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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

نصف جهان در استقبال از یاران شهید خرازی حماسه آفرید:   

مرثیه ای در فراق کبوتران خونین بال

بازار طال و سکه  97/11/27 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,170,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,314,0005,041,000جدید

2,380,0002,521,000نیم سکه

1,450,0001,441,000ربع سکه

770000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18362400488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

افتتاح یا اختتام؟!

 ایــن روزها هــر کجا در شــهر 
می رویم ، حداقل در هر خیابان با 
یک مغازه آذین شده با بادکنک 
و گل رو به رو می شویم که تازه 
افتتاح شده است. جوانانی که با 
امید فراوان و با طی کردن مسیر 
 پر مشقتی توانسته اند سرمایه ای

 جمع کننــد و کاری راه اندازی 
کنند تا از ســردرگمی اشتغال 
دور شــوند و خانــواده هایی که 
با ترس و دلهره به فرزندانشــان 
 برای افتتاح شغل جدید شاد باش 
می گوینــد و در دل هزاران اگر 
دارنــد که هــر کــدام غوغایی 
درونشان ایجاد کرده. اگر موفق 
نشوند چه؟ اگر سر خورده شوند؟ 
اگر انتخاب درستی نکرده باشند؟ 
و ...... ما هم در دل برای تمام این 
جوانــان آرزوی موفقیت داریم 
که موفقیت آنها سر بلندی ما و 
سامان گرفتن جامعه یمان است. 
اما وقتی این مغــازه های آذین 
بسته شده را می بینیم عالوه بر 
خوشحال شــدن برای کاسبان 
فعلی ، اندکی تفکر ما را به کاسبان 
 قبلی این مغازه هــای اجاره ای 
 مــی کشــاند. قبــل از ایــن 
فســت  فودی جدید، اینجا چه 

مغازه ای بود؟ ...

 برگزاری انتخابات
  اتاق بازرگانی اصفهان
 در آینده ای نزدیک

با توجه به نقش مهم مســائل اقتصادی به ویژه در 
زمان حاضر که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، 
کمیسیون تجارت اتاق اصفهان با پیگیری صادرات 
تولیدات این استان به اقصی نقاط دنیا فعالیت های 

خوبی انجام داده است.
این گفته سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان اســت که در جمع خبرنگاران 
عنوان کرد و اذعان داشــت :در طول چهار ســال 
گذشته موفق شدیم با هماهنگی هیئت نمایندگان 
و روسای تشکل ها به پیشرفت اهداف اتاق کمک 
شایانی داشته باشیم. وی افزود: در دوره هشتم اتاق 
بازرگانی اصفهان پیشنهاد تشکیل شورای توسعه 
پایدار را مطرح و این شورا تشکیل شد.وی با بیان 

اینکه کمیسیون تشکل های...

فرزانه مستاجران
یـــادداشت
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       مراسم تشییع 27 گل پر پر شده ایثار و شهادت ساعت 14 و 30 دقیقه دیروز شنبه از میدان بزرگمهر اصفهان در میان خیل عاشقان،  به سمت گلستان شهدای این شهر برگزار شد.

ف 
شری

د 
حم

س: م
عک

واکاوی سخنان اخیر رییس کل بانک 
مرکزی؛   

چرا احتمال ریزش قیمت ارز 
باالست؟

قیمت های فعلی واقعی نیست، منتظر کاهش نرخ ها در 
آینده نزدیک باشید.این فحوای کالم رییس کل بانک 
مرکزی و برخی دیگر از مسئوالن اقتصادی کشور است.

قیمت ارز حاال یک سالی است که جهش انفجاری را تجربه کرده است. یک سال پیش، کم کم 
ارز پا را از محدوده تعیین شده برای خود فراتر نهاد و با رسیدن به قیمت چهار هزار تومان و...

وی با اشاره به بدهی 400 میلیارد تومانی 
به دانشــگاه علوم پزشــکی گفت با توجه 
به اینکه هزینه هــای بخش درمان تامین 
اجتماعی  استان ا صفهان ا ز 270 میلیارد 
تومان در سال 92 به 1400 میلیارد تومان 
با جهش چهار برابری روبرو شد و افزایش 
تصاعدی داشــت ا ما منابع به ا ین ا ندازه 
ا فزایش نیافــت و این امــر باعث کاهش 

پرداخت مطالبات گردید.
دکتر اعتصام پور با اشاره به  خرید دستگاه 
ســی اســتکن 32 اســالیس  GEبرای 
بیمارســتان حضرت فاطمه الزهرا  گفت  
ما با تامین هزینه آن به مشــکالتی روبرو 
می باشــیم  که به کمک شما خیرین نیاز 
داریم تا بتوانیم دســتگاه را در این مرکز 

مستقر نماییم. 
همچنین مدیــر درمان اســتان در مورد 
اختصاص زمیــن مجاور بیمارســتان به 
تامین اجتماعی استان  برای ایجاد فضایی 
مناسب برای پت هلی کوپتر و ایجاد گلخانه 
شفا بخش در محیط  بیمارستان به بحث و 

گفتگو پرداخت.

   ایجاد درمانگاه دندانپزشکی
دکتر ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در 
مجلس شورای اسالمی  با اشاره به ساخت 

وسازهای انجام شــده در این چند سال و 
اجرای  طرح هتلینگ  از دکتر اعتصام پور 
با عنوان مرد »عملیاتی میدانی« یاد کرد و 
گفت اگر مدیران در دولــت قبل به اندازه 
شما کار کرده بودند استان هم اکنون دچار 

این همه مشکالت نبود.
دکتر ابوترابی  گفت درمانگاه تیران وکرون 
با جدیت و پیگیری جنابعالی افتتاح شد. 
و تقاضای من بــه عنــوان نماینده مردم 
اختصاص چند پزشــک متخصص به این 

درمانگاه است. 
وی افزود : مردم محروم این منطقه  برای 
دریافت خدمــات درمانی باید مســافت 
زیادی را بپیمایند و با توجه به وســعت و 
دور افتاده بودن منطقه از مراکز تخصصی، 
تشخیصی و درمانی ،  تردد آنها با طی مسیر 
طوالنی چشم امیدشان به مسئولین است 
تا اقدامات الزم را با توجه به نیاز آنان فراهم 
نموده تا عالوه بر رنج بیمــاری ، متحمل 

مشکالت جنبی بیشتری نگردند.
 نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای 
اســالمی با تاکیید مراجعه بیش از 1500 
نفر روزانه  به درمانگاه امام محمد باقر )ع( 
نجف آباد گفت پیشنهاد من این است که 
دندانپزشــکی آن مرکز ارتقــا و درمانگاه 
دندانپزشــکی جدیدی در غرب اســتان 

ایجا دشود.
وی ضمن اشــاره به نام گزاری واحد ها به 
نام خیرین و یا شهیدان گفت تمام تالش 
خود را با کمک خیرین برای ارتقاء سطح 
خدمات درمانی در این شهرستان را انجام 

می دهیم.
برای ایجاد بیمارستان نجف آباد 40 هکتار 
زمین توسط کشاورزان شهرستان واگذار 

شد.
ســلیمانی عضو مجمع خیرین نجف آباد 
ضمن اشــاره به ســاخت این بیمارستان 
با کمــک خیرین گفــت 40 هکتار زمین 
این بیمارســتان توسط کشــاورزان این 
 شهرستان با رضایت کامل به سازمان اهداء 

گردید.
وی ضمن تشــکر از خدمات دکتر اعتصام 
پور و خانم دکتر فتاحــی به عنوان رییس 
بیمارســتان گفت پولی که خیرین اهداء 
می کنند باید بجا و صحیح استفاده شود تا 

مشکل شرعی پیدا نکند.
 در پایان هم حسناتی امام جمعه شهرستان 
هم ضمن تشکر ازدکتر  اعتصام پور مدیر 
درمان و تیم اجرایی ایشــان  و توجه ویژه 
ایشان به این شهرستان گفت حمایت کامل 
خود را از شما برای  ارتقا خدمات درمانی به 

مردم نجف آباد را  اعالم می نماییم. 

نشست با امام جمعه، نماینده مجلس و خیرین نجف آباد 
دکتر اعتصام پور با حضور در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا )س( با نماینده مردم نجف اباد در مجلس ،امام جمعه و خیرین نجف آباد 

دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی  استان اصفهان در صبحانه کاری با نماینده مردم نجف آباددر مجلس شورای 
اسالمی و خیرین نجف آباد  برگزار شده بود، عالوه بر ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده، بر وحدت، تعامل و گفتگوی ملی در شرایط 
فعلی کشور تاکید کرد و گفت: امید است همه با هم در این شرایط گفتگوی ملی، وحدت و تعامل را سرلوحه کار قرار دهیم تا  بتوانیم از 

تهدیدها و تحریم ها در بخش سالمت برون رفت داشته باشیم.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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40 هکتار زمین این 
بیمارستان توسط 

کشاورزان این 
شهرستان با رضایت 
 کامل به سازمان اهدا 

گردید.



افتتاح یا اختتام؟!

ادامه از صفحه یک:
... سوپری محله یمان چرا بست؟ 
رســتوران بزرگ اخر خیابانمان 
کی تعطیل کرد؟ مبلمان فروشی 
 نزدیکمــان چنــد روزی اســت 
نمی آید؟!!چرا کاسبی های جدید 
اینقدر ناپایدار شــده اســت؟ آیا 
تغییرات شــدید قیمتی در بازار 
عامل اصلی این تعطیلی های پیا 
پی اســت؟ یا تحریم ها یک شبه 
این همه تحول در کشــور ایجاد 

کرده است؟
یکی از صنف هایی که این روزها به 
وفور شاهد تعطیلی یشان هستیم، 
رستوران ها و فســت فودی ها و 
اغذیه فروشی ها هســتند البته 
بیشتر آنهایی که سعی می کردند 
از  مواد مرغوب در تولیدات خود 
استفاده کنند و این روزها دیگر با 
گوشت کیلویی 100 هزار تومان 
 نمی شود غذای ســالم به مردم

 داد.
 وقتی گوشت کیلویی 100 هزار 
تمان باشد رستوران دار دو سیخ 
کباب با مخلفات و برنج ایرانی را 
چقدر به مشــتری بدهد تا ضرر 
نکند؟ و چه تعداد مشــتریان در 
حال حاضر توان پرداخت چنین 

پولی را دارند؟ 
گرانی گوشــت قرمز باعث شده 
اغذیــه فروشــی هــای زیادی 
تعطیــل شــوند و آنهایــی هم 
که تعطیل نکرده انــد یا مجبور 
 به تقلب هســتند و یــا بی رونق 

شده اند!
 این در حالی است که از مرزهای 
ما دام زنده قاچاق می شود برای 
کشــورهای عربــی و هیچ کس 
نیست جلوی این قاچاق را بگیرد. 
از ســوی دیگــر وارد کنندگان 
گوشت به کشــور برای معافیت 
مالیاتی گوشــت ها را در گمرک 

دپو کرده اند!
درحالی که ســاالنه بیش از 100 
هزار تن گوشــت قرمز به کشور 
وارد می شود تا کســری تولید را 
تامین کند و ذخایر فعلی گوشت 
هم ۲۵ هزار تن اســت، هم اینک 
1۷ هزار تن گوشت در گمرک به 
طمع بهرمندی از معافیت مالیاتی 

دپو شده است.
این در حالی است که  هر کیلوگرم 
گوشت قرمز در بازار در محدوده 
 100  هــزار تومــان بــه فروش

 می رســد و مردم بــرای خرید 
گوشــت های تنظیم بازاری در 
صف های طوالنی می ایســتند. 
رستوران ها هم که توان ایستادن 
در صف طوالنی گوشت را ندارند 
و ایســتادن آنها در صف گوشت 
دردی از انها دوا نمی کند مجبور 
به تعطیلی شده اند. به طوری که از 
۷00 رستوران ثبت شده و دارای 
مجوز در تهران، 180 رســتوران 
تقاضای انصراف از مجوز و ابطال 

مجوز خود را اعالم کرده اند.
متاسفانه  بعد از باالرفتن قیمت 
دالر، تأثیرات منفی آن در بسیاری 
از کاالها مشــاهده شد ولی برای 
بعضی کاالهــا کــه به اصطالح 
موادخوراکی استراتژیک هستند، 
این افزایش قیمت نمود بیشتری 

داشت. 
عدم مدیریت مرزها باعث شــده 
تولیــدات داخلی گوشــت قرمز 
کشــورمان که به دلیل کیفیت 
مورد توجــه کشــورهای حوزه 
خلیج فارس است قاچاق شود. این 
مشکالت هیچ ربطی به تحریم ها 
نداشته و ندارد و با اندکی مدیریت 
قابــل جبران اســت. بــا اندکی 
مدیریت ما دیگر شاهد بسته شدن 
رســتوران ها و مغازه های سطح 
شــهر نخواهیم بود و امید در دل 

جوانانمان ریشه خواهد زد.

اقتصاد استان
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اعزام ۴ اکیپ پزشکی به روستاهای محروم گلپایگان
 مسئول بسیج جامعه پزشــکی گلپایگان گفت: چهار تیم پزشکی به روســتاهای محروم شهرستان و 

روستای سعید آباد و درب امامزاده اعزام شده اند.
مهدی جمالی  از شهرستان گلپایگان با اشــاره به خدمات پزشکی رایگان به روستاهای محروم اظهار 
کرد: در دهه فجر امسال چهار تیم پزشکی به روستاهای محروم شهرستان و روستای سعید آباد و درب 

امامزاده اعزام شدند.
وی افزود: توسط این چهار تیم پزشــکی ویزیت رایگان برای 1۲۵ نفر و کنترل فشار خون برای ۳۴0 نفر 

انجام شده است.
مسئول بسیج جامعه پزشــکی گلپایگان گفت: آموزش های الزم در زمینه تغذیه سالم، کنترل فشار خون، قند خون و 

بهداشت خانواده به روستاییان ارائه شده است.
جمالی افزود: در هر ماه یک تیم پزشکی برای ارائه خدمات درمانی از قبیل ویزیت رایگان و کنترل فشار خون اعزام می شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر بیماران شرایط خاصی داشته باشند به مرکز شهر و یا استان برای درمان قطعی ارجاع داده می شوند تا از طریق شبکه 
بهداشت و درمان، کانون بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی به صورت تخصصی مشکل بیمار رفع شود.

