi Summit shows strong 
unity between Iran, Russia and Turkey for bringing 
peace back to Syria.
The February 14 Sochi Summit can be effective in 
solving the problems the Syrian refugees are facing 
and the exit of the American forces from Syria as 
well, Valiollah Nanvakenari, member of Majlis (Iran 
Parliament) National Security and Foreign Policy 
Commission told the Islamic Republic News Agency 
(IRNA).
Nanvakenari also described the Sochi Summit to 
be held in the Russian city on the Black Sea coast 
as positive and in line with fight against regional 
terrorism.
The summit will have good outcome for bringing 
tranquility to the region, to Syria in particular, the 
parliamentarian added.
He went on to say that the Sochi Summit, which is 
to be held with participation of heads of state of the 
three countries, will also focus on the issue of the 
Syrian Kurds and the presence of Turkey in some 
parts of Syria. 
Elsewhere in his remarks, the member of Majlis 
said the Sochi Summit will also focus on Syrian 
sovereignty without disintegration.
Syria’s territorial integrity should be preserved 
under the [national] unity government, 
Nanvakenari stressed.
Commenting on the US-led anti-Iran summit slated 
for today (February 13) in Warsaw, Poland, the 
lawmaker said unity between the three Syria peace 
guarantors can affect the Warsaw Summit and make 
it end in failure.

 Europe urged not to be part of 
US anti-Iran coalition
Ellie Geranmayeh, Deputy Director of the European 
Council Middle East and North Africa (MENA) 
Programme Senior Policy Fellow urged Europe not 
to be ambushed into US futile anti-Iran coalition.
‘#Warsaw summit on Middle East looms tomorrow, 
but agenda & attendee list remain unclear. Read @
ecfr perspectives on how US, #Iran, #Poland view 
this conference & why European capitals should 
avoid being ambushed into a futile anti-Iran alliance 
with US,’ Geranmayeh tweeted on Tuesday.
‘US admin seeks to cut off #Iraq’s purchase of natural 
gas &electricity from #Iran, even though the country 
relies on those for a good portion of its energy needs. 
Iraq so far resisting, saying it would take 3yrs+ to 
adequately build up energy infrastructure,’ she 
added.
Warsaw meeting is slated to be held on February 
13-14.
US Secretary of State earlier said that the meeting 
would be aimed to discuss Iran’s activities in the 
region but then he changed its objective into Middle 
East-related summit when he faced reaction from 
various countries especially European ones.
Mike Pence, Vice President of the United States and 
Jared Kushner, Senior Advisor to the President of the 
United States will participate in the event.

Europe’s behavior unacceptable 
for Iranian people: Velayati

“Tyrannical and 
illegal sanctions 
and pressures of the 
United States, as well 
as Europe’s unpleasant 
behavior, are not 
acceptable for the 
Iranian nation,” he said 
Tuesday in a conference 
dubbed ‘40 Years of 
Foreign Policy Since 
the Islamic Republic’ 
attended by foreign 
ambassadors in Tehran.
US President Donald 
Trump unilaterally 
withdraw from 
the JCPOA (Joint 
Comprehensive Plan 
of Action) in May 
2018 and re-imposed 
all sanctions against 
Iran which were 

lifted according to 
the international 
agreements. All other 
signatories to the deal 
regretted Washington’s 
decision and vowed to 
keep the pact alive by 
safeguarding Tehran’s 
interests.
European countries 
established a financial 
mechanism called 
INSTEX (Instrument 
for Supporting Trade 
Exchanges) in early 
February to facilitate 
trade and get around 
sanctions. Many Iranian 
officials believe that 
this mechanism, which 
has been formed with 
great delay, is limited 
and cannot compensate 

for the loss incurred by 
US exit from JCPOA.
Resistance against the 
arrogant and tyrannical 
behavior of Dominance 
System, especially Uthe 
S, is the only way ahead, 
Veleyati added.
Noting that Iran is 
situated in one of the 
most political regions 
of the world, Velayati 
added, “developments 

of the region directly 
influence powers’ 
balance in the world 
and international 
system. And US and 
Israeli regime have 
put their all to govern 
their hegemony in 
the region, but their 
efforts have always 
failed when facing the 
great dam of regional  
nations.”

