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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

نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان:   

اصفهان برنامه جامع و نقشه راهی برای گردشگری ندارد

بازار طال و سکه  97/11/25 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

1,410,0001,441,000ربع 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

مستر قصاب؛

شهرستانی ها گوشت 
نمی خورند؟!

طرح فــروش آنالین گوشــت 
چند روزی اســت که در کشور 
رقم خورده است . خرید گوشت 
آنالین مــدت زمان خیلی کمی 
از مــا خواهد گرفت به شــرط 
اینکه همه با اینترنت آشــنایی 
داشته باشــیم. البته به نظر می 
رســد این روزها کمتر کســی 
هســت که به خدمات اینترنت 
دسترسی نداشته باشد اما هستند 
 افراد مســنی که هنوز اینترنت

کلمه ای نا آشــنا برایشان است 
و طول می کشــد تــا بتوانند از 
این طریق خرید انجــام دهند. 
به همین دلیل بهتر است خرید 
گوشت از هر دو طریق اینترنتی 
و حضوری ادامه یابــد. اما بعد از 
گوشــت نوبت به چه می رسد؟ 
چرا مردم هر روز باید گرانی های 
یک محصول را دنبــال کنند و 
از آن ضربــه بخورند ؟ چرا عالج 
واقعه ، قبل از وقوع نمی شــود؟ 
و هزاران چرایی دیگر که جواب 
آن در دست مسئولین امر است. 
گوشت اولین محصولی نبود که 

در این روزها ...

 قطار یارانه نقدی ِکی به مسیر
 باز می گردد؟

توپ در زمین دولت ماند
در حالیکه دولت تصمیم داشت سال ۹۸ اصالح 
صف یارانه بگیران را به استانداران بسپارد که چند 
روزپیش کمیسیون تلفیق بااین موضوع مخالفت 
کرد و همچون سال های گذشته توپ را به زمین 

دولت بازگرداند.
یارانه نقدی که دیگر تبدیل به یکی از بندهای مهم 
نظام اقتصادی کشور شده است، سال های زیادی 
است که در صف اصالح از سوی متولیان امر قرار 
گرفته اســت؛ چه از زمان دولت دهم که اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها کلیــد خورد، چه در 
دولت یازدهم و دوازدهم که هر ساله شعار اصالح 

این قانون سر داده شد.
درواقع با گذشت نزدیک به ۸ سال از اجرای 

این قانون مهم، هنوز هم ...

کوثر بابایی
ســـرمقاله

ISFAHAN
N E W S

       مثلث طالیی گردشگری بین استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد ایجاد می شود، این مثلث در محور گردشگری طبیعی فعالیت خواهد کرد. همچنین برای
 تقویم گردشگری ایران به ویژه اصفهان نیز اقداماتی انجام شده است.

وی افزایش تعرفه های گمرکی 
بر بسیاری از کاالهای ایرانی  و 
همچنین صادرات محصوالت 
بعضــا بــی کیفیت از ســوی 
برخی ســودجویان  داخلی، به 
همراه انتقــال ارز و دریافت ارز 
 کاالهای صادراتی را از مهمترین  
چالش های صادرات به این کشــور عنوان و بر 
ضرورت تــالش دولتمردان بــرای رفع موانع 
موجود تاکید کرد.  رییس خانه صنعت، معدن 
و تجارت ایران در ادامه اقدامات  و تالش های 
شرکت شــهرک های صنعتی اســتان برای 
حمایت از فعــاالن اقتصادی و شــرکت های 
تولیدی و صنعتی راستودنی دانست و تصریح 
کرد: در چهار سال گذشته  تعامالت  و همگرایی 
بسیار مناسبی بین اتاق بازرگانی، خانه صنعت  
و معدن و شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان به منظور افزایش خدمت رســانی به 
بخش تولید و صنعت استان و همچنین کمک 
به رفع چالش های فعــاالن اقتصادی صورت 
گرفته است  و رویکرد اصلی این شرکت کمک 
حداکثری به واحدهای تولیدی در چارچوب 
قوانین و دســتورالعمل های باالدستی بوده 
است. وی در پایان سخنان خود خواستار حضور 
حداکثری اعضای اتــاق بازرگانی اصفهان در 

انتخابات دوره نهم هیات نمایندگان شد.
همچنین محسن پورسینا،  رییس کمیسیون 
تشــکل های اتاق بازرگانی اصفهــان  با ارائه 
گزارشی از عملکرد چهارساله این کمیسیون 
، تشکیل کمیسیون تشــکل ها  در این اتاق، 
همچنیــن افزایش تعداد تشــکل های ثبت 
شده اتاق بازرگانی از 4 به بیش از 20 تشکل 
به همراه ۹ تشــکل در حال ثبت را بخشی از 
فعالیت های این کمیســیون در دوره هشتم 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان معرفی 

کرد. 
وی با بیان اینکه اســتان اصفهــان به عنوان 
صنعتی ترین استان کشور دارای پتانسیل بی 
نظیری در زمینه تشکل ها می باشد افزود: با 
تشکیل کمیسیون تشکل ها در اتاق اصفهان 

تالش شد با ایجاد همگرایی بیشتر بین فعاالن 
اقتصادی صنوف مختلف، بصورت هدفمند و با 
کمک پتانسیل های موجود دراتاق بازرگانی، 
بخشی از چالش ها و مشکالت اصناف مختلف 

را شناسایی و مرتفع نماییم. 
قاسمعلی جباری،رییس کمیسیون حمایت 
از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان نیز با 
بیان اینکه ایجاد بازارچه های مرزی ، کولبران 
و... صدمات جبران ناپذیــری بر پیکره تولید 
و تجارت کشور وارد خواهد نمود گفت: الزم 
اســت قانونگذاران به منظور بهبود وضعیت 
تجارت از این امور جلوگیــری نموده و اجازه 

تجارت به هر شخصی ندهند. 
درادامه محمد مهدی دوایی، مشاور مدیرعامل 
شرکت نمایشــگاه های بین المللی اصفهان 
گفت: طبــق نتایج تیــم تحقیق و توســعه 
شــرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان، کشورهای عراق، عمان و افغانستان 
یکی از مهمترین بازارهــای هدف صادراتی 
کشورهستند که حضور موفق در این کشورها 
با توجه به رکود حاکم بر بازار داخل می تواند 
صنایع و بخش های تولیدی کشــور را نجات 

دهد. 
وی تصریح کرد: به همین منظور تالش شده 
است در اردیبهشت ماه ســال ۹۸نمایشگاه 
صنعت ساختمان اســتان در این کشور بازار 
هدف صادراتی برگزار شــود. دوایی کاهش 

نزدیک به 70 درصدی هزینه اخذ غرفه ها  را 
یکی از مزیت های این نمایشگاه برای فعاالن 
بخش  ساختمان اصفهان دانســت و افزود : 
با تالش های انجام شــده هزینه اخذ غرفه ها 
در نمایشگاه بغداد از متری 470 دالر به 1۸۵ 
دالر برای فعاالن صنعت ســاختمان استان 
کاهش یافته اســت که با توجــه به پرداخت 
30 دالر از این هزینه توســط سازمان توسعه 
صادرات ایران، عمال هزینه هر متر مربع غرفه  
برای فعاالن اقتصادی بــه 1۵0 دالر کاهش 

یافته است. 
شــرکت نماینــده   ، کاظمــی   بیــژن 
  شهرک های صنعتی استان  نیز ضمن تشریح

 فعالیت های این شرکت گفت: پرداخت کمک 
هزینه تورهای صنعتی و سفرهای آموزشی، 
پژوهشــی و هزینه حضور در نمایشگاه های 
خارجی تا سقف ۵0 درصد بخشی از خدمات 
حمایتی ارائه شده به صنایع کوچک و متوسط 
مستقر در شهرک های و نواحی صنعتی استان 

بوده است. 
وی افــزود: در ســال گذشــته درحــدود 
۹20میلیون تومان و در سالجاری نیز تاکنون 
۵00 میلیون تومان در بخش خدمات حمایتی 
برای حضور در نمایشــگاه ها بــه واحدهای 
مستقر پرداخت شــده و نهایت همکاری را با 
صنعتگران جهت حضور در نمایشگاه داشته 

است. 

محسن پورسینا:

تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان از 4 تشکل به 20 تشکل ثبت شده و 9 تشکل در حال ثبت ارتقا یافته است

درهشتمین جلسه کمیسیون تشکل ها رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در چهار سال گذشته  تعامالت  و همگرایی بسیار مناسبی بین اتاق بازرگانی، خانه 
صنعت  و معدن و شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان به منظور افزایش خدمت رسانی به بخش تولید و صنعت استان و همچنین کمک به رفع چالش های 
فعاالن اقتصادی صورت گرفته است.  به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه که به معرفی نمایشگاه اختصاصی صنعت ساختمان ایران 
در بغداد،تشریح فعالیت های شرکت شهرک های صنعتی استان و معرفی انجمن کنترل کیفیت استان اصفهان اختصاص یافت، سیدعبدالوهاب سهل آبادی، 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اهمیت کشور عراق به عنوان یکی از مهمترین بازارهای هدف صادراتی  و شرکای تجاری کشور تصریح کرد: حضور هدفمند  
و قوی در بازار عراق به واسطه قرابت های فرهنگی، مذهبی و سیاسی میان دو کشور ، می تواند نقش قابل توجهی درافزایش  صادرات غیر نفتی و ارزآوری برای 

کشور و همچنین راهکار مناسبی برای رهایی شرکت های داخلی از رکود حاکم بر بازارها باشد. 

اخبار اصفهان
گـــزارش
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سخنگوی سازمان  هواپیمایی کشوری:

نرخ بلیت هواپیما در ایام نوروز تغییر 
نخواهد کرد

 سخنگوی ســازمان هواپیمایی 
کشوری ضمن تاکید بر ممنوعیت 
فروش بلیت چارتری در پروازهای 
برنامه ای، گفت: نرخ بلیت هواپیما 

در ایام نوروز تغییر نخواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی  ...

طبق نتایج تیم 
تحقیق و توسعه 

شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان 

اصفهان، کشورهای 
عراق، عمان و 

افغانستان یکی از 
مهمترین بازارهای 

هدف صادراتی 
کشورهستند.

 

خودرو

خودرو بانک
گـــزارش

بررسی جیلی GC6 اکسلنت؛ 

افت قیمت سنگیِن یک 
چینی خوشنام

ماجرای عرضه خودروهای چینی در بازار 
ایران، به مثنوی هفتاد من کاغذ تبدیل 
شده است. برخی خودروهای بی کیفیت 
از کمپانــی های درجه چنــدم، همکار 
خودروسازان بزرگ ایرانی می شوند. برخی 
از چینی های خوشنام و با کیفیت، در باتالق 
مشکالت و بروکراسی شرکت های تازه کار 
ایرانی فرو می روند و مابقی نیز تحت تاثیر 
تغییر قوانین خلق الساعه، تغییرات نرخ ارز 
و تحریم ها، شرایط غیر قابل پیش بینی ای 

را تجربه می کنند.

مثال بارز این وضعیت، می تواند حکایت حضور 
خودروهای جیلی در ایران باشد. 

 در این نوشــتار قصد داریم تا نگاهــی به تنها 
محصول مونتاژی این خودروساز در کشور داشته 
باشیم. جیلی GC6 فیس لیفت )اکسلنت( که 
حاال به فاصله کمتر از یکسال از معرفی در آستانه 

قطع تولید قرار گرفته است.

  طراحی ظاهری
نسخه اولیه جیلی GC6 موسوم به کینگ کونگ 
)لقبی مخصوص بازار داخلی چین( دست کمی 
از یک گوریل بد قواره نداشــت، اما نسخه فیس 

لیفت را 
باید خودرو نسبتا زیبایی توصیف کرد که اتفاقا از 
جذابیت و هماهنگی قابل قبولی برخوردار است 
و جالب آنکه این تغییر شــگرف تنها به واسطه 
طراحی مجدد چراغ های جلو و عقب و سپرها 
حاصل شده اســت. با این وجود باید اذعان کرد 
که جیلی GC6 ذاتا یک خودرو اقتصادی است 
و این امر در سبک طراحی این خودرو نیز ریشه 

دوانده است.

  طراحی داخلی
 GC6 باید اعتراف کرد که فضای داخلی جیلی
حداقل از نظر طراحی از کالس قیمتی خودرو 
باالتر اســت و به خصوص به لطــف وجود یک 
نمایشــگر کوچک در بخش مرکزی داشبورد، 
احساسی از مواجه با یک خودرو نسبتا مدرن را 
به سرنشینان منتقل می کند این در حالیست 
که تقریبا هیچ یک از رقبای مستقیم این خودرو 
از چنین ویژگی هایی برخوردار نیســتند. البته 
جنس متریال تشکیل دهنده کابین همانطور که 
انتظار دارید چنگی به دل نمی زند و اکثر قسمت 
ها از پالستیک نسبتا خشک شکل گرفته و از این 
حیث جیلی GC6 نسبت به رقبایی مانند جک 

J4 نقطه ضعف دارد.

  آپشن ها و امکانات رفاهی
نسخه فیس لیفت جیلی GC6 با بهبود سطح 
امکانات در ایارن ارائه شده است که شامل افزوده 
شدن سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک و مانیتور 

لمسی ۸ اینچی می شود. همچنین طراحی 
داشبورد نیز متحول شده و حاال کاربردی تر 

و جذاب تر از قبل به نظر می رسد.