برقراری بیش از ۳ هزار تماس با شهروندان در اداره ۱۳۷
کارشناسان اداره ارتباطات مردمی 1۳۷ شهرداری اصفهان در هفته گذشته به منظور پیگیری پیام های 

ارجاع شده به مناطق و اقدامات صورت گرفته، سه هزار و 1۴8 تماس با شهروندان برقرار کرده اند.
به گزارش اداره ارتباطات مردمی 1۳۷ شهرداری اصفهان، شهروندان اصفهانی در هفته ای که گذشت 
چهار هزار و ۴18 مرتبه با مرکز 1۳۷ تماس برقرار کردند که از مجموع تماس های واصل شده یک هزار 

و ۶۷۶ مورد مربوط به معاونت خدمات شهری معادل ۴۲ درصد، ۲۶۷ تماس معاونت عمران معادل هفت 
درصد و ۶۲ مورد نیز ترافیکی شامل دو درصد از مجموع کل پیام ها است، سایر پیام ها نیز به سازمان ها و 

شرکت های وابسته شهرداری ارجاع شد.
این گزارش حاکی است از مجموع تماس های شهروندان ۵1۳ مورد از قبیل ترکیدگی و بازماندن والو فضای سبز، گزارش 

ساخت و ساز بدون مجوز و رفع آلودگی محیط به واسطه آتش زدن ضایعات و زباله به صورت ویژه و فوری توسط کارشناسان این 
اداره به مسئوالن اجرایی مناطق ارجاع و نتیجه عملکرد آنها از طریِق تماس با شهروندان پیگیری شد که بازتاب آن رضایتمندی 8۴ درصدی 
شهروندان بوده است. در بخش بازخورد نیز به منظور پیگیری پیام های ارجاع شده به مناطق و اقدامات صورت گرفته، سه هزار و 1۴8 تماس 

با شهروندان برقرار شده است.

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله

ISFAHAN
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خـــبــــر

برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان در آینده ای نزدیک

با توجه به نقش مهم مسائل اقتصادی به ویژه در زمان 
حاضر که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، کمیسیون 

تجارت اتاق اصفهان با پیگیری صادرات تولیدات این استان به اقصی نقاط 
دنیا فعالیت های خوبی انجام داده است.

این گفته سید عبدالوهاب ســهل آبادی رییس اتاق بازرگانی اصفهان است که در 
جمع خبرنگاران عنوان کرد و اذعان داشت :در طول چهار سال گذشته موفق شدیم با 
هماهنگی هیئت نمایندگان و روسای تشکل ها به پیشرفت اهداف اتاق کمک شایانی 
داشته باشیم. وی افزود: در دوره هشتم اتاق بازرگانی اصفهان پیشنهاد تشکیل شورای 
توسعه پایدار را مطرح و این شورا تشکیل شد.وی با بیان اینکه کمیسیون تشکل های 
اتاق بازرگانی در دوره هشتم چندین انجمن و تشــکل را به عضویت اتاق بازرگانی 
درآورد، افزود: کمیسیون تشکل ها توانست در طول چهار سال گذشته 1۷ تشکل را به 
عنوان عضو اصلی اتاق همراه سازد.سهل آبادی با اشاره به فعالیت کمیسیون های اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: کمیسیون آموزش اتاق در چهار سال متوالی رتبه اول آموزش 
را در بین اتاق های کشور به خود اختصاص داده و تعداد نفر-ساعت آموزش داده شده 
آن نسبت به سایر اتاق های کشور بســیار متفاوت بوده است به طوری که توانستیم 
به مجامع بین المللی راه پیدا کنیم. وی با بیان اینکه کمیسیون سرمایه گذاری اتاق 

بازرگانی اصفهان با تشکیل کمیته های مختلف مباحث سرمایه گذاری را به خوبی 
دنبال کرده است، گفت: امیدوارم بتوانیم آینده خوبی را برای مردم و جوانان رقم بزنیم.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در یک دولت شاهد تغییر سه استاندار در 
اصفهان بودیم اظهار کرد: اتاق بازرگانی  اصفهان در دوره هشتم سه پیشنهاد در حوزه 
های آب زاینده رود، قطار سریع السیر اصفهان- تهران و فرودگاه بین المللی ارائه کرد اما 
متأسفانه دولت در هر سه مورد کوتاهی کرد در حالی که بخش خصوصی در این راستا 
پیگیری های خوبی انجام داد.سهل آبادی با اشاره به انتخابات دوره نهم اتاق اصفهان در 
روز 11 اسفندماه ۹۷ تأکید کرد: فعاالن اقتصادی بی شک با حضور پرشکوه خود در این 

انتخابات شور و شعور خود را بار دیگر نشان خواهند داد.
وی تصریح کرد: اتاق اصفهان سه هزار و 100 عضو دارد که بعد از اتاق تهران بزرگترین 

و مطرح ترین اتاق کشور است.
سهل آبادی با اشاره به شرایط اقتصادی موجود در کشور گفت: اگر مسئوالن به این 
نتیجه رسیدند که نجات اقتصاد به دست بخش خصوصی محقق می شود مشکالت 
زیادی رفع خواهد شد. اما قطعاً آبی گرم نخواهد شد اگر بخش خصوصی به فعالیت 

خود ادامه ندهد. یلدا توکلی
خـــبــــر

شهیدان مرزبان 
مدافع حریم امنیت 

ایران اسالمی 
از لشکر 14 امام 

حسین )ع ( و 
متعلق به 14 شهر و 
شهرستان استان 

هستند. 

نصف جهان در استقبال از یاران شهید خرازی حماسه آفرید:   

مرثیه ای در فراق کبوتران خونین بال

آهنگ حزین کوچ کبوتران خونین بال در گوشه و کنار 
شهرم پیچیده و دلهایی که در فراق این دلدادگان سوزان 
و ناالن است، آری - اصفهان باردگر دیروز یکپارچه عزا 

بود در سوگ 27 فرزند شهیدش.
این قصه کاروان عاشــقی اســت که آهنگ رشادت و 
مردانگی را در قلب تاریخ به صــدا در آوردند و با تنی 
خسته و خونین از رشادت و دالوری رهسپار دیار برین 

شدند.
آنانی که دالورانه رفتند برای دفاع از کیان این مرز و بوم و 
غریبانه با جسمی زخم خورده و روحی به بلندای وسعت 

تاریخ آهنگ کوچ سر دادند.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
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       مراسم تشییع 27 گل پر پر شده ایثار و شهادت ساعت 14 و 30 دقیقه دیروز شنبه از میدان بزرگمهر اصفهان در میان خیل عاشقان،  به سمت گلستان شهدای این شهر 
برگزار شد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه: 

پیشرفت صنعت، مرهون روحیه انقالبی 
و خودباوری جوانان کشور است

مدیرعامل ، کارکنان و خانواده های فوالد مبارکه دوشادوش 
سایر اقشار مردم با حضور در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن از 

آرمان های مقدس انقالب اسالمی ایران حمایت کردند.
 

در این مراسم باشکوه، مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه در 
مصاحبه با خبرنگار فوالد ضمن تبریک سالروز پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی و با اشاره به این که فوالد مبارکه مولود انقالب اسالمی 
است، گفت: پیشــرفت صنعت، مرهون روحیه انقالبی و خودباوری 

جوانان کشور است.
وی خاطرنشان کرد: در چهار دهه عمر بابرکت انقالب اسالمی، شاهد 

پیشرفت های کمی و کیفی بسیاری در صنعت فوالد کشور بوده ایم.
وی با اشاره به این که قبل از انقالب، ســاالنه ۴ میلیون تن فوالد به 
کشور وارد می شد، ولی اکنون بالغ بر 8 میلیون تن انواع محصوالت 
فوالدی کشور به بازارهای جهانی صادر می شود، گفت: قبل از انقالب، 
تنها تولیدکننده فــوالد، ذوب آهن اصفهان بــا ۶00 هزار تن تولید 
بود؛ ولی اکنون میزان تولید فوالد کشــور ۲۵ میلیون تن و ظرفیت 

نصب شده بیش از ۳۲ میلیون تن است.
مهندس عظیمیان افزود: آمار و ارقام مبین این نکته است که تولید 
فوالد ایران در سایه انقالب شکوهمند اسالمی بیش از ۴0 برابر افزایش 
 یافته و عمدتا از واردات فوالدهای عمومی و بســیاری از فوالدهای 

خاص بی نیاز شده ایم.
در جریان برگزاری این مراسم، خبرنگار فوالد با تنی چند از کارکنان 
و خانواده های حاضر در راهپیمایی گفت وگو کرده است که در ادامه 

می خوانید:

  مهندس احمد سعیدبخش معاون اجرای پروژه ها
این انقالب به این آسانی به دست نیامده و ثمره خون هزاران شهید 
و زحمت شبانه روزی همه دلســوزان نظام است. آمریکا در نظر دارد 
همه را تحت ظلم و سلطه خود درآورد و انقالبی را که با این زحمت و 
جان فشانی ها شکل گرفته است از بین ببرد. البته مردم تا پای جان پای 
انقالب ایستاده اند. قلب ما برای اسالم و ایران می تپد. اجازه نخواهیم 
داد دیگران در امور ما دخالت کنند. الحمداهلل کشور ما بعد از انقالب 
پیشرفت های زیادی داشته است و همه ما از این بابت سربلند هستیم. 
ان شاءاهلل به همت مردم و مسئوالن دلسوز، این مشکالت را پشت سر 

خواهیم گذاشت.

  مهدی کفایت فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان 
فوالد مبارکه

هرکسی به خدا و قرآن اعتقاد دارد در این راه قرار می گیرد؛ همچنان 
که خداوند در سوره توبه به حضور جمعی مردم و عصبانی شدن کفار 

از آن و پاداش این عمل خیر تاکید فرموده است.
خط والیت همان خط بنیان گذار انقالب اســت، کسی که کشور و 
همه را زنده کرد. با این انقالب کل ملت ایران زنده شد. ما این عزت 
و سربلندی را مدیون ایشان هستیم و تا آخر عمرمان قدردان ایشان 

خواهیم ماند.
چهلمین سالگرد انقالب، بلوغ انقالب اسالمی است. مردم با حضور 
کم نظیر خود در میدان امام اصفهان به درستی و باشکوه هرچه تمام تر 
از خدا، پیغمبــر، والیت فقیه و آرمان های نظــام مقدس جمهوری 

اسالمی دفاع کردند.

  غالمرضا کمالی از واحد آموزش
با هدف اطاعت از رهبری و حمایت از انقــالب و اعالم این که بعد از 
چهل سال این انقالب همچنان استوار و پابرجاست و مردم طرفدار و 
پشتیبان آن هستند، در این راهپیمایی حضور پیدا کردم. امیدواریم 
مسئولین با عنایت به حضور پرشور مردم تالش خود را در راستای حل 

مشکالت اقتصادی و معیشت مردم بیشتر کنند.

گـــزارش

هجــر  آهنــگ  آری 
 بــا آوای ســنج هــا و

 دمام ها و با ســمفونی 
اشک ها و ناله ها به صدا 
در می آمد تا رشیدترین 
مــردان تاریخ بــه دیار 

باقی بدرقه شوند.
دیروز روزی بود که شــیرمردان دیار 
اصفهان سرافرازانه از دنیای فانی ولی 
با کوله باری باقی سفر کردند تا ثابت 
کنند که جانشــان در مقابل عزت و 

امنیت مردمشان ناقابل بوده است.
دیروز روز شادی محسن ها، مهدی 
ها، میثم ها و ... است جوانانی که خاک 
را در آغوش می کشند تا جوانه امید 
و عزت را برای مملکت خود بر زمین 

پاک موطن ایران برویانند.
آری اصفهــان دوبــاره در خط مقدم 
رشادت، ایثارگری و از جان گذشتگی 
بر سکوی اول ایستاد، امروز خرازی ها، 
ردانی ها، کاظمی ها، همت ها، آقا بابایی 
ها و ... ســرداران بزرگ تاریخ رشادت 
ایران از خطه اصفهــان میزبان یاران 

رهرو خود هستند.
ســفر بخیر عزیزان دالور، ای سبک 
باالن عاشق، کوچ بر شــما خوش و 
نیکو و شربت شهادت بر شما گوارا باد.

مــردم اصفهان از هر قشــر و صنفی 
دیروز با افتخار فرزندان خود را بدرقه 
کردند تا به دشــمنان ثابت کنند که 

هیچگاه از توطئه هــا و جنایت های 
ددمنشــانه آنها هراســی نداشته و 

ندارند.
مراسم تشییع ۲۷ گل پر پر شده ایثار 
و شــهادت ســاعت 1۴ و ۳0 دقیقه 
دیــروز شــنبه از میــدان بزرگمهر 
اصفهان به ســمت گلستان شهدای 

این شهر برگزار شد.
عوامل گروهک تروریستی به اصطالح 
به جیش العدل وابسته گروه القاعده 
با اقدام کــور تروریســتی انتحاری 
چهارشنبه شب یک دستگاه اتوبوس 
حامل نیروهای مرزبان نیروی زمینی 
سپاه پاسداران از لشکر امام حسین 
)ع( استان اصفهان را منفجر کردند. 

در این حادثه تروریستی که بوسیله 
یک دستگاه وانت مملو از موادمنجره 
در جــاده خاش- زاهــدان محدوده 
روســتای چانعلی رخ داد ۲۷ نفر از 
نیروهای جان برکف سپاه شهید و 1۳ 

نفر دیگر زخمی شدند. 