Senior Adviser to Iran’s Leader Ali Akbar Velayati 
said that European countries’ behavior is not 
acceptable for Iranian people.
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Commander of Iranian 
َArmy Navy Rear Admiral 
Hossein Khanzadi said 
Wed. that indigenously 
manufactured semi-heavy 
submarine ‘Fateh’ will joint 
the fleet in coming days in 
the presence of President 
Rouhani.
Commander of Iranian 
َArmy Navy Rear Admiral 
Hossein Khanzadi made the 
remark in an inaugration 
cermeony of a Navy 
hospital in Tehran on 
Wednsday.
“The medium-class Fateh 
submarine will join the 
Army’s naval fleet in the 
coming days,” he said.
Khanzadi added that 
the ceremony would be 
attended by the Iranian 
president Hasasn Rouhani.
He then hailed the many 
achievments made in 
various fields of air defense, 
surface equipment and 
submarines.

Foreign Min-
istry dismisses 
Bolton’s “delu-
sions” about 
Iran
The Iranian Foreign 
Ministry spokesman 
has dismissed the latest 
“delusive” anti-Iran 
remarks by US National 
Security Advisor, John 
Bolton, saying he is seeking 
to justify his previous 
wrong analyses, instead of 
understanding the culture 
of the great nation of Iran.
“John Bolton suffers from 
a totally chronic type of 
delusion regarding Iran and 
Iranians,” Bahram Qassemi 
told IRNA in reaction 
to Bolton’s Monday 
comments about the 
Islamic Republic.“Despite 
all the self-made illusions 
and imaginations and the 
suggestions of certain 
allied terrorist groups, 
he is now seeing that the 
glorious rallies marking 
the 40th anniversary of the 
historic revolution of the 
great Iranian nation have 
faded away his naïve and 
weird dreams,” he noted.“In 
a passive, hostile and 
highly angry reaction, and 
instead of understanding 
and learning about the 
culture of the great people 
of Iran and the deep roots 
of the Islamic Revolution, 
Bolton has once again used 
a bitter language which is 
out of touch with realities,” 
Qassemi said. 

‘Fateh’ sub-
marine to 
join Navy in 
‘coming days’: 
Cmdr. Khan-
zadi
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Envoy hopes INSTEX to be 
economically beneficial to Iran, 
EU
Ambassador to The Hague, Alireza Jahangiri, voiced hope that 
the EU’s trade mechanism for Iran (INSTEX) would cover the 
economic interests of the two sides.
The Iranian Ambassador to The Hague made the remark in 
a ceremony marking Iran’s national day attended by Dutch 
officials, representatives from international organizations 
based in the Netherlands, as well as other ambassadors and a 
number of Dutch economic figures.

Jahangiri hailed the Iran nuclear deal as a good model for 
the victory of diplomacy, multilateralism and Iran’s full 
compliance with its commitments,, adding “the IAEA has 
confirmed Iran’s compliance in its 13 reports, but the US 
in turn failed in this historic test and violated its terms of 
commitment.”
“Regrettably, the other sides to the nuclear deal, including the 
European countries, have yet to do something practical about 
their promises, and as a result, the JCPOA has been thrown off 
balance,” he said.
Jahangiri hoped that the EU’s trade mechanism for Iran, 
formally known as INSTEX, would cover the economic 
interests of the two sides.

Elsewhere in his remarks, the 
envoy commended the level 
of bilateral ties between Iran 
and the Netherlands, saying 
“relations between the two 
countries in the past five years 
have developed in all fields, and 
officials of both sides have shown 
a serious resolve to further cement 
ties.”
“We hope that in 2019, more exchange of 
delegations between Iran and the Netherlands would further 
develop bilateral cooperation,” he added.

US Sanctions on Venezuela, Iran 
Cause Heavy Oil Shortage in 
Market: Report
US sanctions on Venezuela and Iran, together with 
OPEC’s output cuts, have removed mostly medium and 
heavy oils from the market.
The US sanctions on Venezuela’s state-owned oil 
company are tightening the global oil market and 
sending refiners around the world scrambling to find 
replacements for the country’s diesel-rich heavy and 
extra heavy crudes, according to a report by Reuters.

