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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

 از 2 تا 5 اسفندماه؛   

اصفهانباتمامتواندرنمایشگاهصنعتنمایشگاهیایرانحضورمییابد

بازار طال و سکه  97/11/30 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,350,0004,120,000قدیم

سکه طرح 
4,530,0004,245,000جدید

2,500,0002,300,000نیم سکه

1,580,0001,410,000ربع سکه

810000750000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0001,910,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18423379373100 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

در گذشته نمانیم

در حال حاضر همه از شــرایط 
اقتصادی موجود ناراضی هستند.  
تجربه نشان داده است در شرایط 
سخت و بحرانی همیشه عده ای 
 جا می مانند و عده ای پیشــی 
می گیرند. در واقع شرایط بحرانی 
نقطه عطفی است برای فراز ها و 
فرود ها . در این 40 سال انقالب  
 جامعه ما شــاهد ریــزش ها و 
رویش های فراوانی  بوده است، 
در جنگ تحمیلی رویش هایی 
 نظیــر حســن باقــری هــا، 
چمران ها و ... تقدیم نظام اسالمی 
شدند. در عرصه های دیگر چون 
 عرصه هســته ای نیز مصطفی

 احمدی ها و روشن ها بودند که 
توانستند به همگان ثابت کنند 
»ان مع العسریســرا« و به دلیل 
ایســتادگی این افراد در تاریخ 
کشــورمان  همچنان از برکات 
خون آنها همه جوامع اســالمی 
بهره مند هستند. البته کم نبوده 
ریزش هایی از بدنه کشــورمان. 
که به خود و کشــور شان پشت 
کردنــد و راه بیگانــه را پیــش 
گرفتند و متاســفانه همیشــه 
یک میوه گندیده در یک ســبد 
 بیشــتر به چشــم می خورد تا 

میوه های سالم. ...

 شرایط اقتصادی 
حذف صفر از پول ملی 

فراهم نیست
رییس کمیسیون حمایت از ســرمایه گذاری، 
تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: استفاده از راهکار اقتصادی حذف 
صفرهای واحد پول ملی نیازمند شرایط اقتصادی 
خاصی اســت که در حال حاضر در کشور وجود 
ندارد. قاسمعلی جباری با اشاره به شکست برخی 
کشورها در اســتفاده از راهکار اقتصادی حذف 
صفرها از پول ملی اظهار کرد: برخی کشورهای 
جهان چندین بار اقدام به برداشــتن صفرها از 
پول ملی خود کردند، اما به دلیل نداشتن شرایط 
اقتصادی مناسب نتیجه مطلوب نگرفتند. وی 
افزود: الزمه اســتفاده از راهکار اقتصادی حذف 

صفرها از واحد پول ملی وجود یک ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله

ISFAHAN
N E W S

       در مدتی که شاهد تغییر مدیریتی در عالی ترین بخش صنعت نمایشگاهی کشور بوده ایم، تحوالت تاثیرگذار و مطلوبی در این صنعت شکل گرفته که از جمله آن، توجه به مراکز نمایشگاهی 
استانی بوده است.

در زمــان حاضــر 350 واحد 
اقامتگاه بومگردی در اســتان 

اصفهان فعالیت می کنند. 
وی خاطرنشان کرد : با تاسیس 
هر واحــد بومگردی دســت 
کم ســه نفر نیروی انســانی 
روســتاهای ذیربط مشــغول 
به کار می شــوند که در رفع چالش بیکاری 

تاثیرگذار است.
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی نایین احیای فرهنگ و رسوم 
و معماری کهــن را از جمله اهداف راه اندازی 
بومگــردی اعالم و اضافه کرد : بافت ســنتی 
نایین، انارک، بافران و نیستانک به جهت آثار 
باستانی زیاد، دارای ظرفیت فراوان برای ایجاد 

توسعه طبیعت گردی است. 
مدنیان یادآور شد: در زمان حاضر پنج اقامتگاه 
در محله سنتی نوآباد، کلوان و پنجاهه برای 
احداث مجــوز گرفتند و در حــال مرمت و 
بازسازی هستند و 2 اقامتگاه گردشگری دیگر 

موافقت اصولی دریافت کردند.
وی تصریح کرد : اولین کسی است که با کمک 
و حمایت میراث فرهنگی و با ایجاد خالقیت و 
نبوغ ذاتی توانست واژه بومگردی را در نایین 
رواج و مسئوالن را به فکر تنظیم شیوه نامه این 
روش جدید گردشگری در ایران بیندازد از این 

شهرستان بوده است.
وی ناییــن را مبدع صنعت گردشــگری در 
ایران اعــالم و اضافه کرد : بــا پیگیری  های 
میراث فرهنگی، اولین بوم گرد شهرستان با 
عنوان»کیخسرو« در روســتای چوپانان که 
منظم ترین روستای خشــتی ایران و جهان 

است، تاسیس شد.
رییس اداره میراث فرهنگی ، گردشــگری و 
صنایع دستی نایین تصریح کرد : هفته گذشته 
سه طرح گردشگری با افزون بر هفت میلیارد 
ریال اعتبــار و با اشــتغالزایی ۱2 نفر در این 

شهرستان به بهره برداری رسید. 