شهیدان ابراهیم صیادی و سیدثاراهلل 
موســوی از کاشــان، امید اکبری از 
اردستان، ســید ابوالفضل موسوی و 
میثم عبــداهلل زاده از آران و بیدگل، 
محسن صفری و محمدتقی مهرابی از 
فالورجان، یونس امیری از فوالدشهر 
لنجان، اســماعیل کرمی از خمینی 
شهر، عباس کوهی از خوروبیابانک ، 
محمد صابری و علیرضا پناه پوری و 
مهدی نوروزی از سمیرم، از شهدای 

این حادثه تروریستی هستند.
همچنین شهیدان روح اهلل بابایی از 
حسن رباط میمه، علی اکبر قبادپناه از 
شهرضا، علی خادمی از شاهین شهر، 
سعید سلیمی از تیران و کرون، داوود 
میرزایی از چادگان و شهیدان حسن 
مجیــدی، مرتضی فاضل، حســین 
قدیری، رضــا رحیمــی از اصفهان 
و عبدالرضــا بروجی از بهارســتان 
اصفهان، حسنعلی ترکیان از درچه، 
ابراهیم براتــی از درچه، یحیی براتی 

از درچه، حیــدر براتی از درچه دیگر 
شــهدای این جملــه ناجوانمردانه 

تروریستی هستند.
شهیدان مرزبان مدافع حریم امنیت 
ایران اسالمی از لشکر 1۴ امام حسین 
)ع ( و متعلق به 1۴ شهر و شهرستان 

استان هستند. 
 وضعیت و تعداد این شــهدا نشــان 
می دهــد که تمام شهرســتان های 
استان اصفهان در این حماسه سهم 
دارند، دراین حادثه شــهر اصفهان 
پنج شــهید، خمینی شــهر و درچه 
پنج شهید، فوالد شــهر یک شهید، 
نجف آباد ۲ شهید، شهرضا ۲ شهید، 
شاهین شهر یک شــهید، سمیرم ۲ 
شهید، فالورجان یک شهید، خور یک 
شهید، کاشان سه شــهید، چادگان 
یک شهید، تیران یک شهید و آران و 
بیدگل هم یک شهید تقدیم انقالب 
و نظــام مقدس جمهوری اســالمی 

کردند.

    

وی افزود: مدتی به دلیل مسائل قبلی و 
بدهی به پیمانکاران، پروژه غیرفعال شده 
بود، اما با روی کارآمدن مدیریت جدید شهرداری، به همت شهردار 
و مدیر منطقه شش بخش اعظمی از بدهی ها پرداخت شده و در 
حال حاضر 1۶ پروژه در مرکز همایش ها فعال است. معاون عمران 

شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: متوسط پیشرفت سالن 
اصلی مرکز، سالن های جنبی و محوطه های آن که حدود ۷۳ هکتار 
وسعت دارد تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته و تمام تاسیسات 
زیربنایی آن از جمله آب، برق و گاز نیز آماده بهره برداری است. مظفر 
ادامه داد: احداث ســالن های اصلی مرکز همایش های بین المللی 

تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت داشــته که با برنامه ریزی های انجام 
شده تا نیمه دوم سال ۹۹ به بهره برداری می رسد. وی تاکید کرد: در 
صورتی که کمک های قول داده شده از سوی دولت، به صورت صد در 
صد پرداخت شود، می توانیم کل محوطه همچنین سالن های اصلی 

و جنبی را تا زمان اعالم شده به بهره برداری برسانیم.

تکمیل پروژه مرکز همایش ها ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: تاکنون 300 میلیارد تومان در پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان هزینه شده و برای تکمیل 
آن نیز 3۵0 میلیارد تومان اعتبار دیگر الزم است. 

ایرج مظفر اظهارکرد: مرکز همایش های بین المللی اصفهان پروژه بزرگی است که ساالنه بیش از 30 درصد بودجه خالص عمرانی شهر را به خود 
اختصاص می دهد.

ایمنا
خـــبــــر



گردشگری

ایسنا
گـــزارش

توسعه گردشگری، نیازمند 
گفتمان جدید
 و ایده  خالقانه

معاون عمــران و 
توسعه امور شهری 
و روســتایی وزیر کشور و رئیس سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان 
اینکه کشور ایران یک موزه بدون سقف 
است و ظرفیت فعال شدن تمامی گونه های 
گردشگری در آن وجود دارد، تصریح کرد: 
برای اینکه گردشگری به موتور محرکه 
و محور توسعه شهرها و روستاها تبدیل 
شود باید از قالب های ســنتی خارج و با 
کمک صاحبان ایده های خالقانه کارها را 

پیش برد.

مهــدی جمالــی نــژاد در حاشــیه بازدید از 
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران، اظهار کرد: بسیاری از شهرها 
و روستاها و سکونتگاه های ما دارای جاذبه های 
طبیعی منحصربفردی برای جذب گردشگر و به 
تبع آن تولید درآمد هستند ولی هنوز نتوانسته 
ایم بسیاری از این جاذبه ها را احصاء و به درستی 
به هموطنان داخل کشور و گردشگران خارجی 
معرفی نمائیم، بنابراین این حوزه نیازمند برنامه 

ریزی برای اطالع رسانی همه جانبه می باشد.

وی افزود: برنامه ریزی اصولی برای معرفی شهرها 
و روســتاهای دارای جاذبه های گردشگری در 
قالب همکاری و هم افزایی تمامی دستگاه ها و 
سازمان های دولتی و غیردولتی، بخش خصوصی، 
رسانه ها و شهرداری ها و دهیاری ها امکان پذیر 
خواهد شــد و ما در ســازمان شــهرداری ها و 
دهیاری های کشور آماده همه گونه همکاری در 

زمینه توسعه گردشگری هستیم.
جمالــی نــژاد همچنین با اشــاره بــه برخی 
فعالیت های صورت گرفته در سالهای اخیر در 
حوزه گردشــگری از جمله اســتفاده از فضای 
مجازی برای اطالع رسانی، توجه بیشتر به بوم 
گردی، جدی گرفتن جایگاه شهرها و روستاهای 
هدف گردشگری در تولید اشتغال و درآمدزایی 
گفت: انتظار داریم صاحبان ایده های خالقانه و 
استارت آپ ها بطور جدی تر به حوزه گردشگری 
شهری و روســتایی ورود و با شــهرداری ها و 

دهیاری ها همکاری نمایند.
وی همچنین با اشــاره به نقش صداوســیما و 
شبکه های استانی آن در توسعه گردشگری گفت: 
با پیشرفت های صورت گرفته طی سال های اخیر 
در عرصه فناوری های نویــن ارتباطی و اطالع 
رســانی و فضای مجازی می تــوان جاذبه های 
گردشگری مناطق مختلف کشور را به سرعت و 
به اشکال گوناگون به داخل و خارج کشور معرفی 
نمود و این حوزه برای جوانان خالق و ایده پرداز 

کشورمان جای کار بسیاری دارد.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 

با اشاره به اینکه توســعه گردشگری 
در راســتای اقتصاد مقاومتی اســت 
و برنامه ریزی صحیــح می تواند باعث 
توسعه بسیاری از مناطق کمتر توسعه 
یافته کشور شــود، گفت: شهرداری ها 
و دهیاری ها با تقویت زیرســاخت های 
گردشگری عالوه بر کسب درآمد پایدار 
می تواننــد به رونق فضای کســب و کار 
در بخش های مختلف شــهر و روستا هم 

کمک نمایند.
وی، گردشــگری را بــه عنــوان یکی از 
مهمترین محورهای ایجــاد درآمد پایدار 
برای شــهرداری ها و دهیاری ها برشمرد 
و گفت: انتظار ما اینســت که شهرداری ها 
و دهیاری های مناطــق دارای جاذبه های 
گردشگری و طبیعی با توجه به ظرفیت های 
مناطق و تجربیاتشــان در زمینه پذیرایی از 
گردشگران و مسافران، در موضوع ایجاد درآمد 
پایدار و ارائه محصوالت بومی و صنایع دستی، 
نمونه باشند تا سایرین هم از تجربیات آنها بهره 
بگیرند. جمالی نژاد افزود: مناطــق زیادی در 
کشور دارای ظرفیت های مناسبی برای توسعه 
گردشگری، بوم گردی و کویرگردی هستند که 
سرمایه خوبی برای تامین درآمدهای شهرداری ها 
و دهیاری های این مناطق محســوب می شود 
ولی باید با برنامه ریزی های اصولی و استفاده از 
مشارکت ها و منابع مردمی و جذب سرمایه گذار 
برای ایجاد و توسعه زیرساخت های گردشگری 

خاص این مناطق اقدام نمود.
براساس گزارش گزارش روابط عمومی سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشــور، وی افزود: 
انعطافی که شــهرداری ها و دهیاری ها با توجه 
به ســاختار غیردولتی خود در خصوص توسعه 
گردشگری دارند در دستگاه های دولتی نیست، 
لذا می توان با ایده های نــو کارهای بزرگ انجام 
داد و استارت آپ ها و بخش خصوصی می توانند 
شهرداری ها و دهیاری ها را در حوزه شناسایی 
مزیت های رقابتی و برنامــه ریزی در خصوص 
جذب ســرمایه گذار، ایجاد درآمد پایدار، تولید 

اشتغال و کارآفرینی یاری نمایند.
جمالی نژاد همچنین گفت: طی سالهای اخیر 
شــاهد اقدامات خوبی در حــوزه بازگرداندن 
هویت تاریخی و جذب گردشگر از سوی برخی 
شــهرداری ها با نگاه و رویکرد انســان محور با 
تاکید برپیاده محوری و دوچرخه ســواری و راه 
اندازی اتوبوس گردشگری بودیم و در سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشــور از این نگاه 
ارزشــمند شــهرداری ها حمایت و پشتیبانی 

می کنیم.

مهلت بیمه پذیری کشت پاییزه دوم کشاورزان فقط تا پایان بهمن ماه
معاون خدمات بیمه ای مدیریت کشاورزی استان اصفهان گفت:فرصت بیمه محصوالت کشاورزی 

استان اصفهان تا پایان بهمن است.
پژمان پزشکی معاون خدمات بیمه ای مدیریت کشاورزی استان اصفهان گفت:با توجه به کشت 
پاییزه دوم با جاری شدن آب در رودخانه زاینده رود در اراضی پایین دست امکان بیمه محصوالت 

کشاورزان این استان فراهم شده است.
وی عوامل خطر زیرپوشــش صندوق بیمه کشاورزی در این کشت را خشکســالی، سرما، یخبندان 

زمستانه، باد گرم و گرمازدگی و عواملی همچون سرمای بهاره،سیل و تگرگ و طوفان بیان کرد و افزود: 
کشاورزان تنها تا چهار روز دیگر فرصت دارند برای بهره برداری از این امکان وانعقاد قرار داد به دفاتر خدماتی بیمه 

کشاورزی این استان مراجعه کنند.
معاون خدمات بیمه ای مدیریت کشــاورزی اســتان اصفهان خاطرنشان کرد:کشت دوم کشــاورزان اصفهانی تحت پوشش 
 بیمه نبود ولی با پیگیری مســووالن استان برای تسهیل در امور کشــاورزی استان بیمه کشــت دوم پاییزه امکان پذیر شده

 است.

جزییات پیشرفت خیابان هفت تیر
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از پیشرفت ۵۰ درصدی عملیات اجرایی ساماندهی خیابان هفت تیر خبر 
داد و گفت: عملیات اجرایی ساماندهی خیابان هفت تیر حد فاصل خیابان پروین تا خیابان سپیده کاشانی 

شامل مناسب سازی پیاده روها و تعریض خیابان است.
حمید شهبازی اظهارکرد: برای ساماندهی خیابان هفت تیر ۱۵ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است 

و پیش بینی می شود تا قبل از پایان سال تکمیل شود.
وی افزود: منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با ۲۲۰۰ هکتار مساحت و ۱۷ محله، دومین منطقه پرجمعیت شهر 

اصفهان به شمار می رود و حدود ۲۲۰ هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان تصریح کرد: در این منطقه پروژه های زیادی تعریف شده که تعدادی از آنها در سال جاری 

به سرانجام رسیده، تعدادی در حال اتمام و برخی دیگر نیز به زودی آغاز می شود.
وی با بیان اینکه از جمله پروژه های این منطقه تملک بخشی از حلقه حفاظتی به طول یک کیلومتر و تقاطع غیرهمسطح شهید اردستانی به 
صورت مشترک با منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان است، اظهارکرد: برای اجرای بخشی از رینگ که در محدوده منطقه ۱۰ واقع شده، اعتباری 

افزون بر ۵۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

بدبینانه ترین سناریوها 
نیز قیمت دالر را بین ۵ تا 
هشت هزار تومان تصویر 
می کردند اما ارز، با خروج 
ترامپ از برجــام و مانور 
عوامل داخلی و خارجی 
حمله به بــازار ارز، روی 

باالتر از ۱۶ هزار تومان را دید.
 جهش ارزی این بار در سالیان پایانی 
دهه نود هم قربانی داد. رییس کل بانک 
مرکزی تغییر کــرد و معاون ارزی وی 
نیز حاال موقعیتی چنان متفاوت دارد 
که سخنگوی قوه قضاییه هر از گاهی 
در پاسخ به سواالت خبرنگاران درباره 
پرونده اش توضیحاتی را ارائه می کند.

 همتی، رییس کل بانک مرکزی در بدو 
ورود به این نهاد، اقدامات ویژه ای را در 
دستور کار قرار داد. اختیاراتی را از سران 
سه قوه گرفت تا بتواند مدیریت بازار ارز 

را در اختیار گیرد. سلطان سکه اعدام 
شــد و اتفاقا بازار ارز نیز طعم برخورد 

پلیسی را زیر زبان احساس کرد.

  صفحه شــخصی در قامت یک 
رسانه

 حاال همتی جــدا از نهاد تحت امرش 
و ســاختار اداری چیده شده در آن، از 
طریق صفحه شخصی خود در شبکه 
فیلتر نشده اینستاگرام، رسانه ای را علم 
کرد. صفحه شخصی وی حاال به رسانه 
ای مهم برای مخاطبانش تبدیل شده 
است، برای آنها که تحوالت بازار ارز را 

پیگیری می کنند.
 همتی اتفاقــا از طریق همین صفحه 
شخصی اش در هفته های اخیر چندین 
پیام پیاپی را منتشر کرد و تاکید داشت 
قیمت ارز در این محدوده باقی نمی ماند 
و باید منتظر ریزش های جدید بود.  این 
بدان معنی اســت که اتفاقات تازه ای 
در راه اســت. همتی درباره قیمت ارز 
به تازگی پستی منتشر کرد و نوشت: 

قیمت ارز به زودی تعدیل می شود.  