Venezuela’s heavy crudes, such as Merey, have few 
close substitutes, with the nearest being grades such 
as Brazil’s Marlim, Mexico’s Maya, Canada’s Bow River 
and Cold Lake, or Iraq’s Basra Heavy.
Most of those crudes have an even higher sulphur 
content than Venezuela’s, which will require extra 
processing to make fuels of acceptable quality, and in 
any event the quantities are limited in the short term.
Venezuela sanctions have arrived in a market that was 
already likely to be short of medium and heavy crudes 
because of US sanctions on Iran and OPEC’s output cuts.
The major oil exporters in the Middle East (Saudi 

Arabia, Iraq, United Arab Emirates, Kuwait and Iran) 
market mostly medium and heavy crudes.
US sanctions on Iran and Venezuela, together with 
OPEC’s output cuts, have therefore removed mostly 
medium and heavy oils from the market, leaving lighter 
grades relatively unaffected.
The result is that prices of medium and heavy crudes 
have surged relative to their lighter counterparts since 
the middle of January.
Venezuela has the world’s largest proven oil reserves, 
amounting to around 300 billion barrels, ahead of 
Saudi Arabia on 265 billion and Canada at 170 billion.
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Turkey not to attend anti-
Iran Warsaw summit
Turkey will not attend an anti-Iran 
summit in Warsaw co-organized by the 
United States and Poland.
Iranian ambassador to Turkey, 
Mohammad Farazmand shared the 
front page of Hürriyet Daily News on his 
official Twitter account and wrote, “One 
day before beginning of Warsaw summit, 
the headline of front page of Hürriyet 
Daily News is ‘Turkey not to attend US-led 
anti-Iran summit’”.
According to Hürriyet Daily News, 
Turkey’s position with regard to this 

summit is clear. It sees this meeting as 
against Iran and therefore has decided 
not to take part in it. The summit is 
organized with a goal of lining up 
Washington’s allies in the Middle East 
against Iran
“Turkey’s political participation in such 
a meeting that targets one country is 
out of question,” a senior Foreign 
Ministry official told the Hürriyet Daily 
News on Feb. 12. “We are therefore not 
dispatching any representative to this 
meeting. Our embassy in Warsaw will 
follow it.”
This decision is based on Turkey’s 
principles, the official explained, 

stressing that its non-participation 
should be interpreted as the Turkish 
government’s distance to the U.S.-led 
initiative. “In a statement in Cairo during 
a trip to Egypt, U.S. Secretary of State 
Pompeo had unearthed the real motive 
of this initiative. In line with its principles, 
Turkey has always been against such 
moves,” said the official.
Just a note, like Turkey, Russia is also not 
attending the meeting and it’s believed 
that Qatar will also be absent in the 
Warsaw meeting. The European Union 
countries which have been critical to 
Washington’s anti-Iran policies will also 
be displaying low-level participation.

Governor of the Central Bank of Iran, Abdolnaser Hemmati, said 
Wednesday that joining the Financial Action Task Force (FATF) 
would be beneficial to Iran.
Speaking to reporters on the sidelines of a cabinet meeting on 
Wednesday, Governor of the Central Bank of Iran, Abdolnaser 
Hemmati, said “joining the FATF will benefit us. All other 
countries have already joined, and we do not wish to be on the 
body’s blacklist.”
Hemmati then warned of negative consequences if the country 
failed to endorse the FATF-related bills that are required of Iran 
before joining the anti-money laundering watchdog.
Iran has already ratified two of the amendment bills on 
the country’s domestic laws regarding money laundering 

and terrorism financing. But the UN Convention against 
Transnational Organized Crime, known as Palermo 
Convention in Iran, as well as the bill on Iran’s accession to 
the convention against the funding of terrorism (CFT), are the 
two controversial bills undergoing intensive reviews in the 
Expediency Council for the final verdict.
Meanwhile, new concerns have rose among Iranian officials 
regarding the FATF and EU’s trade mechanism for Iran, known 
as INSTEX.Some officials are concerned that EU would pressure 
Iran into joining FATF as a condition for implementing the trade 
mechanism to facilitate trade with the country in the face of US 
sanctions.Iran says the two issues are completely separate and 
must not be linked together.