  مشخصات فنی
جیلی GC6 مانند ســایر خودروهای چینی 
اقتصادی به پیشــرانه ای 1.۵ لیتری با قدرتی 
در حدود 10۵ اسب بخار و گشتاور 146 نیوتن 
متر مجهز اســت، این میزان از قدرت و گشتاور 
توسط یک گیربکس ۵ سرعته دستی یا 4 سرعته 
اتوماتیک راهی چرخ های جلو می شود اما برنامه 
تولید شرکت عرضه کننده این خودرو بیش از هر 
چیز بر تحویل نسخه های اتوماتیک به مشتریان 
تمرکز دارد. با این حساب می توان گفت که اعداد و 
مشخصات فنی جیلی GC6 بر روی کاغذ مزیتی 
نسبت به رقبا ندارد اما در خصوص ترمزها با توجه 
به استفاده از مدل چهار چرخ دیسک، حداقل این 
پتانسیل وجود دارد که عملکرد و قدرت ترمزها 

نسبت به امثال تندر ۹0 بهتر باشد.

  تجربه رانندگی
پس از کمی رانندگی با جیلی GC6 در خواهید 
یافت که کیفیــت کلی خودرو خوب اســت و 
برخالف بسیاری از خودروهای چینی اقتصادی 
دیگر، خبری از سر و صدای شدید و آزار دهنده 
پیشرانه نیست. به هرحال سواری نرم و راحت، 
تعویض دنده های نسبتاً خوب و قدرت مناسب 
 GC6 ترمزگیری از جمله نقاط قــوت جیلی
محسوب می شــود اما با فشــردن پدال گاز در 
خواهید یافــت که در زمینه شــتاب گیری این 
خودرو به گرد پای تندر ۹0 یــا 206 تیپ پنج 
نخواهد رســید و بار دیگر تقصیر اصلی احتماالً 
به گردن ضرایب ســبک و اقتصادی دنده های 

گیربکس خواهد افتاد. 

  قیمت و شرایط بازار
از توصیحات این نوشتار مشخص است که جیلی 
GC6 ذاتا خودرو بدی نیست اما حاال می توان 
گفت که در پی تحریم ها و خروج قطعی جیلی 
از بازار ایران، سرنوشــت ادامه تولید این خودرو 
نیز در هالــه ای از ابهام قرار گرفته اســت. گروه 
خودروســازان بم )از زیر مجموعه های کرمان 
خودرو( قیمتی در حــدود 12۵ میلیون تومان 
را برای این خودرو قــرار گرفته اســت اما این 
درحالیست که قیمت نسخه های صفر کیلومتر 
در سایت های خرید و فروش اینترنتی در حدود 

۹۵ الی 100 میلیون تومان قرار گرفته است.



شهرستانی ها 
گوشت نمی خورند؟!

ادامه از صفحه یک:
... بــرای خریدش مــردم صف 
کشــیدند و مطمئنــا آخری هم 
نخواهد بود. اینترنتی کردن خرید، 
یکی از راهکارهایی است که عالوه 
بر نظم دهی به بازار ، اغتشاشات 
ذهنی برای کمبود محصول و خرید 
بیش از حد نیاز را کاهش می دهد. 
اما این طرح فقط برای تهرانی ها 
و ساکنان پردیس انجام شده که 
البته در همان جا هم مشــکالت 
 زیادی من جمله عدم پاسخگویی

 سایت های منتخب را در بر داشته 
است. اما مگر شهرستانی ها گوشت 

نمی خورند؟  
اگر قرار است تنظیم بازار بشود باید 
در سراسر ایران این اتفاق بیفتد. 
این کار دقیقا مانند شستن تکه ای 
از یک لباس سراسر کثیف است، 
شاید با این شستشــو قسمتی از 
آن لباس تمیز شود اما هنوز قابل 

پوشیدن نیست!
اما در همان تهــران هم فروش 
اینترنتی با مشــکالت زیادی رو 
به رو شده است . زیرا این فروش 
با کد پســتی انجام می شــود و 
متاسفانه کد های پستی وضعیت 
مشــخص و واضحی ندارد. چه 
بســیار خانه هایی که کد پستی 
ندارند و چه بسیار افرادی که کد 

پستی مشابهی دارند. 
به نظر می رســد کد ملی گزینه 
بهتری بود برای خرید گوشــت. 
 از طرف دیگر دو سایت یخچال و

 مستر قصاب برای این کار معرفی 
شده که  جست و جوهایمان در 
مورد فروشــگاه »یخچال« که 
به گفته مسئوالن  قرار است در 
آن محصوالت پروتئینی تنظیم 
بازار توزیع شــود  نتیجه ای در 
پی نداشت و به جز پیشنهادات 
فروش یخچال و فریزر، ســایت 
دیگــری پیــدا نمی شــود.  اما 
مستر قصاب پیدا کردنش بسیار 
راحت بود که در همان جست و 
جوی اول توانســتیم آن را پیدا 
 کنیم. اما وقتی به این سایت سر 
می زنیم به غیر از گوشت گوساله  
برزیلی منجمد ، بقیــه موارد با 
قیمت ها بســیار زیادی و باالتر 
از بازار عرضه می شود که در این 
مرحله نیز بهتر بود سایتی دیگر 
برای این کار انتخاب می شد تا 
مردم توان مقایســه قیمت ها با 
بازار را به خوبی در این سایت به 
دست می آوردند و قیمت های 
سایت مذکور دلیلی برای گرانی 

دوباره در بازار نمی شد.
به نظر می رســد این سایت ها 
قبل از معرفی در گمنامی مطلق 
به ســر می بردند با تعداد کار بر 

محدود.
 اما این فروشــگاه بــرای توزیع 
گوشت و مرغ تنظیم بازار پیش 
دستی کرده و قبل از زمان اعالم 
شده توسط شــرکت پشتیبانی 
امور دام گزینه فروش محصوالت 
تنظیم بازار را در وبسایتش قرار 
داده اســت، البتــه در روزهای 
اول مرغ منجمــد و تخم مرغ با 
قیمت دولتی نیز در این ســایت 
به فروش می رســیده اما اکنون 
فقط همان گوشــت گوســاله 
 برزیلی برای خرید در دسترس

 است.
 به هر حال به نظر می رسد طرح 
فروش اینترنتی گوشــت،گامی 
موثــر در جهــت تنظیــم بازار 
و کوتاه کردن دســت واســطه 
گران می تواند باشــد به شرطی 
کــه بــرای همه محصــوالت و 
 همه نقاط کشــور بســط داده

 شود.

اقتصاد استان
02
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ارائه بسته های تشویقی و بخشودگی عوارض شهرداری کاشان
 مدیر درآمد شهرداری کاشان با اشاره به ارائه بسته های تشویقی و بخشودگی عوارض شهرداری کاشان گفت: 

شهروندان برای استفاده از این طرح تا پایان سال فرصت استفاده دارند.
عباس شافعی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر اظهار داشت: در بسته های بخشودگی 
جرایم دیرکرد عوارض ساختمانی ۲۵ تا ۳۰ درصد، عوارض خودرو ۴۰ درصد، عوارض صنفی ۲۰ درصد و 

عوارض صنفی ۱۰ درصد شامل تخفیف می شوند.
وی با بیان این که طرح بخشودگی تا پایان سال اعتبار دارد، افزود: با توجه به عزم شهرداری کاشان در بازآفرینی 

بافت های ناکارآمد ضوابط تشویقی بافت های فرسوده بسیار ویژه و متفاوت درنظر گرفته شده به نحوی که تخفیف 
حداقل ۵۰ درصدی عوارض و تراکم مجاز مسکونی تقسیط بلندمدت از جمله آن است که با مراجعه به مناطق مربوطه می 

توانند از ضوابط و مزایای آن مطلع شوند.
مدیر درآمد شهرداری کاشان ضمن اشاره به کاهش کدهای عوارضی در سال جاری نسبت به سال ۹۶ ابراز داشت: متاسفانه تحوالت اقتصادی 
میانه سال جاری و افزایش قیمت ها و بهای خدمات موجب شد تا شهرداری برای ارائه خدمات به شهروندان با مشکل مواجه شود و بر همین 

اساس در تدوین تعرفه عوارض سال ۹۸ به گونه ای برنامه ریزی شد که امکان اداره شهر بر اساس منابع درآمدی موجود فراهم باشد.

اعالم محدودیت های ترافیکی تشییع شهدای حادثه تروریستی در اصفهان
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان محدودیت های ترافیکی مراسم تشییع شهدای 

مدافع امنیت لشکر ۱۴ امام حسین )ع( در شهر اصفهان را اعالم کرد.
سرهنگ مختار درخشان معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اعالم تسلیت به 
مناسبت شهادت جمعی از نیروهای مخلص لشکر ۱۴ امام حسین )ع( سپاه پاسداران استان اصفهان 

در حادثه تروریستی زاهدان گفت: برابر تدابیر صورت گرفته به منظور برپایی هرچه با شکوه تر برگزار 
شدن مراسم تشییع این شــهدای گرانقدر محدودیت های ترافیکی در معابر شهری شهر اصفهان به 

اجرا گذاشته خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس هر گونه توقف و تردد خودروها از ساعت ۱۳ روز شنبه ۲۷ بهمن ماه در میدان بزرگمهر به 

سمت چهار راه آبشار، چهار راه آپادانا، خیابان سجاد، میدان شهید الوی به سمت گلستان شهدا و نیز میدان بسیج به سمت 
گلستان شهدا ممنوع خواهد بود و در مسیرهای منتهی به مسیر تشییع پیکر شهدا نیز محدودیت ترافیکی اعمال می شود.

 سرهنگ درخشان گفت: از شهروندان گرامی انتظار داریم ضمن همکاری با ماموران پلیس راهور از تردد در خیابان های اعالم شده 
در زمان تشییع شهدا خودداری کرده و سعی کنند از مسیرهای جایگزین استفاد نمایند.

کوثر بابایی
ســـرمقاله
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خـــبــــر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:
صنایع دستی بخشی از هویت و تاریخ یک ملت است

مدیرکل ارشاد استان اصفهان گفت: صنایع دستی،  
بخشی از هویت و تاریخ یک ملت است و ایران با تاریخ 

چندین هزار ساله خود به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای دارنده 
صنایع دستی در جهان مطرح است.

حجت االسالم و المســلمین محمدعلی انصاری عصر پنج شنبه در آیین اختتامیه 
جشنواره ملی صنایع دستی آیات با اشاره به اینکه اولین هنرمند، خدای متعال است، 

ابراز داشت: خداوند در خلقت جهان هستی تمام هنر خود را به کار برده است.
وی گفت: هنر، نعمت خدادادی است که خداوند با شدت و ضعف آن را در وجود همه 

انسان ها قرار داده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به اینکه نعمت الهی هنر در 
وجود هنرمندان به صورت ویژه نمود یافته است، افزود: شکر این نعمت در این است که 

از هنر در راستای خدمت به بشر و انسانیت استفاده شود.
وی یادآور شد: یکی از ارزشمندترین و مهم ترین شاخه های هنر همان صنایع دستی 

است که تاریخ آن به دوران نوسنگی در  هشت هزار سال قبل برمی گردد.
انصاری بیان داشت: در سازمان یونسکو، تعداد ۶۰۰ رشته هنری به ثبت رسیده است که 

۴۵۰ رشته آن مربوط به کشور ایران است.

  شناسایی و ثبت 2۸۷ رشته صنایع دستی در اصفهان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: از ۴۵۰ رشته صنایع دستی شناسایی 

شده و ثبت شده در ایران، ۲۸۷ رشته متعلق به اصفهان است.
وی با اشاره به اینکه صنایع دستی، بخشــی از هویت و تاریخ یک ملت است، بیان داشت: 
کشوری که صنایع دستی بیشتر و فاخرتری داشته باشد به همان میزان هویت تاریخی غنی 
تری دارد. انصاری اظهار داشت: ایران با تاریخ چندین هزار ساله به عنوان یکی از بزرگ ترین 

کشورهای دارنده صنایع دستی در جهان مطرح است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان یادآور شد: آمریکا درحالی در جهان قلدری 
و زورگویی می کند و خود را صاحب جهان می داند که تاریخ آن، تنها به حدود ۳۰۰ سال 

پیش برمی گردد.
وی گفت: صنایع دستی می تواند یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی هر کشور باشد که در 

شرایط امروز جامعه هم می تواند راهگشای وضعیت اقتصادی مردم باشد.
مهر

خـــبــــر

طبق آمار اعالم شده؛ 
در سال گذشته تعداد 

گردشگران ۳00 هزار نفر 
بوده است، در حالی که  بر 

اساس برنامه ۱۴0۴ باید 20 
میلیون جذب گردشگر 

و 2۵ میلیارد دالر درآمد 
حاصل از گردشگری 

داشته باشیم.

نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان:   

اصفهان برنامه جامع و نقشه راهی برای گردشگری ندارد

نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
چالش مهم اصفهان این است که برنامه جامع و نقشه راهی 
در مباحث گردشگری ندارد در حالی که تنها راهکار توسعه 

اقتصادی استان موضوع گردشگری است.
علی کرباسی زاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متأسفانه 
داده و اطالعات ساماندهی شده ای در حوزه گردشگری وجود 

ندارد و این یک چالش است.