   چرا قیمت ارز باید بریزد؟
رنجبرزاده، عضو هیات رییسه مجلس 
شورای اسالمی اتفاقا برای اعالم اینکه 
ارز تا هشت هزار تومان پایین می آید به 
سخنان همتی استناد می کند اما استناد 
همتی برای اعالم واقعی نبودن نرخ ارز 

در شرایط کنونی چیست؟
 شاید برای بسیاری اعالم ارزان شدن 
دالر در ماه های پیش رو عادت مالوف 
مقامات ایران باشد کما اینکه ردگیری 
سخنان سیف، رییس کل پیشین بانک 
مرکزی نیز نشــان می دهد وی تاکید 
داشــت قیمت ها به زودی کاهش می 
یابد اما نه تنها کاهشــی رخ نداد بلکه 
رکورد شکنی ها به حدی بود که اقتصاد 
شوکه از وضعیت رخ داده، قدرت نمایی 

ارز را تماشا می کرد.
 حاال اما همتی که قــول اولیه اش در 
مهار قیمت ها و ثابت نگه داشــتن آن 
در محدوده ۱۱تا ۱۲ هزار توان محقق 
شده است، این بار خبر از کاهش قیمت 

ارز در اینده ای نزدیک می دهد.
 به نظر می رســد اســتناد همتی به 
تصمیم تازه ای باشــد کــه نهاد تحت 
تصدی اش اتخاذ کرده اســت. در این 
راســتا بانک مرکزی با هدف تشویق 
صادرکنندگانی که نســبت به ایفای 
تعهدات ارزی خود اقدام کرده و عملکرد 
مثبتــی در بازگردانــی ارز حاصل از 
صادرات به چرخه تجاری کشور داشته 
اند، امتیازات و مشــوق هایی را برای 
این فعاالن اقتصــادی در نظر گرفته 
است. رفع تعهد بازگشت ارز حاصل از 
صادرات منوط به ثبت تمام اطالعات 
توســط بانک  و صرافی های مجاز در 
 سامانه نیما و سنا حسب مورد خواهد

 بود.
بر این اساس مقرر است صادرکنندگانی 
کــه بیــش از ۶۰ درصــد ارز حاصل 
از صــادرات خود را مطابــق مصوبات 
پیشین به چرخه  اقتصاد بازگردانده اند، 
عالوه بــر مــوارد تصریح شــده  در 
صورت نیاز به تخصیــص و تأمین ارز 
 در اولویت بانــک مرکزی قرار خواهند

 گرفت.
با ایــن تصمیم به نظر می رســد طی 
روزهای آینده بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات غیر نفتی به کشــور افزایش 
یافته و همین مســاله تنگنای ایجاد 
شده را تا جدی برطرف نماید. از سوی 

دیگر تصمیم شــورای پول و اعتبار در 
خصوص مکانیزم تخصیص ارز وارداتی 
خود مانعی بر سر راه سودجویی در این 

حوزه خواهد بود.
 این دو اقــدام در کنــار اقدامات ویژه 
دیگری که مدتی است از اجرای آنها می 
گذرد و روند گــردش نقدینگی را کند 
کرده، می تواند در روزهای آتی زمینه را 

برای کاهش نرخ ارز فراهم آورد.

   و اما سیاست
 باید در نظر داشت تصمیمات مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در خصوص 
پالرمو و ســی اف تی نیز تاثیر خود را 

بر بــازار ارز بــه جا خواهد گذاشــت 
چرا که بــازار ارز در شــرایط کنونی، 
بیــش از وضعیت عادی تحــت تاثیر 
سیاســی قرار داشــته و دارد. رییس 
کل بانک مرکزی حتی مســتقیم این 
 تاثیر را در پســتی مورد اشــاره قرار

 می دهد.  
 در عین حال همتی، به رغم تاکیداتش 
بر کاهش قیمــت ارز در روزهای آتی 
بر این نکتــه تاکید دارد کــه به دلیل 
شرایط ویژه کشور و درگیری در جنگ 
اقتصادی بسیاری از آمارها قابل انتشار 
نیست اما نتیجه بی تردید ثباتی است 

که در راه است. 

واکاوی سخنان اخیر رییس کل بانک مرکزی؛   

چرا احتمال ریزش قیمت ارز باالست؟

خبرآنالین
گـــزارش
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قیمت های فعلی واقعی نیست، منتظر کاهش نرخ ها در آینده 
نزدیک باشید.این فحوای کالم رییس کل بانک مرکزی و برخی 

دیگر از مسئوالن اقتصادی کشور است.
قیمت ارز حاال یک سالی است که جهش انفجاری را تجربه کرده 
است. یک سال پیش، کم کم ارز پا را از محدوده تعیین شده 
برای خود فراتر نهاد و با رسیدن به قیمت چهار هزار تومان و 
ادامه پیشروی نشــان داد میلی به ماندگاری در قیمت های 

پیشین ندارد. 

صادرکنندگانی 
که بیش از ۶۰ درصد 

ارز حاصل از صادرات 
خود را مطابق مصوبات 

پیشین به چرخه  
اقتصاد بازگردانده اند، 
عالوه بر موارد تصریح 

شده در صورت نیاز 
به تخصیص و تأمین 
ارز در اولویت بانک 
 مرکزی قرار خواهند

 گرفت.

خبرهای دو خطی

اقتصاد ایران
۰3
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سرگردانی مشتریان در 
آشفته بازار خودرو؛ 

 سمند ۷۲ میلیون، 
ساینا ۶۴ میلیون تومان!

اگرچه وزیر صنعــت وعده داده بود 
که با افزایش رسمی قیمت خودرو 
از سوی خودروسازان، عرضه به بازار 
افزایش یافته و جلوی شکل گیری 
حاشیه بازار گرفته خواهد شد، اما 
بازار خودرو آشــفته تر از قبل شده 
اســت. حدود یکماهی می شود که 
با خواســته چندین و چند ســاله 
خودروســازان مبنی بر کنار زدن 
شورای رقابت و جایگزینی مکانیزم 
بازار بر تعیین قیمت خودرو، موافقت 
شــده و اگرچــه خــروج مکانیزم 
قیمت گذاری خودرو از دست مراجع 
نظارتی، مورد مخالفت بسیاری از 
کارشناســان و صاحب نظران قرار 
داشــت، اما رضا رحمانــی، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت بدون در نظر 
گرفتن این مخالفت ها، همه تالش 
خود را به کار بســت تا قیمت های 
رســمی خودرو افزایش پیدا کند و 
خودروسازان به خواسته شان برسند. 
البته وزیــر صنعت وعــده داد که 
با افزایش رســمی قیمت خودرو، 
خودروسازان تولید خود را سرعت 
بخشــیده و کنترل بازار را به دست 
می گیرند، و اگر هم قرار است سودی 
از افزایش قیمت خــودرو به جیب 
کسی برود، آن افراد دالالن نباشند 
و خودروسازان از این افزایش قیمت 
منتفع شوند. این تمام حمایت وزیر 
صنعت از خودروسازان نبود، بلکه او 
تالش کرد از دولت مصوبه ای بگیرد 
که با حمایت بانک مرکزی ۴ هزار 
میلیارد تومان در قالب تســهیالت 
بانکی به خودروســازان پرداخت 
شود تا مطالباتشان به قطعه سازان 
را بپردازند و چرخــه تولید خودرو 

همچنان به کار خود ادامه دهد.
متاسفانه این حمایت های دولتی، 
فقط به سود خودروســازان و البته 
دالالن تمام شــده و بــازار خودرو 
همچنان آشفته است و قیمت های 
عجیــب و غریب آن، بســیاری از 
مصرف کنندگان واقعی و خریداران 

خودرو را متعجب کرده است. 

خبرآنالین
خـــبـــر
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    رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: با بررسی صورت حساب های بانکی 13 هزار 
و 83۰ مودی مشکوک به فرار مالیاتی، در مجموع تاکنون 13۶ میلیارد تومان مالیات وصول شده است.

    وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه شبکه حمل و نقل کشور برای انجام سفرهای ایمن در نوروز آماده 
سازی شده است، گفت: تا پایان اسفند ماه امسال 5۰۰ کیلومتر بزرگراه در کشور افتتاح می شود.

    رئیس کل بانک مرکزی گفت: اکنون شرایط ویژه ای بر کشور حاکم است و ما باید بپذیریم درگیر جنگ 
اقتصادی هستیم اما با این حال ذخایر ارزی بانک مرکزی قابل قبول و مطلوب است.

    رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران: نظارت ها بر عملکرد خودروسازان 
و قیمت گذاری خودروها ضعیف است و این رشد قیمت ها به تنش و نابسامانی در بازار دامن می زند.

    معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت : 9 ماهه امسال ) منتهی به آذر( صادرات صنایع 
غذایی از لحاظ وزن و ارزش نسبت به دوره مشابه پارسال به ترتیب هفت و 1۰ درصد رشد را ثبت کرد.

    رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران:در صورت اجازه صادرات تخم مرغ از کشور 
برای آن عوارض وضع خواهد شد و این مساله در ستاد تنظیم بازار بررسی و اعالم می شود.



کسب و کار
04
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دولت در زمینه حمایت از کسب و کارهای اینترنتی صرفا شعار حمایت می دهد
محمد رهی موسس و بنیانگذار زودشور در تشریح نحوه شکل گیری اپلیکیشن زودشور گفت: ایده زودشور 
به واسطه مشکلی که خودمان در خانه داشتیم شکل گرفت و فروردین ۹۵ دست بکار شدیم و سایت را 
راه اندازی کردیم. به گزارش ستاد خبری جشنواره وب و موبایل ایران، رهی با اشاره به اینکه یکی از مشکالت 
ما دریافت مجوزهای الزم برای انجام این کار بود ادامه داد: اولین چالش مان دریافت ای نماد بود چرا که هنوز 

چنین خدماتی برای آنها تعریف نشده بود و مجبور شدیم نزدیک ترین حالت را از ای نماد بگیریم که مرتبط 
می شد با کسب وکارهای فعالیت های گرمابه ها و سالن های سونا و ماساژ و کاهش وزن! و در حال حاضر هم 

در دسته بندی خدمات ارســال بار قرار داریم و هنوز هیچ سایت خشکشویی نتوانسته ای نماد مرتبط با خدمات 
خشکشویی دریافت کند چرا که چنین دسته بندی در این سایت وجود ندارد. وی ادامه داد: زودشور با اینکه از جمله استارت 

آپ هایی است که برای پیشرفت قشر سنتی پا پیش گذاشته و مستقیما در بازار آنها دخالت نمی کند و نقش اهرم محرک را دارد، اما با این 
وجود همچنان با مخالفت شدید قشر سنتی روبرو شده و چندباری هم مورد تهدید قرار گرفته است. مدیر زودشور با اشاره به اینکه دولت شعار 
حمایت از کسب و کارهای اینرنتی را می دهد ولی در عمل به هر دلیل اتفاقی نمی افتد، خاطرنشان کرد: زودشور صرفا یک سرویس دلیوری 

لباس نیست و قصد دارد یک تفکر جدید در این حوزه را راه اندازی کند. 
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  1( مدیــران آینده 
بیشتر رهبر هستند 

تا مدیر
ســال ها اســت که بر 
تفاوت های بین مدیر و 
رهبر تاکید بسیار می شود 
و اغلب صاحب نظران بر 
این اعتقادند که مدیران عمدتا افردی 
دیکتاتور و صرفا دستوردهنده هستند، 
درحالی که رهبران سازمانی اهل تعامل 
و تصویرســازی مثبت در مورد آینده 
سازمان هســتند. به همین دلیل هم 
هســت که هر مدیری برای پیشرفت 
و حرکت به جلــو باید حتما یک رهبر 
باشــد، چرا که احترام کارکنان به یک 
رهبر یک احترام واقعی و از صمیم دل 
اســت، درحالی که احترام به مدیران 
از سلســله مراتب سازمانی سرچشمه 

می گیرد.

  2( مدیران آینده همیشه در خط 
مقدم هستند

هنــر رهبران بــزرگ این اســت که 
همیشه پیشرو بوده و پیشاپیش افراد 
خود حرکت می کنند و بــا رفع موانع 
موجود، راه را بــرای آنها باز می کنند، 
درحالی که مدیران معموال به افرادشان 
دستور می دهند به پیش بروند و راه را 
برای آنها باز کنند. به همین دلیل هم 
هســت که فرامین صادر شده از سوی 
مدیرانی که رهبری هــم می کنند از 
سوی کارکنان قابل پذیرش تر بوده و 

بهتر اجرا می شوند.

  3( مدیران آینده تکنولوژی های 
جدید را به خوبی می شناسند

اگرچه مدیران نیازی ندارند که در تمام 
زمینه هایی که معموال با آنها سروکار 
دارند متخصص و کارشــناس باشند، 

اما در شرایطی که تکنولوژی به بخش 
حیاتی و کلیدی کار هر مدیری تبدیل 
شده است، آگاهی و تسلط مدیران بر 
جدیدترین تکنولوژی ها بسیار مهم و 

تعیین کننده خواهد بود.

  4( مدیران آینده در همه چیز 
الگوی کارکنانشان هستند

یک مدیر مدبر کسی است که به جای 
دادن دستورات صرف و امر و نهی کردن 
به کارکنان، نحوه کار کردن مطلوب را 
به آنها نشان می دهد و مثل یک رهبر 
واقعی همه را به جهت درست هدایت 

می کند.

  5( مدیران آینده با کارکنانشان 
احساس راحتی می کنند

یکــی از ویژگی های مدیــران بزرگ 
آینده این اســت که به نقاط ضعف و 
محدودیت های خود اذعــان دارند و 
از سوال پرســیدن و کمک گرفتن از 
کارکنانشــان ابایی ندارند. آنها حتی 
اگر به این نتیجه برســند که نظرات و 
عقاید کارکنانشــان بهتر و عملی تر از 
نظرات خودشان است، آنها را با آغوش 
باز می پذیرند و این مســاله را به طور 
علنی بیان می کنند. تجربه نشان داده 
که اعتراف و آگاهی مدیران نسبت به 
ناتوانی و محدودیت های خود به نوآوری 

و خالقیت آنها منتهی می شود.