به گفته وی بخش انارک شهرســتان نایین 
دارای ظرفیت باالی گردشــگری در زمینه 
جاذبه های کویر، حیات وحش، بافت زیبای 
تاریخی و گردشگری معدن اســت که با راه 
اندازی واحدهای بومگــردی این مناطق می 
تواند به یکی از مهمترین مراکز گردشــگری 

استان اصفهان تبدیل شود.
روستای خشتی چوپانان در۱90 کیلومتری 

شرق نایین واقع شده است.
شهرستان نایین با بیش از یکهزار و 200 اثر 
تاریخی در ۱40 کیلومتری شــرق اصفهان 

قرار دارد.

بومگردی ظرفیتی مهم برای توسعه گردشگری نایین است
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نایین گفت: بومگردی ظرفیتی مهم برای توسعه صنعت گردشگری این شهرستان است که به حمایت 

بیشتری نیاز دارد.
محمود مدنیان داشتن بافت سنتی با حداقل پنج اتاق، معماری کهن، تجهیزات سنتی و بومی، صنایع دستی و غذای محلی، رعایت استاندارد ایمنی و بهداشتی 

و ارائه طرح توجیهی را از جمله شرایط اساسی تاسیس بومگردی برشمرد.
وی از حمایت همه جانبه دولت، مسئوالن و بویژه میراث فرهنگی در پیشبرد راهبرد بومگردی به عنوان یکی از رو به رشد ترین بخش  های صنعت گردشگری 

در منطقه خبر داد.
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رییس دفتر تخصصی سینمای شهرداری اصفهان:

 پیچینگ یعنی هنر ارائه فیلمنامه 
برای جذب سرمایه

یــن رییس دفتر تخصصی سینمای شهرداری اصفهان گفت: پیچینگ  ا
هنر را می آموزد که چطور می شود فیلمنامه ای را در مدت زمان 
کوتاه به یک سرمایه گذار ارائه کرده و بدین وسیله جذب سرمایه 

کنیم، اگر طی پیچینگ بتوان 20 درصد هم ســرمایه جذب کند 
یعنی موفق عمل شده است.

مصطفی حیدری با اشاره به برگزاری کارگاه پیچینگ در ...

هفته گذشته سه طرح 
گردشگری با افزون 

بر هفت میلیارد ریال 
اعتبار و با اشتغالزایی 

12 نفر در این 
شهرستان به 

بهره برداری رسید. 

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

مدیرعامل فوالدمبارکه : 
پیشرفت صنعت، مرهون روحیه انقالبی و خودباوری جوانان کشور است

مدیرعامل فوالدمبارکه گفت: پیشــرفت صنعت، مرهون روحیه انقالبی 
و خودباوری جوانان کشــور اســت و در چهار دهه عمــر بابرکت انقالب 
 اسالمی، شاهد پیشرفت های کمی و کیفی بسیاری در صنعت فوالد کشور 

بوده ایم.
حمیدرضا عظیمیان با اشاره به این که فوالد مبارکه مولود انقالب اسالمی 
است، اظهار داشت: پیشرفت صنعت، مرهون روحیۀ انقالبی و خودباوری 

جوانان کشور است.
وی خاطرنشــان کرد: در چهار دهه عمر بابرکت انقالب اســالمی، شاهد 

پیشرفت های کمی و کیفی بسیاری در صنعت فوالد کشور بوده ایم.

مدیرعامل فوالدمبارکه با اشــاره به این که قبل از انقالب، ســاالنه چهار 
میلیون تن فوالد به کشور وارد می شد، ولی اکنون بالغ بر ۸ میلیون تن انواع 
محصوالت فوالدی کشور به بازارهای جهانی صادر می شود، گفت: قبل از 
انقالب، تنها تولیدکننده فوالد، ذوب آهن اصفهان با ۶00 هزار تن تولید بود؛ 
ولی اکنون میزان تولید فوالد کشور 25 میلیون تن و ظرفیت نصب شده 

بیش از 32 میلیون تن است.
عظیمیان افزود: آمار و ارقام مبین این نکته است که تولید فوالد ایران در 
سایۀ انقالب شکوهمند اسالمی بیش از 40 برابر افزایش  یافته و عمدتا از 

واردات فوالدهای عمومی و بسیاری از فوالدهای خاص بی نیاز شده ایم.