ایمنا
گـــزارش
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      مثلث طالیی گردشگری بین استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد ایجاد می شود، این مثلث در محور گردشگری طبیعی فعالیت خواهد کرد. 
همچنین برای تقویم گردشگری ایران به ویژه اصفهان نیز اقداماتی انجام شده است.

شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی تصمیم ساز است

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان با 
بیان اینکه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به 
معنای تصمیم ســازی، تصمیم گیری، اقدام و عمل است، 

گفت: با این دید می توان مشکالت استان را حل کرد.

 سیدحسن قاضی عسگر روز پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی اصفهان در اتاق بازرگانی با بیان اینکه اگر 
شورای گفت و گو به خوبی مدیریت شود مشکالت استان حل می 
شــود، افزود: در مباحث اقتصادی و مدیریتی اگر به درستی عمل 

نکنیم مشکالت در هم تنیده می شود. 
وی با بیان اینکه این شورا باید مســائل و مشکالت را از دید بخش 
خصوصی پیگیری کند، تصریح کرد: نباید این جلسات به درد و دل 
ختم شود بلکه باید مباحث مطرح شده در راستای آسیب شناسی 

مشکالت و مسائل باشد.
معاون امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری اصفهان با بیان 
اینکه دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی هریک از دید خود به 
مشکالت نگاه می کنند، تصریح کرد: مصوبات جلسه شورای گفت 
و گوی بخش خصوصی و دولت جمع آوری و هر یک تاکنون اجرایی 

نشده مورد پیگیری قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: باید قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اصالح و 

مشکالت در این راستا مورد پیگیری قرار بگیرد. 
قاضی عسگر با اشاره به اینکه انتقال آب از خلیج فارس به زاینده رود 
از هفته آینده پیگیری می شود، افزود: همچنین برای فاینانس قطار 
سریع السیر اصفهان- تهران ۱۳ میلیارد یوآن چین تخصیص داده 

شده و استاندار بر روی این موضوع تاکید دارد.
وی با اشاره به پیگیری قطار حومه ای صفه تا بهارستان گفت: طبق 
قول پیمانکار تا سال آینده این خط از قطار حومه ای راه اندازی می 
شود همچنین برای ایستگاه قدس تا شاهین شهر، اصفهان - نجف 

آباد به دنبال سرمایه گذار هستیم.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: در حوزه الستیک با آلمانی ها مذاکراتی صورت گرفته است که 

تکنولوژی آلمانی را به این حوزه وارد کنیم.
به گفته وی ، تمامی اقدامات در دست اجراست اما نیازمند راندمان 
زمانی بیشتر و سیستماتیک و یکپارچه عمل کردن دستگاه ها است.

قاضی عسگر با اشــاره به تغییر الگوی کشت، گفت: گروهی تحت 
عنوان آب، کشاورزی، محیط زیست و توســعه پایدار در دانشگاه 
صنعتی اصفهان بیش از یکهزار ساعت بر روی تغییر الگوی کشت 

وقت صرف کردند که امیدواریم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

   قانون گذاری در مجلس متوقف شود
 رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان در این 
جلســه با بیان اینکه اصفهان با آب، راه آهن و فرودگاه زنده است، 
افزود: مردم اصفهان زنده به زنده رود هستند اما هیچ اقدامی برای 

احیای آن صورت نگرفته است.
عبدالوهاب ســهل آبادی با اشاره به وضعیت کشــاورزی با توجه 
به بحران آب، گفت: علی رغم کمبود شــدید آب و خشکسالی اما 
مدیران کشاورزی استان اجازه ندادند مردم کمبودی را در این زمینه 
احساس کنند. وی، از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی خواست: قانون گذاری را در مجلس شورای اسالمی متوقف 

کرده و به سمت نظارت بر قوانین حرکت کنند.
 رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان تصریح 
کرد: دولت ۱۸ هزار میلیارد ریال به تامین اجتماعی بدهکار است 
از این رو باید مجلس به این موضوع رســیدگی کند تا مشــکالت 
 کارگران تامین اجتماعی برطرف شود.  هفتادویکمین جلسه شورای

گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با دستور کار 
مردمی کردن اقتصاد مقاومتی و نیاز آن به راهبرد و سیاست های 
اجرایی به ریاست معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 

در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

گـــزارش

نایب رییس کمیسیون 
تــاق  ا گردشــگری 
بازرگانــی اصفهــان با 
بیان اینکه کمیســیون 
گردشــگری اتــاق دو 
طــرح مطالعاتــی در 
این راستا مطرح کرده 
اســت تا برنامه جامع گردشگری را 
تعریف کند، خاطر نشان کرد: یکی از 
طرح ها ارزیابی و شناسایی وضعیت 
موجود زیرساخت های گردشگری 
اســتان و ضرورت ها و نیازها برای 
 رســیدن به چشــم انــداز ۱۴۰۴ 

است.
کرباسی زاده افزود: این هدف گذاری 
بسیار خوب انجام شــده تا به رونق 
اقتصادی دســت پیدا کنیــم البته 
واقعیت این اســت که از نظر رشــد 
پلکانــی هنوز تا رســیدن به اهداف 

فاصله زیادی داریم.
نایب رییس کمیســیون گردشگری 
اتــاق بازرگانی اصفهان بــا تأکید بر 
اینکه یکی از خمیرمایه های برنامه 
جامع گردشــگری، طرح مطالعات 
چالش هــای گردشــگری اصفهان 
اســت، اظهار کرد: در این راســتا از 

۴۰۰ گردشگر نظرسنجی انجام شده 
تا چالش ها به خوبــی مورد ارزیابی 

قرار گیرد.
وی اعالم کرد: طبق آمار اعالم شده؛ 
در سال گذشــته تعداد گردشگران 
۳۰۰ هزار نفر بوده است، در حالی که  
بر اســاس برنامــه ۱۴۰۴ باید ۲۰ 
میلیون جذب گردشگر و ۲۵ میلیارد 
دالر درآمــد حاصل از گردشــگری 
داشته باشــیم و البته سهم اصفهان 
نیز پنج میلیون نفر گردشــگر است. 
تعطیالت برای اقتصاد گردشــگری 
بســیار موثر و مفید است و در ایجاد 
نشــاط اجتماعی تأثیرگذار خواهد 

بود.
نایب رییس کمیســیون گردشگری 
اتــاق بازرگانــی اصفهان بــا اعالم 
اینکه مثلث طالیی گردشگری بین 
اســتان های اصفهان، چهارمحال و 
بختیاری و کهگیلویــه و بویراحمد 
ایجاد می شود، افزود: این مثلث در 
محور گردشــگری طبیعی فعالیت 
خواهد کرد. همچنیــن برای تقویم 
گردشگری ایران به ویژه اصفهان نیز 

اقداماتی انجام شده است.
وی با بیان اینکه اصفهان شــهر مهم 
گردشگری کشور است، تأکید کرد: 
مزیت هــای گردشــگری اصفهان 

در بخش های فرهنگــی و تاریخی، 
طبیعی، گردشــگری سالمت است 
و اتــاق اصفهــان مثلــث طالیــی 
گردشــگری ایــران را بین اســتان 
های اصفهــان، فارس و یــزد ایجاد 
کرده اســت زیرا این ســه اســتان 
 محورهای مهم گردشــگری کشور 

هستند.
کرباســی زاده با  تاکیــد بر آموزش 
زبان خارجی به تاکسیرانان فرودگاه 
اصفهان، اعالم کــرد: در حال حاضر 
۵۰ نفــر از رانندگان تاکســی فعال 
در فرودگاه اصفهان مســلط به زبان 

خارجی هستند. 

    

وی با بیان اینکه اصفهان از ســوم تا نهم 
اســفندماه ۹۷ میزبان تجار و بازرگانان 
کشور عمان اســت افزود: محورهای این رویداد مذاکره با تجار و 
بازرگانان و مالقات با سرمایه گذاران عمانی، آشنایی با نیازهای بازار 
عمان و صادرات بدون واسطه به آن کشور و آشنایی تجار و بازرگانان 
عمانی با توانمندی های صنعتگران اصفهانی و معرفی شرکت ها و 
تولید کنندگان موفق ایرانی برای امکان راه اندازی خطوط تولیدی 

در عمان است.
مدیرعامل مجموعه سبک بتن پرتیکان در دانشگاه صنعتی اصفهان 
»شهرک علمی و تحقیقاتی« ادامه داد: یک روز از یک هفته میزبانی، 
به عنوان »روز فرهنگی شهر اصفهان« در نظر گرفته شده است و 
با هدف معرفی پتانسیل های فرهنگی و توریستی شهر اصفهان، 
همچنین معرفی مراکز فرهنگی به همتایان عمانی که در این رویداد 

حضور دارند می باشد.
نصر اصفهانی اضافه کرد: برگزاری نمایشــگاه جانبی در اصفهان 
به مدت سه روز برنامه ریزی شده تا پتانسیل های صنایع دستی و 
برخی تولیدات مجموعه های تجاری اصفهان در معرض دید تجار 

عمان قرار گیرد.
وی تصریح کرد: دو روز بازدید از کارخانجات تولیدی برای صنایع 
مختلف از مصالح ساختمانی تا متریال های جدید، نانو تکنولوژی، 
صنایع سیمان و فوالد، مواد غذایی، کاالهای هنری و صنایع دستی 

برای تجار و بازرگانان کشور عمان برنامه ریزی شده است.
نصر اصفهانی گفت: مرکز پژوهش های شــورای شهر، شهرداری 
اصفهان، اتاق بازرگانی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
حمایت های مادی و معنوی خود را از برگــزاری این رویداد انجام 

دادند.
وی با بیان اینکه در انتهای روز هفتم، اختتامیه و جمع بندی این 
رویداد برگزار خواهد شــد اظهارکرد: هدف ایــن رویداد، افزایش 
مراودات تجاری و فرهنگی بین دو شهر اصفهان و مسقط و در واقع 

کشور ایران و عمان است.

یک هفته میزبانی اصفهان از ۴۰ تاجر و بازرگان مسقط عمان

مدیرعامل مجموعه سبک بتن پرتیکان در دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: نشست تجاری و فرهنگی بین اصفهان و مسقط پایتخت کشور عمان 
با حضور ۴0 تاجر و بازرگان عمانی به مدت یک هفته در شهر اصفهان برگزار می شود.

 محمدجواد نصر اصفهانی اظهار کرد: بیش از ۴0 نفر از تجار و بازرگانان کشور عمان به مدت هفت روز جهت برقراری جلسات B2B با صاحبان صنایع، 
تولیدکنندگان و تجار اصفهانی به منظور توسعه و افزایش ارتباطات و حمایت از کاالی تولید ملی میهمان جهان شهر اصفهان خواهند بود.

ایمنا
خـــبــــر



گردشگری

ایرنا
گـــزارش

حــرف های تلخ مشــاور 
وزارت اطالعات و فرهنگ 

افغانستان در رابطه با ایران
وزارت  مشــاور 
اطالعات و فرهنگ 
افغانستان به تکریم نشدن گردشگران 
افغانســتانی در ایــران و برخوردهای 
سلیقه ای برای صدور ویزا در کنسولگری 
های ایران انتقاد کرد و گفت: گردشگران 
افغانســتانی به خاطر همین برخوردها 

ترجیح می دهند به ایران نیایند.

همایش »نقــش تکنولوژی های نوین ارتباطی 
و دیجیتالی در تحوالت گردشگری افغانستان 
و ایران« در حاشــیه دوازدهمین نمایشــگاه 
گردشگری بین المللی گردشگری تهران درحالی 

برگزار شد که طرف ایرانی از آن استقبالی نکرد.
افغانســتان برای نخســتین بار در نمایشگاه 
گردشگری ایران حضوری فعال دارد و با انگیزه 
گشودن درهای گردشــگری، تبلیغات خود را 
برای جذب گردشگران ایرانی به صورت محدود 
آغاز کرده است. این همایش که در سالنی نیمه 
خالی و بیشــتر با حضور اتباع افغانســتانی در 
محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، با 
وجود طرح موضوع ارتباط و نقش تکنولوژی در 
گردشگری اما غیاب آژانس ها و مقامات مرتبط 
گردشــگری ایران در آن، به طرف افغانستانی 
این فرصت را داد تا بیشتر به بیان چالش های دو 

کشور در روابط گردشگری بپردازد و درد دل کند.

  افغانســتانی ها هند را به ایران ترجیح 
می دهند!