  6( مدیران آینده به خرد جمعی 
اعتقاد واقعی خواهند داشت

متاســفانه بســیاری از مدیران امروز 
فقط شــعار توجه به خــرد جمعی و 
تصمیم گیری تعاملی را سر می دهند 
و در عمل ترجیح می دهند به تنهایی 
فکر کنند و تصمیم بگیرند. با این حال، 
پیچیدگی های گسترده دنیای آینده 
مدیران را وادار خواهد کرد به طور عملی 
خردجمعی را مورد توجه قرار دهند و 
تصمیماتی را اتخــاذ کنند که حاصل 
نظرخواهی و مشــارکت دادن عملی 

کارکنان خواهد بود.

  7( مدیران آینده استاد دل به 
دریا زدن هستند

همه می دانند که مســیر پیشــرفت 

و نــوآوری از خطــرات و چالش های 
متعددی می گذرد و اغلب پیروزی های 
بزرگ مدیران و رهبران بزرگ دنیا در 
ســایه خطر کردن و دل به دریا زدن 
میسر شده است. با توجه به پیچیدگی 
و رقابتی تر بودن دنیای آینده، شاه کلید 
موفقیت و پیشــرفت در خطر کردن و 
اجتناب از محافظه کاری و عافیت طلبی 
نهفته است. در این مســیر زیر سوال 
بردن روش های مرسوم کنونی و امتحان 

کردن راه های ناشــناخته می تواند از 
مدیران ســازمان ها، رهبران بزرگ و 

کارکشته بسازد.

  8( مدیران آینده نسبت به وقایع 
واکنش ها و بازخوردهای واقعی 

نشان می دهند
هر مدیر باتجربه ای به وضوح می داند که 
برگزاری جلسات ساالنه یا حتی فصلی 
ارزیابی عملکرد و هم اندیشی با کارکنان 

فایده چندانی ندارد و به جای آن باید به 
نشــان دادن واکنش ها و بازخوردهای 
متناوب و موردی در قبال موقعیت های 
مختلف پرداخت. در آینده نیز با توجه 
به ماهیت متغیر و پویــای کار، نیاز به 
بازخوردهای سریع تر و واقعی تر بیش 
از پیش احساس می شــود و جلسات 
طوالنی و چندساعته بررسی عملکرد و 
بحث و نظر با شرکت تمام کارکنان دیگر 

محلی از اعراب نخواهد داشت.

  9( مدیران آینده به زندگی شخصی 
افرادشان احترام می گذارند

یکی از سوءتفاهم هایی که در سال های 
اخیر و پس از ظهــور تکنولوژی های 
ارتباطی و رسانه های اجتماعی در مورد 
رابطه بین مدیران و کارکنان رخ داده این 
است که برخی از مدیران به اشتباه فکر 
می کنند حق دارند از طریق شبکه های 
اجتماعی، از کارکنان خود انجام یکسری 
کارها و پروژه ها را در ساعات غیرکاری 
طلب کنند. به عبارت دیگر آنها به شکل 
غیرمنصفانه ای توقع دارند افرادشان از 
وقتی که باید برای خانواده شان بگذارند، 
صرف نظر کرده و دستورات آنها را اجرا 
کنند و این کار را نشانه بهره وری بیشتر 

کارکنانشان می پندارند، درحالی که به 
هیچ عنوان چنین نیست و دخالت در 
زندگی شخصی افراد محسوب می شود 
و مدیران آینده خواهند کوشید به طور 

جدی از این کار خودداری کنند.

  10( مدیران آینده خــود را با 
کارکنانشان مطابقت می دهند نه 

آنها را با خود
اغلب صاحب نظران و استادان دنیای 
مدیریت بر این اعتقادند که کارکنان، 
محیط کار و نحوه کار کردن به سرعت 
در حال تغییر و تحول است و نمی توان 
با روش ها و رویکردهای سنتی و پیشین 
کارها را انجام داد. از ســوی دیگر همه 
می دانیم که عامل اصلی پیشبرد اهداف 
و آرمان های یک سازمان کارکنان آن 
هســتند و بهتر آن اســت که به جای 
تالش بیهوده برای تغییر دادن اجباری 
کارکنان در جهت تغییــر نگرش ها و 
فرهنگ سازمانی گام برداشت؛ به نحوی 
که این خود مدیران سازمان باشند که 
خود را با توجه به ویژگی ها و تمایالت 
کارکنان تطبیق دهند، نه اینکه آنها را 
وادار سازند مطابق میل مدیران رفتار 

و کار کنند.

این ۱۰ ویژگی را به خاطر بسپارید؛   

مدیران بزرگ آینده

اغلب صاحب نظران و 
استادان دنیای مدیریت 

بر این اعتقادند که 
کارکنان، محیط کار 
و نحوه کار کردن به 

سرعت در حال تغییر و 
تحول است و نمی توان 

با روش ها و رویکردهای 
سنتی و پیشین کارها را 

انجام داد.

در دنیای پرتالطم آینده، مدیــران اگر می خواهند بزرگ 
شوند، باید از مهارت ها و آگاهی های الزم در ارتباط با نحوه 
مدیریت کارکنان و چگونگی رویارویی با چالش ها و موانع 
برخوردار باشــند و این موضوع برای آنها حیاتی خواهد 
بود. در اینجا به 10 مورد از ویژگی های مدیران بزرگ آینده 

اشاره خواهد شد.

 
استارت آپ

در عصر حاضر به قدری بازار کارآفرینی و 
استارت آپ ها گرم شده است که هرکسی ایده ای در سر 

دارد اقدام به راه اندازی یک استارت آپ می کند.

 ســوالی که در اینجا پیش می آید این اســت کــه آیا با وجــود این حجــم از ایده ها و
 اســتارت آپ ها همه آنها موفق خواهند بود و آیا برای هر ایده و مهارتی باید دست به راه 

اندازی یک استارت آپ زد؟
ایجاد زیرساخت های موردنیاز برای رشد و توسعه اکوسیستم استارت آپی و هموار کردن 
مسیر کارآفرینان، هدفی است که در سال های اخیر توسط دولت پیگیری شده است، اما 
متخصصان در سطح جهانی معتقدند کامیابی و موفقیت در این حوزه بدون داشتن اطالعات 
دقیق از استارت آپ ها، کارآفرینان و دغدغه های آنان و همچنین شناخت نیازمندی های 

اساسی این بخش جوان، پویا در اقتصاد کشور، امکانپذیر نخواهد بود.

با این وجود، رشد استارت آپ ها یا همان شرکت های نوپا در کشور 
روند صعودی خوبی داشته و این موضوع نوید آینده روشنی را در این 

بخش می دهد.
البته علیرغم اینکه در سراسر جهان و البته کشورهای پیشرو در این 
زمینه حوزه فعالیت استارت آپ ها بسیار گسترده است اما در ایران 
استارت آپ ها بیشتر به شرکت های نوپای فعال در حوزه تکنولوژی یا 
فناوری اختصاص دارد این در حالیست که استارت آپ ها این قابلیت را 

دارند که در هر حوزه ای راه اندازی شده و فعالیت کنند.
علیرغم سرعت رشد استارت آپ ها در کشور که بسیار جای خوشحالی 
دارد اما، متاسفانه عموم مردم آشنایی چندانی با ماهیت این شرکت ها 
و عملکرد آنها ندارند. استارت آپ ها با یکدیگر تعامل خیلی خوبی دارند، 
بعضا از یکدیگر خدمات می گیرند و به حفظ و نگهداری یکدیگر اهمیت 
می دهند اما کمتر پیش می آید که جهت آگاه ســازی عمومی و جذب 
حداکثری اقشار جامعه تالش کنند. این خال تا جایی پیش رفته که عده 

ای معتقدند در حال حاضر دنیای استارت آپی از دنیای واقعی جداست.
صاحبنظران حوزه معتقدند تا زمانی که تمام سطوح مردم از فعالیت های این 
شرکت های استارت آپی مطلع نشوند نمی توان امید داشت که آنها در آینده 
به شرکت های معتبر و بزرگی تبدیل شوند. ضمن اینکه اگر شرکتی بتواند از سطح دنیای 
استارت آپی خودش را بیرون کشیده و به عموم مردم معرفی کند، می تواند سهم خوبی از 
بازار به دست آورد. از این رو، الزم است این شرکت ها اهمیت و فواید خود را به خوبی به عموم 

مردم معرفی کنند تا در آینده بتوانند به موفقیت های الزم دست یابند.
این در حالیست که چندی پیش، سورنا ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
پیرامون فعالیت این شرکت ها با بیان اینکه آنچه موجب می شود یک اقتصاد مبتنی بر 
دانش پا بگیرد زیست بوم مساعد کارآفرینی و نوآوری است اظهار کرد: دانش به تنهایی نمی 
تواند زمینه ساز شکل گیری اقتصاد دانش بنیان باشد بلکه هر یک از حلقه های این زنجیره 
باید در کنار هم کار کند تا یک زیست بوم سازگار با ایده های نوآورانه، کارآفرینی و پژوهش 

کارآمد محقق شود.
به گفته وی، پژوهش متکی به سرمایه گذاری دولتی، نمی تواند نیازی از نیازهای جامعه را 

حل کند زیرا ساختار و مفهوم دولت نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورها شناخت ساز و 
کارهای الزم برای این دست پژوهش ها را در اختیار ندارد.

ستاری در ادامه شهرهای هوشمند فناور را بستر اصلی کارهای دانش بنیان و استارت آپی 
دانست و گفت: بسیاری از مفاهیمی که امروز مرسوم است در آینده نه چندان دور دستخوش 
تحوالت جدی خواهد شد؛ اما آموزش در آینده به یک برهه زمانی خاص از زندگی معطوف 

نمی شود و آموزش تا لحظه مرگ معنا می یابد.
وی ادامه داد: در آموزش کارآفرینی و استارت آپی، شهرها به عنوان بستر و خاستگاه اصلی 
نوآوری نقش مهمی ایفا می کنند و بزرگترین نقش شهرها فراهم کردن زمینه ای است که 

شهروندان هر روز در معرض یادگیری مفاهیم تازه قرار می گیرند.

   آمار و ارقام چه می گویند؟
بر اساس این گزارش، بررسی های انجام شده نشان می دهد که بیش از 80 درصد استارت 
آپ ها در کشور در سه سال اخیر راه اندازی شــده اند. عالوه بر این، 27.2 % از استارت آپ 
ها کمتر از 6 ماه دوام می آورند و معموال بیشتر میزان ماندگاری استارت آپ ها بین 6 ماه 

تا یک سال است.
تقریبا 4۹% از کسب و کارها به بازار کار ورود پیدا می کنند و 23.4% درصد به رشد و درآمد 
 B2C می رسند .اکثر این کسب و کارها در حوره خرید و فروش آنالین کاالها به صورت
هستند و در رتبه بعدی استارت آپ هایی که در حوزه فنی وICT هستند و یا به آموزش و 

سرگرمی مشغولند دارای بیشترین آمار حوزه های فعاالن استارت آپ ها هستند.
آمارها نشان می دهد که در ایران بیشترین مقوله ای که باعث توسعه کسب و کار می شود 
زیر ساخت فیزیکی و پویایی بازار داخلیست. این در حالیست که در کشورهای توسعه یافته 
مثل آمریکا زیرساخت فیزیکی و هنجار های فرهنگی و اجتماعی نقش پر رنگ تری در شکل 
گیری استارت آپ ها دارند. آلمان نیز بر روی برنامه های کارآفرینی دولت سرمایه گذاری 

کرده و در ترکیه نیز این بستر با آموزش در مدارس، در حال توسعه است .
آمارها حکایت از آن دارند که بیشتر استارت آپ ها در پایتخت فعالیت می کنند و چیزی در 
حدود 4 درصد آنها در شهرهای بزرگ مثل شیراز، مشهد و اصفهان مستقر هستند که به 
نظر می رسد باید با کمک صاحبنظران و دست اندرکاران این حوزه در کشور متعادل سازی 

در این خصوص انجام گیرد.

Forbes :منبع
یـــادداشت
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هر مدیر باتجربه ای به وضوح 
می داند که برگزاری جلسات 
ساالنه یا حتی فصلی ارزیابی 

عملکرد و هم اندیشی با 
کارکنان فایده چندانی ندارد 

و به جای آن باید به نشان 
دادن واکنش ها و بازخوردهای 

متناوب و موردی در قبال 
موقعیت های مختلف پرداخت.

سیناپرس
گـــزارش

ترغیب مردم راز بقای استارت آپ ها

معاون علمی وفناوری 
رئیس جمهوراعالم کرد:
حرکت به سمت 
استارت آپ های 
سخت افزار محور

سورناســتاری، معاون علمی 
و فنــاوری رئیس جمهور در 
مراسم جشنواره وب وموبایل 
ایران درباره ســرمایه گذاری 
در زمینه استارت آپ ها گفت: 
دراین موضوع مجموعه های 
نوپا ازدولت بایدفاصله بگیرند 
و به ســمت جذب ســرمایه 
حرکــت  گذارخصوصــی 

 کنند. 
ســتاری ادامــه داد: درحال 
حاضر،درکشــور چنــد نوع 
کســب  و کار آنالیــن مانند 
تاکســی های اینترنتــی یا 
اینترنتــی  فروشــگاه های 
بارها تکرار می شــوند در این 
اکوسیســتم همه یــک کار 

می کنند. 
معــاون علمــی و فنــاوری 
رئیس جمهــور اظهارکــرد: 
اینترنتــی  فروشــگاه  های 
بــه  شــروع  بســیاری 
فعالیــت کرده انــد که همه 
 آنهــا یــک کار را انجــام

 می دهند.
 بــرای اینکه ایــن اتفاق رخ 
ندهــد کتاب هــای زیادی 
 در موردکارآفرینی منتشــر

شده است.
ستاری افزود: اســتارت آپ  
معروف بسیاری در دنیا وجود 
داردکــه حتی اکوسیســتم 
 ایــران بــه آنهانــگاه هــم 

نمی کند.
وی ادامــه داد: بایــد ایده ها 
دراکوسیستم اســتارت آپی 
متنوع سازی شــوند. اجازه 
دهیــم مشــکالت جامعه را 
اســتارت آپ هاحل کنند. ما 
احتیاج به چنیــن محیطی 
داریــم و دولــت هــم باید 
تسهیالت ایجادکند نه اینکه 
خودش بیاید و سرمایه گذاری 

کند.
این مسئول افزود: اتفاقی که 
دریکی دوســال اخیرافتاده 
این است که سنتی هامتوجه 
شــده انــد اگریــک جوان 
واردحــوزه کاری آنهاشــود 
و اســتارت آپ تاســیس 
 کندفعالیــت آنها بــه خطر

افتاده است.
وی معتقداســت: درحــال 
مختلــف  حاضراجــزای 
حاکمیت شناخت بهتری از 
اســتارت آپ هاپیداکرده اند 
و متوجــه شــده اندکــه 
می توانندمشــکالت خود را 
از طریق همین شــرکت های 
نوپاحــل کننــد هماننــد: 

شهرداری ها.
وی ادامــه داد: زمــان آن 
فرا رســیده اســت کــه به 
اســتارتآپ های  ســمت 
ســخت افزار محوروفعــال 
 درحوزه تکنولــوژی حرکت 

کنیم.