آگهیفراخوانعمومییکمرحلهایشماره97/04
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد نسبت به طراحی و تامین تجهیزات و اجرای پروژه مسکونی به صورت مشارکتی 
واقع در خمینی شهر اراضی خوزان به نشانی استان اصفهان – خمینی شهر – خیابان هفده شهریور – محله خوزان از طریق مشارکت 

اقدام نماید. 
لذا از کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی که دارای پروانه اشتغال به کار حقوقی در پایه های اعالم شده انبوه سازی از وزارت راه و 
شهرسازی و یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند، دعوت به عمل می آید با مراجعه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

کشور به نشانی http://iets.mporg.ir تا روز چهارشنبه مورخ 1397/12/08 اسناد فراخوان را دریافت نمایند. 

مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1397/12/19
گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1397/12/20

نشانی: اصفهان – خیابان سعادت آباد 
تلفن: 031-36681068

ادارهارتباطاتواطالعرسانیادارهکلراهوشهرسازیاستاناصفهان

نوبتاول

شماره 
مساحت زیر موضوع فراخوانفراخوان

پالک ثبتیبنا )متر مربع(
رتبه انبوه سازی 
از وزارت راه و 

شهرسازی 

رتبه ابنیه از 
سازمان برنامه و 

بودجه 

97/04
طراحی و تامین تجهیزات و اجرای پروژه 

مسکونی به صورت مشارکتی واقع در خمینی 
شهر اراضی خوزان

10/785
1237 و 1681 و 2602 
و 1239/4 فرعی از 85 

اصلی
چهاردو

شناسه : 385980



در گذشته نمانیم

ادامه از صفحه یک:
...  اما این افراد ســالم  و درســتکار 
 هســتند کــه آینــده کشــور را 

می سازند.
اما در این شرایط اقتصادی تکلیف 

چیست؟ 
با وجود تمام کمی و کاســتی های 
موجود از ســوی برخی مسئولین، 
اگر مردم نیز امید خود را از دســت 
 دهنــد جامعه بــه قهقــرا خواهد 

رفت.
 برای برون رفت از وضعیت موجود 
باید به کسب و کار خود نگاه دیگری 

داشته باشیم.
هشتاد درصد بیزینس ها ی موجود 
در ایران در حوزه ای فعــال اند که 
مردم حاضر نیســتند برای آن پول 
بدهند، زیرا شرایط اقتصادی مردم 
تغییر کرده اســت و تــوان خرید 
هرچیزی را ندارند ، متاســفانه بازار 
 تغییر کرده اما فعال اقتصادی تغییر 

نکرده است.
 فعال اقتصادی در ایــن اوضاع می 
تواند شکســت نخورد که شــرایط 
را بسنجد و نســبت به آن وضعیت 
شغلی خود را تغییر دهد. در صورت 
گران شدن برخی از کاال ها مردم به 
 ســرعت به جایگزین های آن روی 

می آورند. 
پس درک اینکه چــه کاالهایی در 
بازار فعلی افزایش قیمت نا متعادلی 
داشته و جایگزین آن چیست بسیار 

مهم است. 
فعال اقتصادی باید به سرعت خود 
را با رونــد کاال و خدمات جایگزین، 
 منطبــق کنــد. در گذشــته ما از

 دانشــگاه هــای خــود ایــراد 
کار  نحــوه  و  گرفتیــم   مــی 
دانشگاه ها را به دلیل منطبق نبودن 
با شــرایط بیرون غلط می شمردیم 
امــا متاســفانه اکنــون بازارهای 
 ما هــم در ٨٠ درصد مــوارد مثل

 دانشــگاه های ما شــده اســت، 
وجــود  کــه  بــازاری  بــرای 
 نــدارد کاال و خدمــات تامیــن

 می کند. 
امــا ایــن قیمــت دالر اســت که 
در بــازار مشــخص مــی کند چه 
 کاالهایی مردم اســتفاده خواهند 

کرد. 
وقتی دالر از مرز روانــی عبور کند 
 مصرف به شــدت واکنش نشــان

 می دهد مصــرف کاالهای خارجی 
در ٩٠ درصد موارد بــه 1٠ در صد 
خواهد رسید و در بیشتر  موارد برخی 
از مصارف به خصوص کاال و خدمات 
اوژانسی )مثل کاال و خدمات مرتبط 
 با تعمیــر و نگهداری( نمــی تواند 

کاهش یابد.  
با یک حساب سر انگشــتی از این 
اوضاع بازاریان بــه خوبی خواهند 
فهمید چــه کاالهایی مــورد نیاز 
اســت و چه کاالهــا و اجناســی 
 در حــال حاضــر فــروش نخواهد