سیدرضا حسینی میثم، مشاور وزارت اطالعات و 
فرهنگ افغانستان با اشاره به پیشینه گردشگری 
در کشور افغانستان که در دهه ۵۰ شمسی بیش 
از ۱۲۰ هزار توریست داشت و پس از آن، تحت 
تأثیر تحوالت سیاسی قرار گرفت، گفت: ۴۰ سال 
است که شاهد سایه جنگ در افغانستان هستیم، 
اتفاقی که زیرســاخت های اساسی گردشگری 
را از هم پاشــید و باعث شد پیشرفت جهانی در 
گردشگری نداشته باشیم. با سقوط طالبان بار 
دیگر زمینه های توسعه در گردشگری فراهم شد 
که متأسفانه تا کنون نتوانسته ایم از آن درست 
استفاده کنیم، چون گردشگری جزو اولویت های 

نخست دولت افغانستان نبود.
وی افزود: دو سه سالی است که وزارت اطالعات 
و فرهنگ افغانستان به عنوان متولی گردشگری 
گام هایی را برای ایجاد تحول برداشته است که 
تا حد زیادی به آنچه می خواســتیم، رسیده ایم 
هرچند با ایده آل فاصله داریم، چرا که شــرایط 
افغانســتان و امنیــت در آن چالشــی را برای 

گردشگری ایجاد کرده است.
میثم با مرور جاذبه های گردشگری افغانستان 
و با تاکید بر ضــرورت فعالیت بخش خصوصی 
و دولتی دو کشــور برای توسعه همکاری های 
گردشگری، این سوال را مطرح کرد که دولت ها 

چه تسهیالتی می توانند برای افزایش 
عوائد و درآمد گردشــگری ارائه دهند، 
در پاســخ به آن گفت: متأسفانه صدور 
ویزا در هر دو کشــور با چالش و سختی 
مواجه است. اگر به عنوان یک افغانستانی 
به کنسولگری های ایران مراجعه کنید با 
روندی یکسان روبرو نمی شوید. رفتارها 
سلیقه ای است. نمی گویم این رویه اشتباه 
است اما نبود روند یکسان در صدور ویزا به 

گردشگری ضربه می زند.
مشاور وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان 
به شــرایط صدور ویزای هندوســتان که 
متقاضی زیادی از افغانســتان دارد اشــاره 
کرد و افزود: دریافت ویزای این کشور برای 
یک افغانستانی خیلی ســاده و البته رایگان 
است. این ویزا را در نصف روز و یا حداکثر در 
یک روز می توان دریافت کرد، درحالی که اگر 
یک بیمار بخواهد ویزای ایران را بگیرد، حتماً 
باید خودش برای انجام مصاحبه به سفارت یا 
کنسولگری ایران مراجعه کند و ساعت ها در یک 
صف طوالنی منتظر بماند، البته این زمان حاال 
کوتاه شده ولی من سال گذشته برای گرفتن ویزا 
۶ ساعت در صف منتظر بودم. بعد از این مرحله 
باید ۸۰ یورو پول ویزای ایران را بدهیم، ۱۵ یورو 
هم بابت بیمه اجباری سفر پرداخت کنیم، بعد از 
آن بلیت هواپیمایی که قیمت کابل تهران کابل 
حدود ۳۹۰ دالر می شود، تهیه کنیم، این فرآیند 

یک معضل است.
وی اضافه کرد: اگر قرار است برای درمان به ایران 
مراجعه کنیم می توانیم با هزینه ای کمتر از ایران 
و دردسرهایی به مراتب کمتر برای گرفتن ویزا به 
هند برویم و یا با یک چهارم این هزینه به پاکستان 

سفر کنیم.
میثم در ادامه گفت: بی انصاف نباشیم، از ایران 
هم اگر قرار باشد به افغانستان سفر کنند، همین 
فرایند را طی می کنند؛ باید مصاحبه کنند، ۸۰ 
یورو پول ویزا بدهند و بعد یک دلیل بیاورند که 
چرا می خواهند به افغانستان سفر کنند. مواردی 
گزارش شده که توریست به سفارت یا کنسولگری 
افغانســتان در ایران مراجعه کرده و جواب رد 
شنیده است، مسؤوالن سفارت گفته اند »لزومی 
ندارد به افغانســتان بروید« و یا »شما را دارای 
صالحیت تشخیص نمی دهیم«. با این کارها چه 
اتفاقی می افتد، فقط هر دو کشور از گردشگر و 

افزایش درآمد محروم می شوند.
وی به ضعــف تبلیغات افغانســتان در معرفی 
جاذبه های گردشگری این کشــور اشاره کرد و 

افزود: این ضعف در هر دو کشور وجود دارد. 

بیمارستان های نیروهای مسلح آمادگی کامل در هر شرایطی را دارند
 رییس بیمارستان فوق تخصصی شهید آیت اهلل صدوقی اصفهان گفت: بیمارستان های نیروهای 
مســلح آمادگی کامل در هر شــرایطی را دارند تا در برابر بحران های طبیعــی و غیرطبیعی در 
 کوتاه ترین زمان ممکن فضای خــود را تغییر دهند و آمادگی پذیرش و ارائه خدمات را داشــته

 باشند.
 سید رضا مرتضویان صبح  روز  جمعه  در حاشیه رزمایش بین بیمارستانی نیروهای مسلح اصفهان 

با اشــاره به اهداف رزمایش اظهار کرد: مهم ترین هدف این رزمایش، تمرین مراکز درمانی نیروهای 
مسلح جهت برخورد با بحران ها و ایجاد آمادگی برای این موضوع در آنها است. مراکز درمانی باید در مرحله 

نخست در آسیب هایی که به صورت طبیعی و غیر طبیعی ایجاد می شود، توان کمک به نیروهای مسلح و همچنین 
مردم را داشته باشند.

وی ادامه داد: بنابراین این رزمایش برای تمرین شرایطی است که اگر تعداد انبوهی مصدوم داشته باشیم، توانایی خود را جهت 
جهت ارائه خدمات بیمارســتانی تقویت کنیم. پیش از این چنین رزمایشی را ارتش، سپاه و نیروی انتظامی به طور مجزا انجام 

می دادند اما این رزمایش با همکاری تمام ستاد ها به طور مشترک انجام شد.

افتتاح سه واحد مسکن مددجویان کمیته امداد در نایین 
رییس کمیته امداد نایین گفت: بیش از ۱۰۳ میلیون تومان کمک بالعوض از اعتبارات دولتی و 

امدادی برای ساخت این سه واحد مسکونی پرداخت شده است. 
امراهلل قنبری رییس کمیته امداد نایین  در آیین بهره برداری از سه پروژه مسکونی افزود: تامین 

مسکن و سرپناه برای مددجویان کمیته امداد یکی از اولویت های این نهاد است. 
وی اظهارداشــت : تامین مسکن و ســرپناه برای مددجویان کمیته امداد یکی از اولویت های این 

نهاد است. 
قنبری خاطرنشان کرد: چهار واحد منزل مســکونی مددجویی دیگر در مسکن مهر شهر نایین در حال 

آماده سازی است که به بزودی افتتاح شد. 
رییس کمیته امداد نایین ادامه داد : در اختتامیه دهه فجر و به مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب این سه واحد منزل 
مسکونی شهری جهت خانواده های ایتام و نیازمندان شامل کمکهای دولتی و خیرین کلید خورد وی افزود با همکاری و مساعدت 

مسئوالن و خیرین این امر مهم محقق شده است. 
شهرستان نایین با بیش از ۳۹ هزار نفر جمعیت در ۱۴۰ کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد. 
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 سخنگوی سازمان
 هواپیمایی کشوری:

نرخ بلیت هواپیما در 
ایام نوروز تغییر نخواهد 

کرد

 ســخنگوی ســازمان هواپیمایی 
کشوری ضمن تاکید بر ممنوعیت 
فروش بلیت چارتری در پروازهای 
برنامه ای، گفت: نرخ بلیت هواپیما در 

ایام نوروز تغییر نخواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و 
شهرسازی رضا جعفرزاده اظهار کرد: 
محاسبات شرکت های هواپیمایی 
برای ارائــه بلیــت هواپیما همان 
محاسبات قبلی است و محاسبات 

مذکور تغییر نکرده است.
وی ادامــه داد: بــر اســاس توافق 
شرکت های هواپیمایی نرخ بلیت 
هواپیما بر اساس هزینه تمام شده 
یک ساعت صندلی پرواز محاسبه 
می شــود و فهرست مســیرهای 
مختلف و محاسبات انجام شده بر 
روی ســایت انجمن شرکت های 

هواپیمایی قابل دسترس است.
جعفرزاده با بیان اینکه قیمت گذاری 
دستوری در دســتور کار سازمان 
هواپیمایی کشوری قرار ندارد، گفت: 
مبنای قیمت بلیت هواپیما نرخی 
است که شــرکت های هواپیمایی 

روی پرتال خود اعالم می کنند.
وی افــزود: هرگونه فــروش بلیت 
هواپیما خارج از این چهارچوب از 
نظر ســازمان هواپیمایی کشوری 
تخلــف محســوب می شــود و 
مکانیزم های مقابله با این تخلف نیز 
دیده شده است. سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری به پیش بینی 
سازوکار نظارتی برای جلوگیری از 
تخلف نیز اشاره کرد و گفت: دفتر 
نظارت سازمان هواپیمایی کشوری 
قطعا نسبت به رعایت نشدن الزامات 
ســازمان هواپیمایی کشوری، در 
خصوص پروازهــای چارتری و نیز 
نرخ بلیت هواپیما واکنش نشــان 
خواهد داد و با این تخلفات برخورد 

خواهد شد.

  ممنوعیت فــروش بلیت 
چارتری در پروازهای برنامه ای

جعفرزاده به ممنوعیت فروش بلیت 
چارتر اشاره و تصریح کرد: سیاستی 
که سازمان هواپیمایی کشوری برای 
پروازهای چارتری دنبال می کند این 
است که به هیچ عنوان مجوز پرواز 
چارتری بــرای پروازهای برنامه ای 
شــرکت های هواپیمایــی صادر 
نمی شود. وی ادامه داد: همانطور که 
قبال هم به آن اشاره شده، پروازهای 
چارتری به غیر از قشــم، کیش، و 
مناطق نفتــی ممنــوع و هرگونه 
نمایش بلیت چارتری توسط مراکز 
فروش بلیت هواپیما تخلف محسوب 
می شــود. هشــدارهای الزم در 
خصوص نمایش پروازهای چارتری 
به غیر از مسیرهای مشخص شده 
نیز به شرکت های هواپیمایی و مراکز 
فروش بلیت هواپیما داده شده است.
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درواقع با گذشت نزدیک 
به ۸ ســال از اجرای این 
قانــون مهم، هنــوز هم 
ســازوکار اصالح پرداخت 
یارانــه نقــدی و حــذف 
اقشــار پردرآمد مشخص 
 نیست و دولت و مجلس با

 پاسکاری های پی در پی اصالح قانون را به 
تعویق می اندازند. این در حالی است که به 
اذعان کارشناسان اقتصادی و حتی اعضای 
دولت و مجلــس، روال کنونی پرداخت 
یارانه نقدی به هیچ عنوان منطق اقتصادی 
نــدارد و نوعی چالش نیز محســوب می 
شود چراکه واریز پول به حساب بیش از 
۷۸ میلیون نفر از جمعیت نزدیک به ۸۲ 
میلیون نفری کشور، موجب شده طی سال 

های اخیر سهم قانونی بخش »بهداشت و 
درمان« و »صنعت و تولید« از هدفمندی 
یارانه ها، نادیده گرفته شود و قانون از مسیر 
و هدف اصلی خود خارج شــود. از سوی 
دیگر نیز، با توجه به عدم تغییر مبلغ یارانه 
نقدی با وجود تغییرات نرخ تورم، خط فقر 
و کاهش ارزش پایه پولی طی سال های 
گذشته، نمی توان گفت که واریز ماهانه 
۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان توانسته است گره 
ای از مشکالت معیشتی مردم باز کند بلکه 
تنها موجب شده ساالنه مبلغی در حدود 
۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بیت المال 

مورد استفاده نادرست قرار گیرد.
 مهدی پازوکــی کارشــناس اقتصادی 
می گوید: وضعیــت توزیــع یارانه های 
نقدی در کشــور به هیــچ وجه منطقی 
نیست. روند واریز یارانه باید اصالح شود 
 زیرا در حال حاضر همه افــراد جامعه از

 دهک هــای مختلف درآمــدی در صف 
مشموالن دریافت یارانه نقدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه اصالح نحوه واریز یارانه 
نقدی ضروری است، ادامه می دهد: از سال 
۸۹ که هدفمندی یارانــه ها کلید خورد 
تا ســال ۹۴ میزان بودجــه ای که دولت 
 برای این بخش هزینه کرد ۲ برابر بودجه 
طرح های عمرانی بوده است؛ تخصیص 
کمتــر از ۵۰ درصد بودجــه طرح های 
عمرانی هم به بیکاری دامن زده اســت و 
هم به دلیل اینکه این حوزه نیاز به بیش از 
 ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دارد، زمان اتمام 

پروژه ها را بســیار طوالنی کرده اســت. 
پازوکی می گوید: بــرای اداره منطقی و 
صحیح اقتصاد کشور، باید یارانه های نقدی 
به درستی هدفمند و تعیین تکلیف شود در 
غیر این صورت نه تنها از بار مشکالت کاسته 

نمی شود بلکه تشدید نیز خواهد شد.