دنیای بانک
گــزارش
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Nabio 
Island in 
Persian Gulf 
Attracts 
Growing 
Number of 
Tourists

Nabio is an un-
inhabited island 
in the Persian Gulf. 
Located in the 
Hormozgan province, 
the island has 
attracted a growing 
number of tourists 
over the past years 
by its unique and 
pristine nature. It 
has a surface area of 
5.1 kilometres with 
its highest point 
standing 36 metres 
above the sea level.
The remains of 
ruined buildings 
and water wells on 
the island testify 
to the presence of 
some settlements in 
the past. Its earlier 
inhabitants were 
allegedly involved in 
fishing and diving. 
By the early days of 
the World War II, the 
inhabitants met their 
ends through pearl 
hunting. They used 
to hunt for a special 
pearl locally called 
Najva.
The flora of the region 
is mainly made up 
of Xerophyte and 
Halophyte. Nabio 
Island and its 
shores are home 
to various types of 
local and migratory 
birds due to their 
unique climate and 
geography.
It is also ideal for 
fishing and as a 
tourist you can make 
your daily dishes by 
fishing. Nabio along 
with Hendurabi 
Island joined Kish 
Free Zone back in 
2011.
The Island is also 
considered to be one 
of the richest wildlife 
regions in Iran. A 
great number of wild 
birds like eagles, 
parrots, white-eared 
bulbul, hoopoe, bee-
eaters, laughing dove, 
and yellow wagtails 
inhabit the island. 
The government 
has established a 
protected area in the 
island.
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05 Emerging attractions in 
Isfahan

Kordolia: A Unique 
Ancient Underground 
City in Heart of Iran

news

attraction

The minister of Culture and Islamic Guidance 
announced the selection of two edifices of 
“Hasht Behesht” and “Abbasi” located in Chahar 
Bagh Abbasi Avenue, as the cultural passages of 
Isfahan.
It is planned to display and sell artistic products 
of calligraphy and painting, elegant handicrafts, 
traditional foods, clothes with Iranian and Islamic 
cultures designs, and decorative accessories of 
home and workplace in the cultural passages.
“The aim of Choosing two emerging attractions 
of “Hasht Behesht” and “Abbasi” edifices as the 
cultural passages of Isfahan, was to increase the 
number of tourists,” the researcher and the head 
of urban planning and architecture faculty of 
Isfahan university said.
Saying that urban open spaces are the most 
important places for citizens, Mohammad 
Masoud emphasized, “Cultural values of cities 
are the columns of their cultural spaces. The more 
cultural urban spaces and edifices in the cities, the 
more domestic and foreign tourists will arrive.”
“Open urban spaces and cultural places can have 
a great role in promoting tourism potentials and 
cultural capacities of the city,” he noted. “Usually, 
when tourists visit the historical attractions of a 
city, it is less likely that those tourists travel again 
to back to the previous visited sites; however, 
announcing the opening of the new cultural 
passages and attractions like cultural edifices of 
Hasht Behesht and Abbasi can increase tourists’ 
incentives to visit them,” he also said.

The Kordolia underground city, located in the town 
of Tiran in Isfahan province, central Iran, is one of the 
world’s most unique subterranean cities.The city 
measures more than 20 square km in area, dating 
back to the Safavid era.“When King Abbas II (year 
1587) made Armenians migrate to Isfahan, a group of 
them settled down in the westernmost part of Karvan 
county in Tiran town and others dwelled in Kordolia 
village, beginning to get engaged in agriculture and 
animal husbandry,” says Mohsen Mazaheri, the 
director of the Cultural Heritage Department of Tiran 
and Karvan town.Since then, bitterly cold winter as 
well as the temporary insecurity gripping the area 
prompted residents of Kordolia village to dig tunnels 
under their homes to protect themselves and their 
cattle from freezing cold.All the tunnels contain wide 
corridors and labyrinthine chambers which are 
connected to one another and they all form a large 
underground city.
According to Mazaheri, the local cultural heritage 
department learned about the existence of such a 
subterranean city in 2016. After several visits to the 
site, parts of the underground city were restored 
and fitted with lights by the governor’s office and 
other officials and upon encouragement by the 
owners of the homes built on the ground on top of 
the underground city.Available records as well as 
stories recounted by late and elderly locals suggest 
the city has 80 entrances and was used to fight cold 
and protect residents and their property as well as 
their cattle.

The handicrafts of 
Varzaneh include 
Kar-weaving 
and tablecloth-
weaving. Kar-
weaving has 
existed since 
the Timurid era 
and was once 
very popular in 
Varzaneh. 

As Varzaneh is a small town, 
it is possible to just walk by 
to see its visitor sites such 
as historical places and 
handicrafts workshops. 
However, you need a vehicle 
to get to Gavchah, the Shotor 
(camel) windmill, Gavgerd 

and the Qoortan castle. It would be a 
great joy to visit the Mirmiran house, 
underground water storage chambers 
belonging to the Safavid era, the 
anthropology museum, etc., as well as 
the white-clad people with the Pahlavi-
Sasani dialect.
As women in Varzaneh wear white 
chadors rather than black ones, 
Varzaneh is known as the whitest city 
of Iran. There are different opinions 
as to why women there wear white 
chadors. Some believe they wear white 
chadors to protect against sweltering 
summer heat in this desert region.
The handicrafts of Varzaneh include 
Kar-weaving and tablecloth-weaving. 
Kar-weaving has existed since the 
Timurid era and was once very popular 
in Varzaneh. However, this beautiful 
art is slipping into oblivion with the 
encroachment of industrial fabrics. 
The fabrics made by Kar-weavers 
are used as special cloth for keeping 
bread, wrapping brides’ dowry items, 
white chadors, shrouds, etc.At the 
moment, there are 16 half-active home 
workshops for Kar-weaving where all 
weavers are old women. The fabric 
made by Kar-weavers come in five 
colours.
The Varzaneh desert, which is the 
closest desert to Isfahan, contains large 
expanses of sand dunes in different 
shapes. The landscapes of sand dunes 
are so mesmerizing that you will hardly 
forget them. The desert is also known 
as a place where the earth and sky 
meet. Late autumn and early winter 

are suitable times for touring deserts 
as the sweltering heat subsides and 
deserts turn into ideal places for 
tourists. Deserts are good places to 
experience excitement, beauty and 
silence all at once.

Varzaneh Desert
Two Men are Hiking on sand dunes, 
Varzaneh, Isfahan (click on the photo 
for better view)
Very silent Varzaneh sand dunes, 
close to Varzaneh historic town, 
are 5-62m high. The average height 
of sandy dunes is highest between 
deserts of Iran. So, it makes the 
landscape spectacular and a great 
place for meditation, sandboarding, 
and paragliding in Iran.
More importantly, there is no regular 
transport from Varzaneh to the desert, 
which is just 15km away. However, 
taxis would be quite cheap to take 
you to desert.The sand dunes usually 
do not move considerably, that is to 
say, you can camp for several nights 
there, having an easy access to town. 
However, please note that except 
for late spring and summer, the 
temperature often drops below 10°C 
and to 10 degrees below freezing in 
January and February), due to the lack 

of humidity. Thus, you would need 
sleeping bags if you want to camp 
there. The desert is about 50km long in 
diameter. In Summer, just avoid being 
in the desert from 11 a.m. until 4 p.m. 
The rest of the day is as you sweat easily 
in such dry climates, and it really helps.

Varzaneh Salt Lake
Another interesting spot is the salt 
lake, which in fact was belonging 
to Gavkhooni ecosystem, being the 
southwestern part of the wetlands. It 
is more than 15km² in the area and the 
salt plain stretches to the wetlands. 

There is a part of that which locals are 
mining salt from. It is very glorious 
and attractive to many tourists when 
they see a blue sky with the purely vast 
white ground. There is a short road 
to Salt Lake from Varzaneh, which is 
not asphalt, unfortunately. Therefore, 
people willing to visit the salt lake, 
take the Shiraz road from Varzaneh for 
about 40km, reaching to Khara village. 
Then from Khara, you have about 15 
km in a specific road for the salt lake. 
Starting from 10 km in the latter road, 
you will see the signs of a big salty area 
until 15km afterward.

Jame Mosque of Varzaneh
The Jame Mosque of Varzaneh was 
built initially in 1100 AD. But, three 
centuries later, in the Timurid era, it 
was extensively renovated. Its splendid 
Mihrab and all the tile designs at the 
entrance of mosque and around the 
Mihrab make the mosque a very special 
one in this region.
You do not need to pay to visit this 
600 years old mosque. However, you 
should not visit during prayer times, 
which occur three times a day, if you 
do not wish to say prayers with the 
locals. You would be better to wait for 
some minutes, to let the local people 
leave the mosque, and then visit the 
mosque. The door is open from the 
very early morning, until 1 hour after 
sunset. Though, if there is an occasion, 
including celebrations, the memorial 
service of a recently deceased, etc, then 
the mosque might be a bit occupied 
for a couple of hours. If there is such a 
specific occasion, or in the time of the 
call for praying, you would be listening 
to a quite loud voice from the 20m high 
minaret of the mosque and audible 
from almost all of the town. That is 
actually a function of Jame mosques in 
Persian post-Islamic age. In particular, 
on Friday noon, you could listen to the 
speech of the Imam speaking about 
religion and recent social, political 
issues. Like any other religious centre 
around the world, from churches to 
temples, to enter such mosque wearing 
modest clothes is necessary.
The dome and the minaret of 
the mosque is clear from almost 
everywhere in town, therefore it is 
easy to reach. It is in fact located in the 
very centre of town.

Varzaneh; A Mesmerizing Town in Central Iran

The town of Varzaneh is located to southwest of the 
city of Nain in the east of the central Iranian province 
of Isfahan.
Most men in Varzaneh are farmers, and women weave 
fabrics and rugs. The city of Varzaneh has a new 
quarter and an old one. The new quarter is known as 
Imam Jafar Sadiq town and is located on the north of 
Zayanderud river. The old quarter is located on the 
south of Zayandehrud where a ditch used to lie.
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white chadors 
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 Members of Iranian Majlis 
(parliament) continued 
on Saturday reviewing 
budget bill of the next 
Iranian calendar year of 
1398 (beginning on March 
21, 2019) proposed by the 
government of President 
Hassan Rouhani.
MPs discussed economic 
issues and the budget bill on 
today’s open session. 
Next year’s budget bill is 
prepared according to the 
current economic situation 

of the country, especially 
the recent fluctuations in 
foreign currency market.
Earlier, Head of Iran’s Plan 
and Budget Organization 
M o h a m m a d - B a q e r 
Nobakht said given the 
US sanctions against 
Iran, the government has 
planned the budget in a 
way that the country’s 
economic problems, 
including the inflation and 
unemployment, will be 
contained.