CBI governor defends joining FATF, warns of consequences otherwise

Many Iranian 
officials believe that 
this mechanism, 
which has been 
formed with great 
delay, is limited and 
cannot compensate 
for the loss incurred 
by US exit from 
JCPOA.



Iran Purchasing New Aircraft: 
Road Min.

AIBA accepts hijab for female boxers
International Boxing Association (AIBA) has accepted that the 
female Muslim boxers to wear hijab at the international events 
under the regulations of the body’s Executive Committee, 
the insidethegames magazine wrote.Head of Iran Boxing 
Federation Hossein Soori told that the Islamic gear confirmed 
by the AIBA had already been presented by Iran, and “this is a 
great success.”The Islamic countries, at the head of them Iran, did 
seriously follow up the case that had positive outcome, Soori said.
According to insidethegames, female Muslim boxers’ uniform can include colors of their 
countries’ flags.

If the United States 
threaten the Instex, it will 
be taking on the United 
Kingdom, France, and 
Germany all of whom are 
members of the United 
Nations Security Council, 
the former foreign 
secretary of Britain told.
In an exclusive interview 
with IRNA, Jack Straw 
criticized Washington’s 
decision to withdraw from 
the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) and 
reimposing the sanctions 
on Iran, which made the 
European governments 
establish the Special 
Purpose Vehicle (SPV), 
which was renamed as 
Instex, short form for 
Instrument in Support of 
Trade Exchange to keep 
trade with Iran. 
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“People are the pillar of this 
establishment’s power, that 
is why respecting the rights of 
people is not only a moral issue, 
but a necessity for national 
security,” Zarif said in an address 
to a meeting in Tehran on 

Tuesday about Iran’s foreign policy in 
the past four decades.
“We are nothing without people and 
everything with them, this is the basic 
principle of the Islamic Republic. 
We could achieve and preserve our 
independence, development, security 
and calm by relying on people,” he said.
He pointed to Iran’s support for regional 
nations, saying, “We take pride in the 
resistance of people in Iraq, Syria and 
Lebanon. We are proud of the Palestinian 
resistance. We are proud that we are 
under pressure because of Palestine, 
because those who allied themselves 
with the Zionist regime have no place in 
the region.”
Zarif also noted that all US plots against 
Iran have failed over the past 40 years 
thanks to the nation’s steadfastness in 
the face of Washington’s pressure tactics 
that have always proved to have reverse 
outcomes for the US.
“It is necessary for all those friends who 
are pursuing Iran’s foreign policy to 

realize that we owe everything to these 
people. Our attitude towards security 
is based on domestic development 
and progress, and the more they exert 
pressure on us, the more we will rely on 
the nation,” he stressed.
Putting more pressure on Iran would 
merely make the nation more steadfast 
and united against foreign threats, the 
foreign minister underlined, adding, “Not 
only do we not need foreign support to 
provide security, but also our progress 
and development stems from inside 
despite foreign pressure.” 
Zarif underlined that the Islamic 
Republic poses no threat to any country 
and welcomes efforts to develop 
international relations, saying that Iran 
does not seek to engage in any war with 
any state but will strongly defend itself 
against all threats.
He further criticized US National 
Security Adviser John Bolton’s remarks 
in a meeting with the notorious MKO 
terrorist group in Paris in July 2017, 
when he bragged that US policies will 
lead to the 1979 Islamic Revolution’s 
demise months before “its 40th 
birthday”.
Earlier on Tuesday, Zarif highlighted the 
US failures over the past 40 years after 
US President Donald Trump shared his 
perception of Iran’s performance during 
the same period.“40 Years of Failure to 
accept that Iranians will never return 
to submission. 40 Years of Failure to 
adjust US policy to reality. 40 Years of 
Failure to destabilize Iran through blood 
& treasure,” Zarif tweeted.