  سرنوشــت تکراری یارانه نقدی در 
سال ۹۸

بر این اســاس، دولت در بودجه سال ۹۸ 
که از فردا در صحــن علنی مجلس مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت، پیشنهاد داده 
بود که استانداران بنا بر اطالعات موجود 
در استانها، حذف سه دهک باالی درآمدی 
را کلیــد بزنند. دولت پیــش بینی کرده 
بود که در صورت حذف اقشــار پردرآمد، 
مبلغ باقی مانده صرف تکمیل طرح های 
عمرانی هر استان شــود تا از این طریق 
هم نظــام پرداخت یارانــه نقدی اصالح 
شــود هم تا حدودی طرح های عمرانی، 
به سمت تکمیل شدن پیش روند. با این 
حال کمیسیون تلفیق مجلس که وظیفه 
رســیدگی به الیحه بودجه را دارد، طی 
بررســی هایی که انجام داد اعالم کرد که 
با این پیشنهاد دولت مخالف بوده و نمی 
تواند موضوع حذف اقشــار پردرآمد را به 
استانداران بسپارد و دولت باید خود اقدام 
به حذف سه دهک باالی درآمدی جامعه 
کند. این تصمیم کمیسیون تلفیق نه تنها 
تصمیم جدیدی نیست بلکه هر ساله در 

بودجه گنجانده می شود و هر ساله نیز به 
اجرا در نمی آید؛ به گونه ای که این مساله 
تبدیل به یکی از مباحث دائمی بودجه طی 
سنوات گذشته شده اســت و صرفا روی 
کاغذ نوشته می شود بی آنکه قدم موثری 

در راستای اجرای آن برداشته شود.
مجلس باید به این موضوع بپردازد که راه 
حلی اساســی، دقیق و کارشناسی برای 

اصالح نظام واریز یارانه نقدی پیدا کند.
قطعا نمایندگان مجلس و اعضای دولت در 
پی ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور و 
بهبود سطح رفاه جامعه هستند اما اینکه 
توجه »عملی« و »دقیق« به اصالح نظام 
توزیع یارانه نقــدی نمی کنند، جای نقد 
دارد. دورریز منابع مالی کشور آن هم در 
شرایط جنگ اقتصادی و افزایش فشار به 
قشر کم درآمد جامعه، فاقد هر گونه منطق 

و ادله کارشناسی است.

  تاریخچه پاسکاری اصالح یارانه 
میان دولت و مجلس

 در ادامه نگاهی به روند تصمیمات دولت و 
مجلس طی سال های گذشته برای اصالح 

نظام توزیع یارانه نقدی می کنیم.
 متولیان دولت دهم تصمیم داشــتند با 
خوشه بندی، وضعیت درآمدی متقاضیان 
را مشــخص  و بر آن اســاس مشمولین 
دریافت یارانه را مشــخص کنند اما این 
سیاســت نتیجه ای نداد و دولت هر ماه 
مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به حساب ۷۷ میلیون 
ایرانی واریز کــرد.  در نهایت دولت دهم 
بدون اتخاد سیاستی مناسب، با پرداخت 
ســاالنه حدود ۴۲ هزار میلیــارد تومان 
یارانه نقــدی، پروژه بــزرگ هدفمندی 

یارانه ها را به دولــت یازدهم تحویل داد. 
با آغاز به کار دولت یازدهم و وعده متولیان 
جهت غربالگری یارانه بگیــران، امیدها 
برای ســاماندهی قانون هدفمندی قوت 
گرفت. در همین بحبوحه دولت تصمیم 
گرفت که در فروردین ماه سال ۹۳ فاز دوم 
هدفمندی را کلید بزنــد و از طریق ثبت 
نام مجدد، لیست یارانه بگیران را سامان 
دهد، اما در نهایت طی ۱۰ روز ۷۳ میلیون 
نفر برای دریافت یارانه متقاضی شدند و به 
این ترتیب بود که دولت نتوانست از طریق 
بازیابی اطالعات مردم، صف یارانه بگیران 
را چندان خلوت کند، البته حذف خارج 
نشینان در اسفند سال ۹۳ نکته مثبتی به 
شــمار می آمد که طبق برآوردها موجب 
شد در مجموع ۵۰ هزار و ۸۸۶ نفر از لیست 

یارانه بگیران حذف شوند.

قطاریارانهنقدیِکیبهمسیربازمیگردد؟

توپ در زمین دولت ماند
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اقتصاد کالن

دور باطل افزایش تورم و فقر طبقه متوسط
روند افزایشی تورم عالوه بر اثرگذاری بر شاخص های کالن اقتصادی همچنین روی وضعیت 
فقر طبقات مختلف و افزایش نابرابری ها اثر گذاشته است؛ در این باره یک اقتصاددان معتقد 
است که پدیده تورم باعث شده طبقات متوسط روز به روز قدرت خرید کمتری داشته باشند 

و فقر طبقه متوسط رقم بخورد.

افزایش موج تورم در ماه های گذشته باعث شده بســیاری از طبقات جامعه تحت تأثیر این پدیده قرار 
بگیرند. در این بین طبقات متوسط که عمدتاً از جمله اقشــار حقوق بگیر جامعه هستند به دلیل ثابت 

بودن درآمدهای خود بیش از همه تحت تأثیر تورم قرار گرفته اند.
کمیل طیبی - عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان -  با اشاره به روند افزایشی تورم و تأثیر آن بر افزایش 
فقر در میان طبقات متوسط اظهار کرد: وجود انتظارات تورمی و همچنین افزایش سطح نقدینگی باعث 
بروز تورم شده که این مساله خود باعث شده اســت طبقات متوسط که عمدتاً اقشار حقوق بگیر جامعه 
هســتند که درآمد ثابتی دارند روز به روز قدرت خریدشان پایین بیاید و اصطالحاً فقر طبقه متوسط را 

رقم بزنند.
او همچنین وجود شــرایط تورمــی در ماه هــای گذشــته را عاملی بــرای افزایــش ضریب جینی 
 ارزیابی کرد کــه در نهایــت باعــث افزایش ســطح نابرابری هــا و همچنیــن باال رفتــن خط فقر 

می شود.
این استاد دانشگاه به نوسانات ارزی و عدم انجام سرمایه گذاری در صنایع مولد هم به عنوان بخشی از علل 
رکود نسبی در تولید اشــاره کرد و ادامه داد: اصرار بر تثبیت قیمت ها در شرایطی که قیمت های واقعی 
چیز دیگری است در واقع به منزله سرکوب قیمت اســت. ادامه این روند می تواند باعث ایجاد رکود در 

صنایع تولیدی و در نهایت تورم بیشتر شود.
کمیلی به طرح هایی مانند طرح بســته های حمایتی هم اشــاره کرد و گفت: دادن ســبد کاال یا دیگر 
بسته های حمایتی در این شــرایط مانند یک داروی آرام بخش است که نمی تواند چاره ای قطعی برای 
مساله فقر باشد و چه بسا باعث ایجاد رانت هایی هم بشود. واقعیت این است که تا زمانی که در حوزه فقر 

اصالحات ساختاری انجام نشود نمی توان کاری از پیش برد.
 بروز تــورم در کنار افزایش فقــر در جامعه همچنیــن از طریق افزایش ضریب جینــی باعث افزایش 
عمق شــکاف های طبقاتی و نابرابری هم خواهد شــد. ضریب جینی در واقع یــک واحد اندازه گیری 
پراکندگی آماری اســت که برای ســنجش میزان نابرابــری در توزیع درآمد یا ثــروت در یک جامعه 
 آماری از آن اســتفاده می شــود. این ضریب با نســبتی تعریف می شــود که ارزشــی بین صفر و یک 

دارد.

در حالیکه دولت تصمیم داشــت ســال ۹۸ اصالح 
صف یارانه بگیران را به اســتانداران بسپارد که چند 
روزپیش کمیسیون تلفیق بااین موضوع مخالفت کرد 
 و همچون ســال های گذشــته توپ را به زمین دولت 

بازگرداند.
یارانه نقدی که دیگر تبدیل به یکی از بندهای مهم نظام 
اقتصادی کشور شده است، سال های زیادی است که در 
صف اصالح از سوی متولیان امر قرار گرفته است؛ چه از 
زمان دولت دهم که اجــرای قانون هدفمندی یارانه ها 
کلید خورد، چه در دولت یازدهم و دوازدهم که هر ساله 

شعار اصالح این قانون سر داده شد.

وضعیت توزیع 
یارانه های نقدی 
در کشور به هیچ 

وجه منطقی نیست. 
روند واریز یارانه باید 

اصالح شود زیرا در 
حال حاضر همه افراد 
جامعه از دهک های 

مختلف درآمدی 
در صف مشموالن 

دریافت یارانه نقدی 
قرار دارند.
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ورود استارت آپ های ایرانی به ساخت نسل سوم سلول خورشیدی
یک استارت آپ ایرانی موفق به جذب سرمایه گذار برای ساخت نسل سوم سلول های خورشیدی شده است 

تا آن را به مرحله تولید برساند.
 به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، در راســتای اهمیت موضوع انرژی خورشیدی،

 استارت آپی نوپا قدم در مسیری پرچالش اما جذاب و امید بخش گذاشت تا با ایده آنها افزایش استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر و کارآمدترین راهکار برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تحقق یابد.

این استارت آپ اقدام به تولید سلول خورشیدی نسل سوم کرده است تا عالوه بر تبدیل انرژی نورانی به الکتریکی 
و تولید برق، محصولی را طراحی کند که وزن سبک و شفافیت باالیی داشته باشد. همچنین امکان استفاده از سلول 

خورشیدی در کاربری های متعدد را فراهم کند.
 فعالیت روی سلول خورشیدی نسل سوم از سال ۹۴ و در قالب یک پروژه دانشجویی آغاز شد. پس از طی مراحل مطالعاتی موفق به تولید 

این محصول شدیم. اما این تازه آغاز راه بود چرا که مراحل توسعه و تجاری سازی محصول پیش روی ما قرار داشت که در این زمینه به دانش و 
تجربه فراوان نیاز داشتیم.

این استارت آپ در حال طی کردن مسیر تجاری سازی محصول خود است.
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بااین وجــود، باید اذعان 
کنیم که ریسک کردن، 
به ویژه برای کارآفرینان 
نوپا، ذاتاً یک امر ترسناک 
محسوب می شود، چراکه 
ریســک معموالً چیزی 
پیچیده تــر از »انجــام 
کاری که خطرناک به نظر می رســد« 
است. برای اینکه راحت تر بتوانیم دست 
به ریسک بزنیم و تصمیمات همراه با 
ریســک را آگاهانه تر اتخاذ کنیم، باید 
چند نکته کلی را در مورد ریســک و 

ریسک پذیری در ذهن داشته باشیم:

  1. ریســک کردن جــزو ذات 
کارآفرینی است

اگر برای پذیرفتن ریسک های گوناگون 
آمادگی نداریــد، بهتر اســت رؤیای 
کارآفرین شدن را از سرتان بیرون کنید 
زیرا کارآفرینی با ریسک عجین شده 
است. برای کارآفرین شدن باید بپذیرید 
که بخشی از سرمایه شخصی خود را در 
مراحل اولیه راه اندازی کسب وکار هزینه 
کنید و اعتبارتان را برای ایده ای خرج 
نمایید که سرنوشــتش معلوم نیست. 
حتی در بسیاری از موارد ممکن است 
مجبور شوید شغل دائمی خود را ترک 
کنید، از درآمد ثابت چشــم بپوشید و 
برای چندین ماه، از پس اندازتان برای 

امرار معاش استفاده کنید.
پس از گذراندن مراحــل اولیه نیز کار 
شــما همچنان مملو از ریســک های 
کوچک و بزرگ خواهد بود. ممکن است 

تعدادی از کارکنان شرکت نوپای شما 
ظرف مدت کوتاهی تصمیم به خروج از 
شرکت بگیرند یا استراتژی کسب وکار 
شما شکســت بخورد و یا رویکرد تازه 
شما در یک حوزه خاص به نارضایتی 
مشتریان منجر شود و ... . پس قبل از 
تصمیم گرفتن بــرای ورود به عرصه 
کسب وکار به عنوان یک کارآفرین نوپا 
باید خود را برای پذیرفتن ریسک های 

گوناگون آماده کنید.

  2. ریسک ها انواع مختلفی دارند
اگرچه می توانیم به سادگی ریسک ها 
را به دو دسته »ریســک های بزرگ و 
تأثیرگذار« و »ریسک های کوچک و کم 
اثر« تقسیم کنیم اما بهتر است با یک 
دسته بندی دیگر نیز در این زمینه آشنا 
شویم. ریســک ها از لحاظ پیش بینی 
پذیری به سه دسته تقسیم می شوند: 
ریسک های قابل برآورد، ریسک های 

مبهم و ریسک های کاماًل ناشناخته.
اگر ریسک قابل برآورد باشد معنایش 
این است که شــما اطالعات کافی در 
مورد تصمیمی کــه می خواهید اتخاذ 
کنید، دارید و قادرید با استفاده از این 
اطالعــات، احتمال موفقیــت خود را 
تخمین بزنید. مثاًل شــما می توانید با 
در اختیار داشتن اطالعات تاریخی به 
این نتیجه برسید که 30 درصد احتمال 
دارد حضور شــما در نمایشــگاه های 
تجاری موجب بهبود کســب وکارتان 

شود.
ریسک های مبهم اما عالوه بر اطالعات 
قابل دســترس، عوامل ناشــناخته را 
نیــز در برمی گیرند و این مســئله به 
پیچیده تر شدن فرآیند تصمیم گیری 
می انجامــد. ریســک های مرتبط با 
بنگاه های اقتصادی اغلب در این دسته 
جای می گیرند؛ مثاًل برخی ابعاد رفتار 
مصرف کننده یا تحــوالت اقتصادی را 
می توان شناسایی کرد اما برخی ابعاد 
آنها نیز ناشناخته هســتند و ریسک 

بیشتری را به بنگاه تحمیل می کنند.
ریسک های کاماًل ناشناخته وقتی رخ 
می دهند که پای نــوآوری به معنای 
واقعی کلمه در میان باشد؛ وقتی شما 
یک محصول منحصربه فــرد و کاماًل 
ناشــناخته را وارد بازار می کنید، عماًل 

نمی توانیــد هیچ بــرآوردی از میزان 
موفقیت آن داشته باشید.