Copper cathode 
output at 61% 
growth in 10 
months
Statistics show that 
copper cathode 
production volume 
registered a significant 
61 percent growth in 10 
months of the current 
Iranian calendar year 
(March 21 – Jan. 21).
More than 200,000 tons 
of copper cathode was 
produced in the country, 
recording a considerable 
61 percent growth as 
compared to the last 
year’s corresponding 
period.
Another statistic showed 
that Sarcheshmeh 
Refinery Unit in Kerman 
province produced 
117,643 tons of copper 
cathode in 10 months of 
current year, recording a 
significant 147 percent 
growth as compared to 
the same period of last 
year.
Sarcheshmeh Refinery 
Unit accounted for 
approx. 59 percent share 
of country’s total copper 
production volume.
Likewise, copper anode 
production volume from 
March 21 – Jan. 21 hit 
257,833 tons, showing a 
considerable 68 percent 
growth as compared 
to the last year’s 
corresponding period.
With regard to the 
copper concentrate 
output volume, about 
997,535 tons of copper 
concentrate was 
produced in 10 months 
of the current year, 
registering a significant 
growth as compared to 
the same period of last 
year.
Statistics of 9-month 
performance of the 
National Iranian Copper 
Industries Company 
(NICICO) show that 
copper production 
volume recorded a 
significant four percent 
growth in 10 months of 
the current year.
In this regard, a number 
of 13 development 
projects were put 
into operation in 
S a r c h e s h m e h , 
Khatounabad and Sirjan 
industrial units last year, 
costing over 35,000 
billion rials.
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The management plan 
and structure in a family 
business can neither be too 
rigid to ignore the fact that 
circumstances can and will 
change, nor be left for the 
last minute with the business 
being turned over on a whim 
to whichever relative was 
standing closest to Uncle 
Fred when he died. There 
are several key steps that 
can be taken today to assure 
effective operations and save 
management structures for 
the present, as well as set the 
stage for a smooth transition 
in the future. These steps 
recognize that any successful 
transition is, by definition, 
a process and not an event. 
Therefore, now is the time 
to begin that process by 
implementing the following:
Prepare an Organization 
Chart With Defined Position 
Descriptions. Determine 
now which family members 
(and non-family members) 
will hold which positions, 
with clear statements of 
duties and responsibilities, 
as well as the performance 
goals to which they will 
be held accountable. In 
assigning positions, be 
guided by merit, education 
and commitment, not by love 
or nepotism.
Train, Train, Train. Set up a 
system for training, coaching 
and formal mentoring so 
that the current generation 
of leadership can begin 
to impart knowledge, 
experience and trade 
secrets to the next targeted 
generation of leadership. 
The training should not be ad 
hoc, but should be structured 
as a mix of formal classroom 

training, field experience 
and informal training at 
social or family events. Start 
now before you are unable 
due to death or disability. 
Start now before you lose 
the next generation of 
leadership to a competing 
company, career or other 
life circumstance. Start now 
so that key lessons can be 
repeated and reinforced, not 
all dumped at once a month 
prior to your retirement. 
Start now so that you will be 
able to enjoy your retirement 
without six phone calls a day 
from your son or niece!
Get Good Advice. One of the 
keys to peaceful current 
management structures, as 
well as an eventual smooth 
transition, will be driven by 
the quality of the advice and 
input that you will get from 
your professional advisors, 
such as your accountants 
and attorneys, who should 
be experienced with the 
succession planning and 
transition management 
needs of closely held and 
family-owned businesses. 
You will also need an 
objective and experienced 
Board of Advisors, made 
up of outside business 
leaders and professional 
advisors who can help the 
company with difficult 
transition management 
decisions, as well as with 
the implementation of the 
transition management plan.
Establish Governance and 
Communication Structures. 
Many well-run family 
businesses anticipate 
succession issues well 
in advance and create a 
culture of genuine interest 

and involvement early 
on by creating a “Family 
Council” or even a “Family 
Assembly” depending on 
the size of the family. These 
non-traditional governance 
and communications groups 
may have certain protocols 
or by-laws (or even a 
constitution), which leave 
key decisions to be discussed 
and even voted upon by 
affected family members in a 
manner which augments and 
supersedes the traditional 
decision-making structure 
set forth in typical state 
corporate laws. These group-
developed core principles 
will assist in the selection 
of the next generation of 
leadership. For example, 
once the vision for the family 
business is articulated, the 
Family Council then has a 
better idea of the types of 
future leaders it needs to 
begin to develop today.
Establish Criteria to 
Eliminate Surprises. The 
current generation of 
leadership should establish 
criteria for ownership and 
management candidates in 
the upcoming generation 
in order to remove the 
element of surprise when 
the successors are selected. 
The criteria must be clearly 
communicated to all 
involved. While it should be 
objective -- noting education, 

performance and experience 
- it could also include some 
subjective standards and 
factors, such as passion, 
commitment, respect and 
trust by family members and 
employees. Establishing 
these criteria and then 
sticking to them will not 
only virtually eliminate the 
element of surprise, but also 
mitigate the risk of anger, 
dissent or even litigation.
Communicate Early 
and Communicate Often. 
The current generation 
of leadership must 
constantly communicate 
with the next generation, 
sharing information and 
imparting knowledge, 
not only to build trust, but 
also to take the pulse of 
the goals, circumstances 
and general mood of the 
next generation of family 
business leaders. The 
communication channels 
should be established and 
kept open through periodic 
reports, quarterly meetings, 
one-on-one mentoring 
and other forums to 
keep the next generation 
interested in the family 
business and poised for 
transition. These channels 
will help ensure that the 
proverbial baton is not 
dropped on the track during 
the handoff to the next  
generation.

Iran envoy calls for removal 
of trade barriers with 
Pakistan
 Iranian Ambassador to Pakistan Mehdi 
Honardoost has stressed upon the need for 
removal of trade barriers between Iran’s 
Sistan-Baluchistan and Pakistan’s Balochistan 
provinces to promote economic ties.
He made the remarks during a meeting with 
Balochistan Assembly Speaker Mir Abdul Quddus 
Bizenjo in south western city of Quetta.
The ambassador said that there is immense trade 
potential between the neighboring provinces of 
Iran and Pakistan which needs to be explored.
The two sides discussed ways to expand Iran-
Pakistan ties especially in trade sector.
Balochistan Assembly Speaker Mir Abdul Quddus 
Bizenjo expressing his views said that Pakistan 
should benefit from Iran’s experience in trade 
sector. 
He also emphasized on strengthening of border 
relations between the two countries by using 
the capacities of Iran’s Sistan-Baluchistan and 
Pakistan’s Balochistan provinces.
Promotion of parliamentary co-operation 
between Iran and Pakistan also came under 
discussion during the meeting.
Ambassador Honardoost and Speaker Bizenjo 
also discussed cooperation in road, rail and air 
transportation sectors.
Mehdi Honardoost also extended invitation to 
Speaker Mir Abdul Quddus Bizenjo to visit Iran 
which he accepted. 

2nd platform of Iran’s SP 
phases 22-24 installed
The second offshore platform of South Pars Gas 
Field’s phase 22-24 development project, in the 
Persian Gulf, was successfully installed late on 
Thursday.
According to Farhad Izadjou, director of phases 
22-24, the satellite Platform A24, weighing 2,300 
tons, was carried by domestic floating crane HL-
5000 and installed by Iranian contractors in less 
than two weeks.
The platform is planned to produce 500 million 
cubic feet (14.2 million cubic meters) of gas per 
day, which equals half the capacity of a standard 
South Pars phase."
The development plan of phases 22 to 24 of South 
Pars is underway by Petrosina Arya and SADRA 
with the goal of producing 56.6 mcm/d of sour 
gas, 75,000 barrels per day of gas condensate, 
400 tons of sulfur, 2,870 tons of LPG and 2,740 
tons of ethane per day.
The giant South Pars field is the world's largest 
gas field, shared between Iran and Qatar, covering 
an area of 3,700 square kilometers of Iran's 
territorial waters in the Persian Gulf.
South Pars is being developed in 24 phases.

The management and operation of a family business 
raises legal and strategic challenges that traditional 
businesses rarely face, primarily because love and 
business often don’t mix. For example, how do you 
handle the firing of a key employee who has become 
obsolete or unproductive when that person is your 
son, daughter or nephew? 

Management and Legal Challenges 
in Planning A Family Business
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Turkey ‘ready’ to launch SPV with 
Iran to bypass US sanctions
Turkish President Recep Tayyip Erdogan has announced that 
Ankara is “ready” to establish its own trade mechanism with 
Iran, allowing companies from the two neighbouring countries 
to continue doing “legitimate” business amid punishing US 
sanctions.
Erdogan made the statement on Thursday during a bilateral 
meeting with Iranian President Hassan Rouhani on the 
sidelines of the three-party talks on Syria in the Russian resort 
city of Sochi.
“Turkey is ready to join the SPV (Special Purpose Vehicle) and 

create a similar bilateral mechanism for trade cooperation 
with Iran,” he said, referring to INSTEX (Instrument In Support 
of Trade Exchanges), a new body set up by the European 
Union that process payments outside of the regular banking 
institution.
“Multilateral cooperation with Iran on different issues has 
had positive achievements and Turkey is ready to expand this 
cooperation to other countries in the region,” Erdogan added.
Energy, industry and transportation
No specific date has been announced when the Turkish SPV 
would be set up.
Rouhani said that Tehran hopes that “obstacles” are removed 
so the two countries will be able to strengthen bilateral 

cooperation.
Cooperation in the private 
sectors is also “very good”, 
Rouhani said adding 
that “deepening banking 
transactions is prerequisite to 
development of these ties”.
He added that Tehran is ready to 
develop relations with Ankara on 
energy, industry and transportation.
“It is essential that the authorities of the joint commission of 
cooperation accelerate the process of implementing these 
agreements,” Rouhani said.
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Zarif discusses regional issues 
with Elders at Munich Security 
Conf.
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif on 
Saturday discussed regional issues with the Elders 
on the sidelines of the Munich Security Conference 
in Germany.
On the sidelines of the Munich Security Conference 
on Saturday, Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif held talks with former United Nations 
High Commissioner for Human Rights Mary 
Robinson, and Lakhdar Brahimi, former United 
Nations and Arab League Special Envoy to Syria.
The two are member of The Elders, a group of world 
leaders working for global peace.
The Saturday discussions focused on the most 
important international developments and regional 
issues.
The 3-day Munich Security Conference, which will 
wrap up later today, mainly focuses on ‘International 
Defense and Trade Cooperation’, and is attended 
by over 600 top-ranking political figures including 
heads of states, foreign ministers and defense 
ministers.

Border Declaration Protesters 
Arrested at NYC Trump Hotel
Some people have been arrested while protesting 
President Donald Trump’s national emergency 
declaration outside a New York City hotel that bears 
his name.
The NYPD wasn’t immediately able to say how 
many people were taken into custody Friday night 
outside the Trump International Hotel & Tower in 
Manhattan, AP reported.
Video shows protesters going peacefully with their 
hands zip-tied behind their backs as officers lead 
them to police vans. They’ll likely be charged with 
disorderly conduct and blocking traffic.
Trump declared a national emergency at the US-
Mexico border on Friday in a move to secure more 
money for his long-promised wall.
Protesters outside the Columbus Circle hotel held 
signs with slogans such as “Abolish I.C.E.” and ‘Trump 
Is the Emergency.”
Trump developed the 44-story hotel, but it is owned 
by other investors.

Pak politician for joint Iran-
Pak action to eliminate 
terrorists at common border
Pakistani politician and former member of Pakistan’s 
Senate Standing Committee on Foreign Affairs says 
Iran and Pakistan must take joint actions to destroy 
the terrorist organizations operating on common 
border.
“Like all the other people in Pakistan, I strongly 
condemn the terrorist attack near Zahedan,” said 
Syed Tahir Hussain Mashhadi.Public Relations 
Department of the Islamic Revolution Guard Corps 
(IRGC) Quds Headquarters in a statement has said 
27 were martyred and 13 wounded in the Khash-
Zahedan road terror attack.
The statement added the bus carrying IRGC border 
guards, who were on their way home after the end of 
a mission, was targeted by a suicide bomber.

Foreign Minister Zarif Says It Would 
Be ‘Suicidal’ To Go To War With Iran

 Zarif, who is in Germany to attend the 
55th Munich Security Conference 
(MSC) 2019, made the remarks in a 
wide-ranging exclusive interview 
with NBC News on Friday when 
asked if there would be a war 
between Iran, the US and Israel.
He said the “same gang” behind the 
US invasion of Iraq in 2003 were “at 
it again” in pushing for war with Iran.
“I’m not saying [US] President 
[Donald] Trump’s administration, 
I’m saying people in President 
Trump’s administration are trying 
to create the same eventually and 
I believe they will fail,” the Iranian 
foreign minister said.
“But I think at the end of the day, some 
sense will prevail and people will find 
out that it’s suicidal to engage in a war 
with Iran.” 
The United States, under former 
President George W. Bush invaded 
Iraq in 2003, claiming that the then-
Iraqi regime possessed weapons of 
mass destruction. No such weapons 
were ever found. President Bush 
later called his decision to order the 
invasion of Iraq “an emotional one.”
Bush’s successor, former President 
Barack Obama, officially ended the 
occupation of the Arab country in 
2011.
The top Iranian diplomat further 
said Washington has a “pathological 
obsession” with Tehran and 
added, “Iran is different from other 
countries. The United States is used 
to dealing with countries that rely on 
outside as their source of legitimacy 

[and] as their source of strength.”
However, he emphasized, Iran has 
survived for 40 years in spite of the 
US pressure and not with its support.
On Wednesday, hawkish Israeli 
Prime Minister Benjamin Netanyahu 
said in a short video recorded on the 
sidelines of an anti-Iran meeting in 
Warsaw, Poland, that the event “is an 
open meeting with representatives 
of leading Arab countries that are 
sitting down together with Israel 
in order to advance the common 
interest of war with Iran.”
Netanyahu’s office posted the 
Hebrew-language video on 
Facebook and Twitter, in which he 
could be heard using the Hebrew 
word “milchama,” which literally 
translates to “war.”
It also tweeted Netanyahu’s remarks 
on its English-language Twitter 
account.
The Israeli premier’s open call for 
war with Iran led to an uproar on 
social media and even startled the 
White House, which had earlier 
claimed the Warsaw forum was not 
meant to “demonize or attack Iran.”
The backlash prompted Netanyahu’s 
office to quietly delete the tweet and 
replace it with another one that 
changed the phrase “war with Iran” 
to “combating Iran,” without issuing a 
retraction or a correction of any kind.
Elsewhere in the interview, Zarif 
once again expressed Iran’s objection 
to the idea of renegotiating the 
landmark Iran nuclear deal, officially 
known as the Joint Comprehensive 

Plan of Action (JCPOA).
President Trump withdrew 
Washington in May from the Iran 
nuclear agreement, reached 
between Iran and the P5+1 group 
of countries in 2015, and decided 
to re-impose unilateral sanctions 
against Tehran.
Under the deal, Iran undertook to 
put limits on its nuclear program in 
exchange for the removal of nuclear-
related sanctions.
According to Press TV, vice President 
Mike Pence on Thursday urged 
Washington’s European allies to 
withdraw from the JCPOA and 
accused them of trying to break US 
sanctions against Tehran.
“Sadly, some of our leading European 
partners have not been nearly as 
cooperative. In fact, they have led the 
effort to create mechanisms to break 
up our sanctions,” Pence said.
Pointing to Iran’s attempt to launch 
a satellite last month that failed to 
reach orbit, Zarif said it was possible 
the failure was due to Washington’s 
sabotage campaign as suggested by 
a New York Times report this week.
He added that Iran had already been 

investigating these failures but was 
now “looking into the specifics” after 
the story in The Times.
“It’s quite possible. We don’t 
know yet. We need to look into it 
very carefully,” the Iranian foreign 
minister said.
The New York Times reported 
on Wednesday that the Trump 
administration had reportedly 
revived a secret plan to sabotage 
Iran’s ballistic missiles as part of its 
broader plan to weaken the Islamic 
Republic’s military might and harm 
its economy.
It cited current and former 
administration officials and reported 
that the clandestine operation has 
been ongoing for some time now 
but it was practically impossible 
to determine whether it has been 
successful and if yes, to what extent.
Iran launched a scientific satellite 
into space to collect environmental 
information to boost the country’s 
forecasting system. However, 
technical problems that occurred 
during the final stage of the launch 
prevented the spacecraft from 
reaching orbit.