He made the remarks Tuesday in a conference dubbed 
‘40 Years of Foreign Policy Since the Islamic Republic’ 
attended by foreign ambassadors in Tehran.
“We managed to stabilize our political system during 
past 40 years and this is very important; the system 

which many believed that it wouldn’t last for two weeks, 
two months, two years or two decades, is now passing 
its 40’s. So Iran stabilized its political system and proved 
that this method of government is efficient.”
“Others who do not like the authority of Islamic 
Revolution say that we have turned into an undisputed 
power. And whether they like it or not, the golden key of 
the region is in the hands of the Islamic Republic of Iran,” 
he added.He also noted that international community 
pays respect to Iran, adding, however, “countries which 
are in the political orbit of [US President] Mr. Trump 
pay their money, dignity and all they have and receive 
nothing in return.”

Zarif: Iran’s Power Rests Upon PeopleIran has turned into ‘undisputed power’ in region: 
Salehi

Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said the Iranian 
establishment’s might relies on people, describing 
popular support as the basic principle of the Islamic 
Republic.

Islamic Republic has managed to stabilize its 
political system in the past 40 years and even 
those who do not like Iran confess that the country 
has become an undisputed power in the Middle 
East, said Iran nuclear chief Ali Akbar Salehi.

 The National Iranian Oil Company (NIOC) has announced the fifth round of oil sale on Iran Energy Exchange 
(IRENEX) will be launched on February 18.

According to a notice published on Wednesday, the fifth round of crude sale 
will be conducted with terms and conditions similar to that of the previous 
round.
NIOC will offer one million barrels of light crude in 35,000-barrel cargos. 
Customers are required to buy a minimum of one cargo. Other conditions 
will be the same as the previous round.
On October 28, the first round of selling a million barrels of crude oil on 

IRENEX began by NIOC and 280,000 barrels, divided in 35,000-barrel consignments, 
were sold at $74.85/b.
On November 20, the company offered 700,000 barrels on the market which were 
sold at $64.97/b.
The third round (January 21) and the fourth round (February 4) ended without any 
trade, although these two rounds underwent some procedural change to meet the 
purchasing conditions for buyers.
They involved settling payments entirely in rials as well as foreign currencies. This 
is while buyers in the first and second rounds had to pay 20% of the price in rials 
and pay the rest in foreign currencies, namely US dollar, euro and the UAE dirham.

5th round of oil sale on IRENEX due on Feb. 18

Politics
News

ISFAHAN
N E W S

“We are nothing 
without people 
and everything 
with them, this 
is the basic 
principle of 
the Islamic 
Republic. 
We could 
achieve and 
preserve our 
independence, 
development, 
security and 
calm by relying 
on people,” he 
said.

NIOC will offer one 
million barrels 
of light crude in 
-35,000barrel 
cargos. Customers 
are required to buy 
a minimum of one 
cargo. 
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IKCO to offer Dena models in Ukraine through Azerbaijan operations
 Iran›s largest car manufacturer Iran Khodro Company (IKCO) is planning to offer its Dena model, co-produced 
by Azerbaijan, in the Ukrainian market, a senior official at the company said.Head of IKCO operations in Asia, 
Europe, America and Commonwealth of Independent States, Sabina Nobari, said the company is set to export 
its Dena vehicles to Ukraine through its operations in Azerbaijan.According to the official, a limited number 
of Dena and Dena Plus models will be shipped to the East European country as Completely-Built-Units (CBU) 
in the first phase to weigh the market’s feedback.The vehicles roll out of Azerbaijan’s Naft Chaleh production 
site, which is jointly owned by AzEuroCar LLC and IKCO.IKCO was present in the Ukrainian market between 
2006 and 2010 selling some 12,000 Samands in its market.

EAEU ready to continue trade coop. with Iran: EEC minister
The Eurasian Economic Commission (EEC) minister for trade, Veronika Nikishina, said the EAEU member 
countries are ready to continue talks with Iran to develop trade and economic cooperation.She made the remark 
during the signing ceremony of a trilateral memorandum of understanding on wheat trade between Russia, 
Kazakhstan and Iran.The signing ceremony took place on February 12 in Moscow, and was attended by Russian, 
Kazakh and Iranian deputy ministries of agriculture, as well as a member of the board (minister) for trade of the 
Eurasian Economic Commission (EEC), Veronika Nikishina.The EEC minister for trade said the memorandum 
could become a first step toward the revival of full-fledged supply chains of high-quality wheat to both regional 
and Iranian markets.
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