دانســتن تفاوت بین انواع ریسک به 
شــما کمک می کند که بدانید هریک 
از تصمیماتی که در زمان های مختلف 
اتخاذ می کنید، تا چه حد توأم با ریسک 
واقعی هســتند. بدین ترتیب شــما 
می توانید با توجه به ریسک نهفته در 
هر تصمیــم، خود را بــرای مواجهه با 

اثرات آن آماده کنید.

  3. برخی ریســک ها بازدهی 
قابل قبولی ایجاد نمی کنند

افراد ریسک پذیر، به ریسک های 50-

50 با دیــده خوش بینی نگاه می کنند 
و ریسک هایی با احتمال موفقیت 75 
درصــد را در حد موفقیــت قطعی به 
حساب می آورند. این تفکر در بین عموم 
وجود دارد که ریسک همیشه با پاداش 
همراه اســت، اما باید بدانید که لزوماً 
چنین نیست! برخی ریسک ها حتی در 
صورت موفقیت، بازدهی متناسبی را 

نصیب فرد ریسک پذیر نمی کنند.
برای ریسک کردن همیشه باید اصل 
هزینه-فایــده را در نظر بگیرید یعنی 
باید بــرآورد کنید که اگر شکســت 
بخورید، چه چیزی را از دست خواهید 
داد و اگر موفق شوید، چه چیزی را به 

دست خواهید آورد. فراموش نکنید که 
تصمیمات ریسکی- حتی آنهایی که با 
حداکثر دقت اتخاذ شده باشند- بعضاً به 
شکست منجر می شوند و این واقعیتی 
است که نباید به آسانی از آن عبور کنید. 
در عین حال شکســت با وجود تلخی 
ذاتی آن می تواند یک تجربه مفید باشد 
و به شما کمک کند که در آینده تصمیم 

بهتری بگیرید.

  4. انسان ها ذاتاً در پیش بینی های 
خود به بدبینی تمایل دارند

انســان ها به طور ذاتی ریسک را باالتر 
از میزان واقعی آن بــرآورد می کنند و 
حتی افراد ریسک پذیر نیز از این قاعده 
مستثنی نیستند. چنین رویکردی حتی 
در برآوردهای اولیه –کــه با داده های 
عددی محدودی انجام می شــود- نیز 
مشهود است و این مســئله ارتباطی 
با میزان ریســک پذیری افــراد ندارد؛ 
تفاوت افراد ریسک پذیر با افراد عادی 
در این اســت که آنها حاضرند همان 
ریسکی را که باالتر از حد واقعی برآورد 
نموده اند، بپذیرنــد. از طرفی ما اغلب 
در زمینه پیامدهای احتمالی شکست 
اغراق نموده و بدترین سناریوی ممکن 
را تصور می کنیــم. بنابراین در هنگام 
محاسبه ریسک و بازده باید این نکته را 
در نظر بگیرید که ریسک برآورد شده 

احتماالً باالتر از ریسک واقعی است.

  5. ریسک، تفاوت را رقم می زند
برخی ریسک ها به سودها یا زیان های 
هنگفــت منجــر می شــوند و برخی 
ریســک ها پیامدهای بالقوه نســبتاً 
کم اهمیتــی دارند. برخی ریســک ها 
کسب وکار شــما را به اوج می رسانند 
و برخی ممکن اســت شــما را کاماًل 
ورشکســته کنند. در هر صورت همه 
ریسک ها یک وجه مشترک دارند: آنها 
تفاوت ها را رقم می زنند. از آنجا که اغلب 
مردم تمایلی به پذیرفتن ریسک ندارند، 
افراد ریسک پذیر طبیعتاً افرادی متمایز 
از دیگران خواهند بود و همه ما می دانیم 
که کارآفرینان ممتاز آنهایی هســتند 
که در ریســک های متعــدد خود به 

موفقیت های بیشتری دست یافته اند.
کارآفرینــان بــرای رســیدن به یک 
شــناخت صحیح از ماهیت ریسک و 
پیچیدگی های آن بایــد زمان زیادی 
صرف کننــد و تجربیــات گوناگونی 
بیاموزند. راحت کنار آمدن با ریســک 
و تبدیل شــدن آن به جزئــی از ذات 
کارآفرینان نیازمند گذر زمان اســت 
و البته در این میــان کارآفرینان نوپا 
باید بدانند که شکست هرگز به معنی 

پایان نیست.

۵ نکته ای که کارآفرینان باید در مورد ریسک پذیری بدانند؛   

روی لبه تیغ!

افراد ریسک پذیر، به 
ریسک های 50-50 با 
دیده خوش بینی نگاه 

می کنند و ریسک هایی 
با احتمال موفقیت 

75 درصد را در حد 
موفقیت قطعی به 
حساب می آورند.

ریسک کردن، خواه در چهارچوب یک مسابقه ورزشی 
باشد و یا به صورت ترک کردن یک شغل دائمی به منظور 
صرف وقت برای راه اندازی کسب وکار جدید، همواره با 
ترس و تردید همراه است و بسیاری از افراد تا حد امکان از 

ریسک اجتناب می کند.
منفعل و قانع بودن معموالً در قیاس با تالش برای پیشرفت 
کردن، ریسک کمتری به افراد تحمیل می کند اما وقتی 
سرگذشــت افراد موفق در عرصه کســب وکار را مرور 
می کنیم، درمی یابیم که آنها ریسک هایی را پذیرفته اند 
که شاید هیچ کس مایل به پذیرش آنها نبوده است؛ مثاًل 
محصوالتی را توسعه داده اند که کسی امیدوار به موفقیت 
آنها در بازار نبوده اســت و یا سرمایه گذاری هایی انجام 

داده اند که از نظر دیگران مصداق دیوانگی بوده است.

 
استارت آپ

 رییس پارک فناوری پردیس، شتابدهنده ها را ساختاری 
جدید برای حمایت از ایجاد شرکت های نوپای نوآور و فناور دانست و گفت: بر 
اساس یک رتبه بندی جهانی سه شهر  شانگهای، پکن و استکهلم  برای نخستین 

بار در زمره 20 زیست بوم برتر جهان قرار گرفتند.

 مهدی صفاری نیا، شتابدهنده را یک سازمان منسجم و مشخصی دانست که در آن افراد 
و تیم های دارای طرح نوآورانه و فناورانه را انتخــاب کرده و در یک دوره چند ماهه به آنها 
خدماتی از قبیل فضای کاری تجهیز شده، آموزش، مشاوره، مربی گری، سرمایه اولیه و 

ارتباط با شبکه سرمایه گذاران ارائه می شود.
وی ادامه داد: هر تیمی که موفق به اتمام دوره شتابدهی شود، تبدیل به شرکتی نوپا می شود 
که شتابدهنده به ازای خدمات ارائه شده، درصدی از ســهام آن شرکت نوپا را از آن خود 

می کند. بر این اساس شتابدهنده ها حلقه واسط بین کسب و کارهای 
نوپا و سرمایه گذاران جسورانه هستند. 

صفاری نیا با بیان اینکه شتابدهنده ها، ساختاری جدید برای حمایت 
از ایجاد شــرکت های نوپای نوآور و فناور هستند، اظهار کرد: با توجه 
به سرمایه گذاری بخش خصوصی در شــتابدهنده ها، انتظار می رود 
بهره وری اقتصادی باالتری نسبت به ساختارهایی همچون مراکز رشد 

فناوری که غالباً دولتی هستند، داشته باشند.
 رییس پارک فناوری پردیس به نقش شتابدهنده های نوآوری در زیست 
بوم نوآوری اشاره کرد و یادآور شد: در کشورهای توسعه یافته و در حال 
توسعه، بسترهای مختلفی برای حمایت از استارت آپ ها شکل گرفته 
است که از آن جمله می توان به  شتابدهنده ها  )Accelerator(،  مراکز 
رشــد فناوری  )Technology Incubator(، پارک های فناوری  
)Technology Park(،  شــرکت های ســرمایه گذاری خطرپذیر  
 Public(  و  مؤسسات عمومی و دولتی مرتبط )Venture Capital(
Government Institute’s &( اشاره کرد که خدمات و حمایت های 

موردنیاز استارت آپ ها را ارائه می دهند.

    شهرهای سرآمد دنیا در توسعه زیست بوم نوآوری
وی اضافه کرد: بر اساس یک مطالعه رسمی بین المللی و ۱0 هزار استارت آپ و 300 شرکت 
مرتبط، میزان آمادگی شهرهای مختلف برای شکل گیری و توسعه استارت آپ ها از طریق 
بررسی ۸ فاکتور مختلف چون  سرمایه گذاری مالی ،  میزان دسترسی به بازار ،  میزان اتصال 
به جامعه جهانی ،  تعداد استعدادهای بالقوه متخصص ،  تجربه شکل گیری استارت آپ ها ،  
میزان جذب منابع ،  فعالیت شرکت های بزرگ  و  بلندهمتی و استراتژی مؤسسان با نگاه به 

تغییرات سالیان گذشته  مورد بررسی قرار گرفت.
صفاری نیا اضافه کرد: بر اساس این برآورد، ســه شهر  شانگهای ،  پکن  و  استکهلم  برای 
نخستین بار جزو ۲0 زیست بوم برتر جهان قرار گرفتند، همچنین سه شهر  لندن ،  ونکوور  و  

برلین  با بیشترین تغییرات صعودی مثبت نسبت به دوره گذشته در این تقسیم بندی قرار 
گرفتند. وی سه شهر  شیکاگو ،  لس آنجلس  و  بنگ لور  را نزولی ترین شهرها نسبت به دوره 
گذشته در رتبه بندی آمادگی شهرهای مختلف برای شکل گیری استارت آپ ها دانست و 
افزود: طبق گفته مدیر عامل مؤسسه  استارت آپ ژنوم ، نفوذ آمریکا در شهرهای آسیایی 
و اروپایی رو به افول است. مثالً شهرهای لس آنجلس و شیکاگو بیشترین میزان رکود را در 
بین ۲0 شهر اول این لیست داشته اند که بیشتر این رکود به دلیل کمبود فاکتور اتصال 
به جامعه جهانی بوده است.  رییس پارک فناوری پردیس با تاکید بر اینکه  سیلیکون ولی  
همچنان سرآمد سایر مناطق در این زمینه اســت، ادامه داد: با این وجود فاکتور  تعداد 
استعدادهای متخصص  این شهر از  سنگاپور  عقب تر است. وجود حقوق های درخواستی 
باال و همچنین عدم توانایی استارت آپ های نوپا در جذب استعدادهای متخصص در مراحل 
اولیه شکل گیری، از دالیلی است که  سیلیکون ولی  را در این زمینه کمی به عقب رانده است.

وی با بیان اینکه  مونترآل  و  سائوپائولو  دو شهری هستند که نسبت به سال پیش پیشرفت 
زیادی داشته اند و زیست بوم های مناسب تری برای استارت آپ ها فراهم کرده اند، خاطر 
نشان کرد: عالوه بر آن شهر  تورنتو  نیز در این زمینه ارتقا یافته است و در حال حاضر به دلیل 
اتصال باال به جامعه جهانی، در جایگاه شانزدهم قرار دارد. ولی در عین حال مشکل  عدم 

توانایی استارت آپ های نوپا در جذب استعدادهای متخصص  نیز در این شهر وجود دارد.

  تفاوت شتابدهنده با مراکز رشد
صفاری نیا به تفاوت های عملکردی مراکز رشد فناوری و شتابدهنده های نوآوری اشاره کرد و 
توضیح داد: هر دوی این آنها، ساختارهای توانمندساز تیم ها و شرکت های نوپای استارت آپی 
هستند. مراکز رشد یک ساختار حمایتی هستند که لزوماً با صاحب طرح وارد مشارکت 
نمی شوند، از این رو تیم هایی که نمی خواهند شریک داشته باشند، می توانند به مراکز رشد 
مراجعه کنند. وی اضافه کرد: اما شتابدهنده ها نهادهای خصوصی سرمایه گذاری هستند که 
با تیم ها و شرکت های نوپا وارد مشارکت می شوند. همچنین ممکن است وظیفه حاکمیت 
آنها این باشد که زیرساخت های توسعه فناوری مثل مراکز رشد را در همه استان ها و شهرها 

توسعه داده و امکانات الزم را در اختیار عموم تیم های نوآور قرار دهند.
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اگر برای پذیرفتن ریسک های 
گوناگون آمادگی ندارید، بهتر 

است رؤیای کارآفرین شدن 
را از سرتان بیرون کنید زیرا 

کارآفرینی با ریسک عجین شده 
است. برای کارآفرین شدن باید 

بپذیرید که بخشی از سرمایه 
شخصی خود را در مراحل اولیه 

راه اندازی کسب وکار هزینه کنید.
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Tajabad 
Caravanserai; Unique 
Structure in Iran’s 
Hamadan

Tajabad Caravanserai, 
one of the rarest circular 
caravanserais of Iran, 
is located in the village 
of Tajabad in western 
Hamadan province.The 
caravanserai was registered 
in 1997 in the list of Iran’s 
national heritage.
Caravanserais have 
played a significant role 
throughout the history 
of Iran. The tradition of 
building caravanserais was 
customary in Iran before 
and after Islam. Many 
beautiful caravanserais 
have been made in Iran, 
especially after the advent of 
Islam.Tajabad Caravanserai 
is one of the most beautiful 
ones built after Islam during 
the Safavid era. The people 
in this village speak Kurdish.
This structure is located 
in the central part of the 
village, near Hamadan-
Kermanshah road and on 
the way of pilgrims to the 
Iraqi holy city of Karbala.