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif has warned 
the United States and its allies that it would be “suicidal” to go to 
a war with Iran.
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The Expediency 
Council’s Saturday 
meeting on joining 
the UN Convention on 
Transnational Crime 
(Palermo bill) ended 
without conclusion, 
leaving the fate of the 
bill unknown for at 
least two more weeks, 
a member of the 
council said.
According to 
Gholamreza Mesbahi, 
the Council held 
a session today to 
study the fate of the 
controversial bill, 
but the participants 
but did not reach a 
consensus, so the 
final decision was 
postponed to the 
council’s next session 
on March 2.
Mesbahi said lack of 
enough participants 
in today’s session 
made the Council 
postpone the 
discussion on the 
matter to the next 
session so that all 
those pro and against 
joining the convention 
could share their 
views.
This is the third 
session the council 
deters the decision 
on the bill for further 
studies.
The Palermo bill had 
once been examined 
in the Guardian 
Council and then in 
the high supervisory 
board of the 
Expediency Council, 
where the bodies 
found some flaws with 
it and referred it back 
to the Parliament. 
However, the 
Parliament insisted 
on its endorsement 
and returned the bill 
to the Expediency 
Council for the final 
verdict.
Together with the bill 
on Iran’s accession 
to the convention 
against the funding 
of terrorism (CFT), 
Palermo is a 
controversial FATF-
related bill that Iran 
has been requested 
to endorse in order to 
join the anti-money 
laundering watchdog 
and get off the body’s 
blacklist.
The Palermo bill 
needs at least two 
third of the votes to 
be endorsed by the 
Expediency Council.
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Iran to avenge border guards’ death: 
IRGC Cmdr
Iran will definitely take revenge on the terrorists that killed Islamic 
Revolution Guard Corps (IRGC) members on Khash-Zahedan 
Road.
‘If Pakistan doesn’t do its duties in fighting terrorism, Iran will 
fight the terrorist groups organized by regional and extra regional 
intelligence services,’ said Major-General Mohammad-Ali Jafari 
on the sidelines of the ceremony to commemorate the martyrs of 
the attack on Saturday. 
Suicide attack on a bus carrying the Islamic Republic Guard Corps 
(IRGC) personnel killed 27 and wounded 13 in southeastern Iran 

on Wednesday.
A terrorist group called Jaish al-Adl, affiliated to Al-Qaida, claimed 
responsibility of the incident.
General Jafari said, ‘Attendance of people in the 40th anniversary 
of the Islamic Revolution and their loyalty to the Revolution 
disappointed the enemies and made them carry out a suicide 
attack by their mercenaries and terrorists.’
‘The sworn enemies’ grudge against the Islamic Revolution shows 
that Iranian people are treading the right path.’
‘The recent crime made the IRGC and other Armed Forces more 
determined to take the path of the martyrs and fight the threats 
with more authority to guard the borders of the country.’
‘We will avenge their blood,’ said the general.

He added that Iran will make 
‘retaliatory measures’ against 
the conspiracies organized 
and supported by the region’s 
reactionary governments at the 
order of the US and the Zionists.’ 
‘Inasmuch as the Government 
of Pakistan knows the location of 
these elements that are dangerous to 
Islam and should be accountable for the 
crimes the terrorist have committed, it is expected that they do 
their duty with seriousness and not allow the terrorists to use 
their border areas to organize anti-security moves against Iran.’

Germany turns down US’ demand to 
quit Iran deal
Germany’s minister of state at the Federal Foreign 
Office rejected US’ demand for the Europeans to 
withdraw from the Iran deal, formally known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), reported 
a German media.
‘We need to press Iran, though we also need the 
cooperation in the framework of this international 
deal,’ said Minister of State Niels Annen who led the 
German delegation in the US-led Warsaw conference 

named ‘Future of Peace and Security in the Middle East,’ 
according to t-online.
Annen added that Europe will both keep the JCPOA and 
pressure Iran simultaneously.
The US Vice President Mike Pence said he had wanted 
the European signatories of the internationally-
approved JCPOA to quit the deal; he criticized the UK, 
Germany and France’s support for the deal and their 
continuing trade with Iran after US sanctioned the 
country.
Because German Foreign Minister Heiko Maas avoided 
attending the Warsaw meeting, some observers 

see it as Germany’s 
opposition with the 
event.
European leaders, 
including EU’s foreign 
policy chief Federica 
Mogherini , have 
repeatedly criticized the US for having left the deal and 
said that they support it because it helps security and 
peace of the world and the region. 
They also took some steps to keep trade with Iran 
though the US strongly opposed that.

News

Iran’s Advanced Sub-
marine to Be Equipped 
with Cruise Missiles
Iranian Defense Minister Brigadier 
General Amir Hatami said a state-
of-the-art homegrown submarine 
dubbed “Fateh (Conqueror)”, which is 
slated to join the Navy’s fleet soon, will 
be equipped with cruise missiles.
In remarks released on Saturday, 
Brigadier General Hatami said that 
with the efforts of devoted experts at 
the Marine Industries Organization 
affiliated to the Defense Ministry, the 
Fateh will soon join the Navy’s fleet 
after its final tests.  
He said the undersurface vessel is the 

country’s first semi-heavy submarine 
with unique features.
The minister went on to say that 
the domestically made submarine 
will be equipped with various 
modern military technologies, 
including a guided-missile system 
with undersurface to surface cruise 
missiles. 
The 527-ton Fateh submarine is a semi-
heavy undersurface vessel whose 
weight at depth increases to 593 tons.
The submarine is equipped with 
an advanced sonic radar system for 
identifying enemy vessels and uses a 
missile defense system.
Once Fateh joins the Iranian Navy fleet, 
it will have a full range of light, semi-

heavy and heavy submarines.
Iranian military experts and 
technicians have in recent years made 
great headways in manufacturing a 
broad range of indigenous equipment, 
making the armed forces self-sufficient 
in the arms sphere.



2Nd Platform Of Iran’s Sp Phases -22
24 Installed

Iran FM confers with The Elders’ members 
on int’l issues
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif held talks in 
Germany with two members of the international NGO of The Elders 
on the international and regional questions.The Elders’ members 
who met with Zarif on the sidelines of the Munich Security Conference 
included chair of the organization Mary Robinson and Lakhdar Brahimi, 
Algeria’s former foreign minister. Earlier, Iranian foreign minister had met 
with his South Korean counterpart Kang Kyung-wha and the European Union ( E U ) 
foreign policy chief Federica Mogherini.Zarif is in Germany to take part in the 2019 Munich Security 
Conference on February 15-17 with participation of over 100 heads of states and ministers.

German Chancellor 
Angela Merkel said 
at Munich Security 
Conference that there 
are tactical differences 
between Europe and 
the United States on 
Iran, but their ultimate 
goal is the same.
She added that the 
US withdrawal from 
the only existing 
agreement with 
Iran, that is the 2015 
nuclear deal (JCPOA), 
will have no effect on 
containing what she 
claimed to be Iran’s 
“negative” impact.
She then noted that 
the exit of American 
troops from Syria 
would increase the 
influence of Iran and 
Russia in the war-torn 
country.
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By: Ali Izadi*
Finnish Ambassador to Iran Keijo 
Norvanto hailed E3 initiative to register 
the Instrument in Support of Trade 
Exchanges (INSTEX) with Iran saying it 
will help European small and medium-
sized enterprises (SMEs) to return to 

Iran.
Following the US’ withdrawal from Iran nuclear 
deal, the EU took stance against the move by 
devising plans to help preserve the international 
pact.
By implementing the Blocking Statute, the EU 
companies’ compliance with the US foreign 
sanctions was annulled.
Earlier in a news meeting in Bucharest, German, 
British and French foreign ministers officially 
announced the commissioning of the European 
special financial mechanism, known as the INSTEX.
Speaking in an exclusive interview with the Islamic 
Republic News Agency (IRNA), Norvanto said, 
‘When the INSTEX is fully operational, I personally 
believe that European small and medium-sized 
companies will consider their return to Iran in a 
positive way.’ 
‘They also need level playing field, as they are very 
sensitive to trade barriers and other market access 
challenges,’ he said, adding that the number of 
Finnish companies returning to Iran is not clear yet. 
Elaborating on the Finland’s position toward 
INSTEX, he said, ‘We welcome the INSTEX, which is 
an example of EU’s commitment to the JCPOA and 
its implementation. 
He added, ‘There has been a long delay in setting 
up the mechanism, but I personally believe, that in 
the future, INSTEX will improve the situation and 
it will facilitate trade and benefit both Iranian and 
European companies and customers.’
In response to a question whether Finland has 

any plan to join INSTEX, Norvanto said, ‘We are 
waiting for more information on the arrangement 
and on the corresponding Iranian trade exchange 
arrangement. After that, we will decide on our 
participation, based on the interest shown by 
Finnish companies.’ 
Commenting on other measures taken by Finland 
to preserve ties with Iran, Finnish envoy said, ‘We 
are in close contact with Finnish companies on a 
regular basis. We do our best to share information 
of the business and investment opportunities in 
different sectors, as well as advise them on rules 
and regulations here in Iran.’ 
‘We can help and support, but in a market economy 
companies always decide on their business 
operations, especially when the companies are 
private, exchange-listed enterprises, and not state-
owned enterprises,’ he reiterated.
Elsewhere in his remarks, Norvanto referred 
to Iran nuclear deal also known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) as a key 
element of the global nuclear non-proliferation 
regime which has contributed to regional 
security, saying, ‘Finland together with our 
European partners is fully committed to the 
JCPOA, and we encourage Iran to continue full and 
effective implementation of its nuclear-related 
commitments.’ 
‘We deeply regret the US withdrawal and the re-
imposition of US sanctions,’ he noted.
For much of the interview, Finnish diplomat 
referred to the volume of trade exchange between 
Iran and Finland, saying, ‘In terms of trade volumes, 
we have seen a rapid increase in our bilateral trade 
since 2016.’ 
‘For example during last year exports from Finland 
to Iran reached €132 million and imports from 
Iran €3,7 million. Unfortunately, this extremely 
positive trend stagnated towards the end of 2018, 
for obvious reasons,’ Norvanto noted. 
Underlining the importance of removing the 
existing obstacles for investment, he said, ‘Doing 
flourishing business requires supply and demand, 
which are already there.’ 
‘Companies need also stable and predictable 
business environment and above all, reliable 
banking channels,’ he noted. 

The 60th naval fleet of Iran’s 
Navy, currently sailing through 
international waters seeking to 
expand its naval presence, docked 
at Sri Lanka’s Colombo Port.
The Iranian fleet comprising 
Bayandar destroyer, Bushehr 

logistic warship, and Lavan warship, berthed 
at the Port of Colombo on a training and 
goodwill visit.
Sri Lanka Navy welcomed the trio of ships 
in accordance with naval tradition on their 
arrival at the harbor premises.

The Commanding officers of the ships, 
Lieutenant Commander Mahmood Badvi, 
Lieutenant Commander Hasan Beygi and 
Lieutenant Commander Mohammad 
Bagher Rahnama called on Commander 
Western Naval Area, Rear Admiral Nishantha 
Ulugetenne and held cordial discussions, Sri 
Lanka Navy said.
This is the seventh Iranian navy flotilla which 
has docked at a Sri Lankan port.
During their stay in the island the crew 
members of ships are expected to take part 
in a number of programs including cultural 
events and friendly sporting activities 
organized by Sri Lanka Navy.

According to Colombo Page, on completion 
of their four-day official tour, the ships are 
scheduled to set sail from Colombo harbor on 
Monday February 18.

Liberal advocacy group Public 
Citizen filed the lawsuit on behalf 
of the Frontera Audubon Society 
and three landowners in South 
Texas who had been informed 
their land would be used to build 
the wall.

The lawsuit sought to block Trump’s 
declaration, which deferred $8.1 billion from 
military projects for the wall.
Trump’s move came after Democrats in 
Congress refused to give him $5.7 billion for 
the wall on US-Mexico border. The showdown 
resulted in the longest ever partial shutdown 
of the US government which began on 
December 22 and lasted for 35 days.
To avert a second shutdown, Trump on 
Wednesday signed a new spending bill that 
allocated $1.3 billion for border security but 
did not give him any money for the wall.

Public citizen warned that Trump’s 
declaration was in violation of the US 
constitution and undermined the separation 
of powers in America.
“The complaint urges the court to find 
that Trump exceeded his constitutional 
authority and authority under the National 
Emergencies Act, and to hold that the 
declaration violates the doctrine of 
separation of powers that is so central to 
our Constitution,” the group said in a press 
release.
“The court should bar Trump and the US 
Department of Defense from using the 
declaration and funds appropriated for 
other purposes to build a border wall, the 
complaint requests,” it asserted.
Upon signing his national emergency 
directive, Trump predicted that he was going 
to face many legal challenges.

Finland: INSTEX to bring back 
European SMEs to Iran

Iran’s 60th naval fleet docks in Colombo Port

Trump’s national emergency declaration hit with first of many legal challenges

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.

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif once 
again expressed the country’s objection to the idea of 
renegotiating the landmark Iran nuclear deal, known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

US President Donald Trump’s decision to declare a national emergency to fund his border wall has already 
been hit with the first lawsuit, in what is expected to become a lengthy legal face-off between the Republican 
head of state and his opponents over the controversial barrier.
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‘They also need 
level playing 
field, as they are 
very sensitive to 
trade barriers 
and other 
market access 
challenges,’ he 
said, adding 
that the number 
of Finnish 
companies 
returning to Iran 
is not clear yet. 

The lawsuit 
sought to 
block Trump’s 
declaration, 
which deferred 
8.1$ billion from 
military projects 
for the wall.

Sri Lanka 
Navy 
welcomed 
the trio of 
ships in 
accordance 
with naval 
tradition on 
their arrival 
at the harbor 
premises.
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