Splendid Beauty of 
Martian Mountains 
in SE Iran

The port city of 
Chabahar in south-
eastern Iran is home to 
mountains which are 
called Martian by locals 
thanks to their strange 
looks.The southeastern 
city of Chabahar is on 
the Sea of Oman with 
breathtaking natural 
places which are 
reminiscent of dreamy 
images.The city is 
home to astonishing 
mountains that 
stand in parallel with 
coastal areas of the 
Sea of Oman. Locals 
call the mountains 
Martian because, as 
far as appearance is 
concerned, they have 
nothing in common with 
other mountains in Iran.
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05 Isfahan Should Imitate 
Vienna’s Economy

TITE to introduce Iran’s 
tourism potentials

news

news

“Vienna is very similar to Isfahan; this Austrian 
city doesn’t have significant industries  and 
dynamic economy, but it has done well in tourism 
industry as Vienna has dedicated its potentials 
to this industry. Young people should research 
more to discover the ways that we can follow to 
be more like Vienna,” an economic activist said.
“What ideas have been followed in Germany and 
Japan that has led to the important economic 
power after the World War? They pay attention 
only to this point that “production” should 
be based on the needs and demands of five 
continents, our mission in National Export 
Campaign (NEC) is to create a great event in 
order to increase Iran’s importing currency,” 
Mohammad Amin Haj Kazemian said.
“Some laws have been made in 2018, and our 
main economic challenge in this year was the 
exchange rate, and suitable manner of importing 
currency. The next year, our main mission will 
be the matter of employment and meeting the 
people’s basic needs; the government should 
know the main concern of people and pay special 
attention to it,” he added.
“Wealth saves societies; we should appreciate 
domestic and foreign buyers. The more buyers, 
the more values we achieve,” he continued. 
“Entrepreneurship with the purpose of export 
is our main goal which has national value that 
can save the country from the economic crisis. 
Export-focused entrepreneurship has many 
supporters in the world,” he noted.

The 12th Tehran International Tourism Exhibition 
(TITE) which opened on Tuesday (Feb 12) aims to 
introduce less known tourist attractions in Iran.
Organized by Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts 
and Tourism Organization (ICHHTO), the four-day 
event is hosting 660 domestic and 57 companies 
from 12 countries.
Deputy Director of ICHHITO in Ilam Province Judi 
Kalantari told Iran Daily that Ilam is a virgin tourist 
attraction which has high potentials in terms of eco-
tourism and mineral water fountains.
The western province enjoys several mineral 
fountains which have been registered on the National 
Heritage List.
In view of its location in the Zagros mountain range, 
Ilam has picturesque views, natural lakes and 
spectacular mountains, she said.
Touching upon the number of tourists visiting 
the province, she said that it hosted two million 
pilgrimage tourists since it was en route to holy sites 
in Iraq.‘In the last Iranian calendar year (ended on 
March 20, 2018), it hosted more than three million 
people of whom 500,000 were lodged in residential 
locations,’ she added.The director of ICHHTO for 
tourism development in Chaharmahal-Bakhtiari 
Province Mohammadreza Abbasi said the province 
boasts rivers, valleys, waterfalls and scenic views 
which led the provincial officials to provide tourism 
facilities such as rafting, bungee jumping and zip-
line, Iran Daily wrote.Speaking about protected areas 
in the province, Abbasi said Tang-e-Sayad and Sabz-
Kooh protected areas include oak forests and rivers 
for whitewater rafting.

The mosque’s 
core structure 
dates primarily 
from the 11th 
century when 
the Seljuk Turks 
established 
Isfahan as their 
capital. Additions 
and alterations 
were made 
during Il-Khanid, 
Timurid, Safavid, 
and Qajar rule. 

The Great Mosque of 
Isfahan in Iran is unique 
in this regard and thus 
enjoys a special place 
in the history of Islamic 
architecture. Its present 
configuration is the 
sum of building and 

decorating activities carried out 
from the 8th through the 20th 
centuries. It is an architectural 
documentary, visually embodying 
the political exigencies and 
aesthetic tastes of the great 
Islamic empires of Persia.
Another distinctive aspect of the 
mosque is its urban integration. 
Positioned at the center of the 
old city, the mosque shares walls 
with other buildings abutting its 
perimeter. Due to its immense 
size and its numerous entrances 
(all  except one inaccessible 
now), it  formed a pedestrian 
hub, connecting the arterial 
network of paths crisscrossing 
the city. Far from being an insular 
sacred monument, the mosque 
facilitated public mobility 
and commercial activity thus 
transcending its principal 
function as a place for prayer  
alone.
The mosque’s core structure 
dates primarily from the 11th 
century when the Seljuk Turks 
established Isfahan as their 
capital. Additions and alterations 
were made during Il-Khanid, 
Timurid, Safavid, and Qajar rule. 
An earlier mosque with a single 
inner courtyard already  existed 
on the current location. Under 
the reign of Malik Shah I (ruled 
1072-1092) and his immediate 
successors, the mosque grew 
to its current four-iwan design. 

Indeed, the Great Mosque 
of Isfahan is considered the 
prototype for future four-iwan 
mosques (an iwan is a vaulted 
space that opens on one side to a 
courtyard).
Linking the four iwans at the 
center is a large courtyard open 
to the air,  which provides a 
tranquil space from the hustle 
and bustle of the city.  Brick 
piers and columns support the 
roofing system and allow prayer 
halls to extend away from this 
central courtyard on each 
side. Aerial photographs of the 
building provide an interesting 
view; the mosque’s roof has the 
appearance of “bubble wrap” 
formed through the panoply 
of unusual but charming 
domes crowning its hypostyle  
interior.
This simplicity of the earth-
colored exterior belies the 
complexity of its internal decor. 
Dome soffits (undersides) are 
crafted in varied geometric 
designs and often include an 
oculus, a circular opening to the 
sky. Vaults, sometimes ribbed, 
offer lighting and ventilation to 

an otherwise dark space. Creative 
arrangement of bricks, intricate 
motifs in stucco, and sumptuous 
tile-work (later additions) 
harmonize the interior while 
simultaneously delighting the 
viewer at every turn. In this 
manner, movement within the 
mosque becomes a journey of 
discovery and a stroll across time.
Given its sprawling expanse, 
one can imagine how difficult it 
would be to locate the correct 
direction for prayer. The qibla 
iwan on the southern side of the 

courtyard solves this conundrum. 
It is the only one flanked by two 
cylindrical minarets and also 
serves as the entrance to one 
of two large, domed chambers 
within the mosque. Similar to 
its three counterparts, this iwan 
sports colorful tile decoration 
and muqarnas or traditional 
Islamic cusped niches. The domed 
interior was reserved for the use 
of the ruler and gives access to the 
main mihrab of the mosque.
The second domed room lies on 
a longitudinal axis right across 
the double-arcaded courtyard. 
This opposite placement and 
varied decoration underscores 
the political enmity between 
the respective patrons; each 
dome vies for primacy through 
its position and architectural 
articulation. Nizam al-
Mulk, vizier to Malik Shah I, 
commissioned the qibla dome 
in 1086. But a year later, he fell 
out of favor with the ruler and 
Taj al-Mulk, his nemesis,  with 
support from female members of 
the court, quickly replaced him. 
The new vizier’s dome, built in 
1088, is smaller but considered a 
masterpiece of proportions.
When Shah Abbas I,  a Safavid 
dynasty ruler, decided to move 
the capital of his empire from 
Qazvin to Isfahan in the late 16th 
century, he crafted a completely 
new imperial and mercantile 
center away from the old Seljuk 
city. While the new square and its 
adjoining buildings, renowned 
for their exquisite decorations, 
renewed Isfahan’s prestige 
among the early modern cities of 
the world, the significance of the 
Seljuk mosque and its influence 
on the population was not 
forgotten. This link amongst the 
political, commercial, social, and 
religious activities is nowhere 
more emphasized than in the 
architectural layout of Isfahan’s 
covered bazaar. Its massive brick 
vaulting and lengthy, sinuous 
route connects the Safavid 
center to the city’s ancient 
heart ,  the Great Mosque of  
Isfahan.

The Great Mosque Of Isfahan: Enjoying  Special 
Place in History of Islamic Architecture

Most cities with sizable Muslim populations possess a 
primary congregational mosque. Diverse in design and 
dimensions, they can illustrate the style of the period 
or geographic region, the choices of the patron, and the 
expertise of the architect. Congregational mosques are 
often expanded in conjunction with the growth and 
needs of the umma, or Muslim community; however, it 
is uncommon for such expansion and modification to 
continue over a span of a thousand years. 

،،

Another 
distinctive 
aspect of 
the mosque 
is its urban 
integration. 
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Renault’s (RENA.PA) revenue 
and profits fell in 2018, hit 
by collapsing diesel sales, 
exchange-rate setbacks and a 
withdrawal from the Iranian 
market, the French carmaker 
said.
Revenue fell 2.3 percent to 
57.42 billion euros ($64.7 
billion), while recurring 
operating profit dropped 6.3 
percent to 3.61 billion, for a 
6.3 percent operating margin.
The carmaker said it was 
targeting operating margin 

of “around 6 percent” this 
year, a weaker goal than its 
previous pledge to exceed that 
benchmark in 2018.
Analysts had expected 
recurring operating profit of 
3.52 billion euros on revenue 
of 58.1 billion, based on 
the median of 12 estimates 
from an Infront Data poll for 
Reuters.
Net income came in at 3.3 
billion euros, down sharply 
from the 5.31 billion recorded 
in 2017.

Iran Steel 
Heavyweights 
See 19% 
Decline in 
Exports
Major Iranian 
steelmakers exported 
a total of 4.71 million 
tons of semi-finished 
and finished steel 
products during the 
10 months to Jan. 20 
to register a year-on-
year decline of 19%, 
latest data released 
by the Iranian Mines 
and Mining Industries 
D e v e l o p m e n t 
and Renovation 
Organization show.
The steel mills 
shipped out 349,597 
tons during the tenth 
month of the year 
(Dec. 22-Jan. 20), 
which shows a 49% 
decline compared with 
the same month of the 
previous year.
With a total of more 
than 1.84 million tons 
of exports over the 10 
months and 175,971 
tons in the tenth 
month under review, 
Khouzestan Steel 
Company was Iran’s 
biggest exporter of 
steel.
Nonetheless, the mill 
experienced a decline 
both during the 10 
months as well as the 
tenth month.
KSC exported 733,578 
tons of bloom and 
438,855 tons of billet 
during the 10 months–
down 24% and 35% 
respectively YOY. The 
company’s export of 
slabs witnessed a 15% 
year-on-year growth 
to 667,710 tons. KSC 
saw an overall 17% 
YOY decline in total 
exports over the 10 
months.
All of KSC’s exported 
products registered 
a decline during the 
tenth month. The 
company exported 
88,311 tons of bloom, 
down 16% YOY, 35,094 
tons of billet, down 
44% YOY and 52,566 
tons of slabs, down 
35% YOY over the 
month to Jan. 20. KSC 
saw an overall 29% 
YOY decline in total 
exports during the 
month (175,971 tons).
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Renault sales and profits fall on 
diesel, currency setbacks

The Central Bank of Iran 
website reported that long 
and medium-term debt 
accounted for over two-
third of the foreign debt at 
$6.8 billion by the end of 
third quarter. Short-term 
debt amounted to $3.1 
billion during the period 
or 31% of the total foreign 
debt. This is while the total 
external debt by the end 
of the first month of the 
current fiscal (April 20) was 
$11.3 billion, meaning that 
Iran’s debt registered over 
12% reduction since then.  
The ratio of Iran’s external 
debt to GDP is projected 
at 2.5 for 2019-20 by the 
World Bank, which is 
comparatively lower 
than many countries. A 
comparison between Iran’s 
foreign debt and those of 
developed countries shows 
the former’s financial 
commitment is rather 
insignificant and among 
the lowest in the world.
In its latest forecast about 
Iran’s economy, the World 
Bank said the country’s 
foreign debt would drop 
to $9.3 billion by the end 
of current fiscal in March 
2019. However, the global 
lender predicted that the 
Iran’s foreign debt would 
rise in the next fiscal to 
$10.1 billion. The WB’s 
forecast for Iranian foreign 
debt for previous fiscal was 
$10.1 billion.

Mirror of Strength
 Most analysts believe that 
the reduced volume of 
foreign debt is not benign 
for economic prosperity 
because the amount of 
foreign debt also reflects 
the strength of a nation’s 
economic ties with foreign 
lenders and international 
monetary institutions. 
Likewise, low external 
debt may also represent 
a country’s inability 
to borrow from the 
international market. 
As such, long-term loans 
to a country indicate the 
lenders’ confidence in the 
financial power and ability 
of the borrowing country. 
This may partly explain why 
less developed and poor 
countries have less foreign 
debt;  banks are unwilling 
to take risks by lending to 
dysfunctional economies.
However, foreign funding 
helps only if it is used to 
develop infrastructure 
and pay for manufacturing 
projects, experts say. 
Attracting foreign 
investment for Iran has 
become harder after the US 
pulled out from the nuclear 
deal last November and re-
imposed its “toughest ever” 
sanctions on key economic 
and banking sectors.
Iran had planned to 
attract $30 billion in 
foreign investment soon 
after signing the Joint 

Comprehensive Plan of 
Action. It succeeded to 
secure only $1.5-$2 billion 
dollars as many banks 
and key industrial players 
walked away fearing US 
penalties.  
Top Borrowers
According to Global 
Finance, a magazine, the 
United States, as the world’s 
largest economy, was also 
the world’s largest debtor 
to foreign creditors in 2017. 
The country owed $18.3 
trillion to foreign lenders in 
the previous year followed 
by the euro area with $14.2 
trillion and the United 
Kingdom with $7.4 trillion. 
According to the Plan and 
Budget Organization, Iran 
attracted $5.02 billion in 
direct foreign finance in 
the previous fiscal (March 
2017-18). This was half 
the amount approved by 
lawmakers. Approved 
direct foreign finance in the 
previous fiscal was $10.6 
billion which increased 
over $7.1 billion a year 

before. 
As per the provisions in 
the next fiscal (2018-19) 
budget bill, the government 
can secure foreign 
finance up to  $30 billion.
Private sector projects, 
cooperatives, knowledge-
based companies and non-
government institutions 
can apply for foreign 
funds after putting up 
the required collateral 
with agent banks. The 
government is allowed to 
allocate a minimum of $2 
billion in foreign finance, 
sourced from the total 
foreign finances mentioned 
in the bill, for urban railroad 
projects to mitigate air 
pollution on the condition 
that municipalities pay 
15% of the share of the 
project and guarantee the 
repayment of loans. 
As per regulations, the 
Ministry of Economic 
Affairs and Finance, the 
PBO and CBI are the main 
institutions that can solicit 
foreign loans. 

Iran’s Housing Inflation Lags 
Behind Overall CPI Rise
Iran’s housing sector experienced a year-on-year 
inflation of 24.2% in the Iranian month Dey (Dec. 
22, 2018-Jan. 20).
The Statistical Center of Iran’s latest report shows 
that Consumer Price Index measured for the 
housing sector (using the Iranian year to March 
2017 as the base year) stood at 136.7 for the month 
under review, indicating a 1.1% rise compared 
with the previous month. The average CPI in the 
12-month period ending Jan. 20 increased by 
16.2% compared with last year’s corresponding 
period.  
The year-on-year inflation for urban and rural areas 
stood at 24.7% and 17.1% respectively, according 
to Financial Tribune.
SCI put average 12-month inflation of the housing 
sector for urban and rural areas at 16.5% and 
12.2% respectively. This is while CPI for the housing 
sector hit 137.3 for urban households and 128.1 for 
rural households, indicating an increase of 1.1% for 
urban and 0.8% for rural areas compared with the 
previous month.  The inflation experienced by the 
housing sector is significantly lower than that felt 
by other economic sectors.The overall goods and 
services Consumer Price Index in Iran registered 
a year-on-year increase of 39.6% in Dey, SCI said.
The overall CPI (using the Iranian year to March 
2017 as the base year) stood at 154.7 in Dey, 
indicating a 2% rise compared with the previous 
month. The country’s CPI in the 12-month period 
ending Jan. 20 increased by 20.6% compared with 
last year’s corresponding period. 
SCI had put the inflation rate for the preceding 
month of Azar, which ended on Dec. 21, at 18%. 
The index registered a year-on-year increase of 
39% for urban areas and 42.7% for rural areas 
compared with the similar month of last year. 
SCI put urban and rural 12-month inflation for Dey 
at 20.6% and 20.9% respectively. The overall CPI 
reached 154.1 for urban households and 158.4 
for rural households, indicating an increase of 2% 
for both urban and rural areas compared with the 
previous month.CPI for “tenancy” stood at 136.6 in 
the same month, indicating a 1.1% rise compared 
with the previous month. The “tenancy” consumer 
price index registered a year-on-year increase of 
24.1%.  Tenants experienced a 12-month average 
inflation rate of 16.2%.“Tenancy” CPI registered a 
year-on-year increase of 24.6% for urban areas and 
17.1% for rural areas. 
SCI put average 12-month inflation for “tenancy” 
sector for urban and rural areas at 16.5% and 
12.3% respectively. 
The overall CPI of “tenancy” subgroup stood at 
137.2 for urban households and 128.3 for rural 
households, indicating an increase of 1.1% for 
urban areas and 0.8% for rural areas compared 
with the previous month.

According to central bank data, Iran’s foreign debt 
was 10.03$ billion by the end of first nine months of 
the current fiscal on December 21.

Iran’s Foreign Debt Drops to 
10.03$ Billion

news

 Iran’s LPG Exports Back on 
Track
Iran’s liquefied petroleum gas shipments, which hit a trough 
in December at 101,000 tons, increased four-fold in January.
The National Iranian Oil Company exported 400,000 tons of 
LPG last month, of which 220,000 tons were purchased by 
Thailand’s Asia Pacific Petrochemical Co., a prime importer and 
distributor of hydrocarbons.
Bulk of the export went to China, ISNA quoted Platts sources as 
saying, noting that shipments in September dipped to 356,000 
tons. Nonetheless, the company on average was exporting 
376,000 tons of LPG a month between March and August, 

Financial Tribune reported.
Rest of the gas was destined for Thailand and South Korea, 
according to shipping sources and S&P Global Platts trade flow 
software cFlow.
After LPG exports in August hit 568,000 tons, the decline in 
September came ahead of the re-imposition of US sanctions that 
warned international buyers of Iranian oil that they had until 
Nov. 4 to wind down purchases before Washington re-imposed 
new sanctions on the key oil, energy, banking, shipping and 
insurance sectors.
Before the deadline the Trump White House announced 
180-day waivers to 8 countries allowing them to buy reduced 
quantities of Iranian oil. 

Beijing and Tehran agreed to boost 
economic and trade cooperation 
when President Hassan 
Rouhani visited to China last 
June.
“LPG shipments, the bulk 
of which goes to China, are 
delivered regularly to customers,” 
Hassan Montazer-Torbati, the head 
of National Iranian Gas Company said.
Denying reports that LPG exports had stopped, the NIGC official 
said LPG lifting was never discontinued. Shipping sources have 
confirmed that some of the gas cargo was destined for Thailand.

As such, long-
term loans 
to a country 
indicate the 
lenders’ 
confidence in 
the financial 
power and 
ability of the 
borrowing 
country. 

MP Proposes Swapping Power, Gas for Water With Afghanistan
Iran can buy several million cubic meters of water from Afghanistan in exchange for gas and electricity, a Zabol lawmaker said.Over the 
past year, Afghanistan has blocked the flow of water from Hirmand (Helmand) River into the country as a result of which the incoming 
water volume has plunged to 2 million cubic meters from 150 mcm.“Afghanistan is responsible for not letting Iran access its   water right. 
However, besides getting our share of water from Hirmand, we can buy large volumes of water from the Afghans and sell them electricity 
and gas. We need water and they need gas and electricity,” ICANA quoted Habibollah Dahmardeh as saying.Gas export infrastructure is 
almost ready with close to 1,400 km of gas pipelines in place,  Financial Tribune quoted him as saying.



Zarif Says Timing Of Iran Terror Attack, 
Warsaw Meeting ‘No Coincidence’

UN Security Council condemns ‘heinous 
and cowardly’ terrorist attack in Iran
 The United Nations Security Council has condemned “in 
the strongest terms” Wednesday’s “heinous and cowardly” 
terrorist attack in south-east Iran’s Sistan and Baluchestan 
province.Council Members expressed their deepest sympathy 
and condolences to the government and families of the 27 victims 
on Thursday and wished a “speedy and full recovery” to the 13 
injured.A suicide bomber targeted a bus carrying members of Iran’s 
Revolutionary Guards Corps traveling on a road between two cities in the province, which 
straddles the border with Pakistan. A car filled with explosives detonated alongside the bus.

Tehran’s Interim 
Friday Prayers Leader 
Mohammad Javad Haj 
Ali-Akbari praised 
Iranians’ massive 
turnout in Feb. 11 
rallies, which marked 
the 40th anniversary of 
the Islamic Revolution’s 
victory.
“The huge participation 
of people in February 
11 rallies was one of 
the signs of Iranian’s 
collective glory, which, 
once again, showed 
the nation’s unity and 
integrity to the world,” 
the senior cleric said 
during this week’s 
Friday prayers sermon 
in Tehran.
He added that the 
massive turnout was 
also a warning to the 
traitors and enemies of 
the Islamic Republic.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN
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Feb. 11 missive 
rallies once 
again displayed 
Iranians’ glory

Big. Gen. Pakpour:
We will exact stern, 
crushing revenge on 
plotters of terrorist 
attack
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Major General Mohammad 
Hossein Baqeri issued a 
statement on Thursday, 
extending condolences over 
the martyrdom of the Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) 
forces in a terrorist attack in 

southeast Iran.
An explosives-laden car rammed into a 
bus carrying the IRGC personnel in the 
province of Sistan and Balouchestan 
on Wednesday evening, killing 27 IRGC 
members and injuring 13 others. The 
so-called Jaish ul-Adl terrorist group 
claimed responsibility for the suicide 
bombing.
In his statement, Major General Baqeri 
said the barbaric crime has strengthened 
the Iranian military forces’ resolve to 
carry out missions to protect the borders 
and has also made the sponsors of 

terrorism and their criminal proxies 
in the region “a target of revolutionary 
wrath” of Iranians.
The general also noted that the terrorist 
attack highlights the responsibility of 
the Pakistani government and army, 
saying Tehran expects Islamabad to 
make serious and practical decisions 
to improve security along the common 
border and prevent the activities 
of Takfiri terrorist groups which are 
supported by the espionage services 
of certain regional and extra-regional 
countries.
“The Islamic Republic of Iran’s Armed 
Forces will naturally practice their right 
to deal with the consequences of failure 
of neighbors in removing the security 
vacuums and border threats, and to 
punish the terrorists and the others 
threatening the country’s security, 
within the framework of international 
laws and regulations,” Major General 
Baqeri underscored.
On Thursday, Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei 
said there are clear links between the 
terror attack and spy agencies of some 
countries in the region and beyond, 
urging the Iranian security organizations 
to seriously pursue the issue.

In a message on Thursday, Ayatollah 
Khamenei offered condolences to the 

bereaved families of the 27 
IRGC forces who were martyred 
in the terrorist attack in the 
southeastern province of Sistan 
and Balouchestan.
“The criminal hands of 
mercenaries was, once again, 
stained with the blood of the 

righteous and young servants of the country, 
and a group of (individuals) dedicated to 
protecting the borders and the security of 
the people were martyred in the attack by the 
dark-faced cruel terrorists,” the Leader said.
There are clear links between the terror 
attack and spy agencies of some countries 
in the region and beyond, Ayatollah 
Khamenei added, urging the Iranian security 
organizations to seriously pursue the issue. 
The Leader further emphasized that it is 

the IRGC responsibility to find possible 
dereliction of duty in the incident.
The IRGC personnel were traveling between 
the cities of Zahedan and Khash, in Sistan and 
Balouchestan, when their bus was targeted in 
a suicide car bomb attack.
The IRGC’s Quds Base said in a statement that 
an explosives-laden car rammed into the bus, 
which was taking the personnel back to their 
homes.
The attack killed 27 IRGC members and 
injured 13 others.
The so-called Jaish ul-Adl terrorist group 
has reportedly claimed responsibility for 
the attack.

Top General Vows Punishment for 
Perpetrators of Terror Attack in Iran

Leader Urges Serious Probe into Terrorist Attack 
in SE Iran

Martyrs of Sistan-Baluchestan terrorist attack taken to Isfahan

Chief of Staff of the Iranian Armed Forces criticized 
Pakistan’s failure to ensure security along the common 
border after a fatal attack on the IRGC forces in southeast 
Iran, pledging that the Iranian Armed Forces will take 
action to punish the terrorists behind the attack.

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei ordered relevant bodies in the country to find 
the culprits and possible dereliction of duty in last night’s 
terrorist attack in southeast Iran that killed 27 the Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) forces.

The martyrs of Sistan and Baluchestan terrorist attack were taken to Isfahan City on Thursday February 14.
The terrorist attack took place in Sistan and Baluchestan province on Wednesday night February 13 in which 
a suicide bomber targeted a bus carrying forces of IRGC, killing 27 people and injuring 20. The so-called Jaish 
ul-Adl terrorist group claimed responsibility for the bombing.
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“The Islamic 
Republic of Iran’s 
Armed Forces 
will naturally 
practice 
their right to 
deal with the 
consequences 
of failure of 
neighbors 
in removing 
the security 
vacuums and 
border threats

The attack 
killed 27 IRGC 
members and 
injured 13 
others.

Iran intelligence min. 
warns of ‘stern revenge’
Iran’s Intelligence Minister Mahmoud Alavi said the 
country’s intelligence apparatus will exact a stern 
and crushing revenge on the plotters, perpetrators, 
and supporters of the heinous crime in Sistan and 
Baluchestan province.The IRGC personnel were 
traveling between the cities of Zahedan and Khash, 
in Sistan and Baluchestan Province on Wednesday, 
when their bus was targeted in a car bomb attack. 

The attack killed 27 IRGC members and wounded 13 
others with the so-called Jaish ul-Adl terrorist group 
claiming responsibility for the bombing.
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