 داشت.
در واقع با شــرایط موجــود مردم؛ 
 مصارف غیــر اوژانســی را متوقف 
می کنند. کلیت جامعه همیشــه 
 اقتصادی فکر می کنــد و کاری را 
 مــی کنــد کــه بــه نفعــش

 باشد. 
در حال حاضر نفع جامعه در خرید 
مایحتــاج ضروری اســت . هرچند 
هنوز هســتند افرادی که اجناس 
 لوکس خریــداری می کننــد و در

 رســتوران هــای گــران قیمــت 
گوشــت آهو ســفارش می دهند 
ولی تعدادشــان بســیار کم شده 
است و مســلما چنین شغل هایی 
 گــردش مالــی زیــادی نخواهد

 داشت. 
پس بــرای ضرر نکــردن در اوضاع 
و شــرایط اقتصادی موجود باید با 
شــرایط تغییر کنیم و در گذشــته 

نمانیم.

اقتصاد استان
02
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»هفتاد و دو خط اشک« به کار خود خاتمه داد
هشتمین همایش ملی شعر »هفتاد و دو خط اشک« در دو بخش کالسیک و نیمایی برندگان 
خود را برگزید. آیین اختتامیه هشــتمین همایش ملی شعر »هفتاد و دو خط اشک«روزسه 
شنبه ۳٠ بهمن ماه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان برگزار شد. در این همایش عباسعلی 
حیدری مسئول نهاد نماینده رهبری در دانشــگاه های آزاد اظهار کرد: امروز اصفهان به عطر 

۲۷ کبوتر خونین آغشته شده است که در غربت جنگیدند و از میهن دفاع کردند و حال و هوای 
اصفهان را دگرگون کردند. 

وی با بیان اینکه برای برگزاری این همایش واحدهای دانشــگاه آزاد همگی همکاری کرده اند گفت: 
واحد خوراسگان میزبان این برنامه بود اما واحد نجف آباد، دولت آباد، شــاهین شهر، تیران، خمینی شهر، 

کاشان، فالورجان، شهرضا و واحد دامغان در برپایی این همایش فعالیت کرده اند. هشتمین همایش ملی هفتاد و دو خط اشک 
در بخش های کالسیک و نیمایی بر گزار شد که در بخش کالسیک سعید مبشر، سعید دشتی، محمدرضا نادعلی و مصطفی 
فروردین به ترتیب جایگاه اول تا سوم را کسب کردند و بخش نیمایی رتبه نخست نداشت و رضا آقا حسینی و نجمه قلباش 

جایگاه دوم و سوم را به دست آوردند.

دو ورزشگاه جديد در منطقه 14 شهر اصفهان احداث مي شود
مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان با اشاره به آغاز عملیات عمرانی سه طرح ورزشی و عمرانی 
در این منطقه گفت: با ساخت این طرح ها، منطقه 14 اصفهان صاحب ۲ ورزشگاه جدید می 

شود. 
علی شمسی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی سه طرح عمرانی و ورزشی در منطقه 14 اصفهان، 

اظهار کرد: عملیات اجرایی ساخت خیابان منتظرالمهدی به طول ۳٠٠ متر و عرض ۲4 متر یکی 
از این طرح هاست که برای عملیات اجرایی آن به ۷ میلیارد ریال و برای آزادسازی 1٠٠ میلیارد 

ریال اعتبار نیاز است.وی ادامه داد: عملیات عمرانی ورزشگاه عمان سامانی نیز با هزینه اجرایی ۳5 
میلیارد ریال و هزینه آزادســازی 6 میلیارد ریال با زیربنای یک هزار و ۳٠٠ مترمربع در روزهای آینده آغاز 

می شود.  
مدیر منطقه 14 شــهرداری اصفهان افزود: ورزشگاه ارزنان دیگر طرح ورزشی منطقه اســت که با زیربنای یک هزار و ۷٠٠ 
مترمربع و با هزینه آزادســازی ٨ میلیارد ریال کلنگ زني و ساخت آن آغاز مي شــود. وی هزینه عملیات اجرایی ورزشگاه 
ارزنان را 5۳ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در مجموع برای اجرای این سه طرح بیش از ۲٠٩ میلیارد ریال هزینه می شود. 

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله
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خـــبــــر

رییس دفتر تخصصی سینمای شهرداری اصفهان:

پیچینگ یعنی هنر ارائه فیلمنامه برای جذب سرمایه

رییس دفتر تخصصی سینمای شــهرداری اصفهان 
گفت: پیچینگ این هنر را می آموزد که چطور می شود 
فیلمنامه ای را در مدت زمان کوتاه به یک ســرمایه گذار ارائه کرده و بدین 

وسیله جذب سرمایه کنیم، اگر طی پیچینگ بتوان 20 درصد هم سرمایه 
جذب کند یعنی موفق عمل شده است.

مصطفی حیدری با اشاره به برگزاری کارگاه پیچینگ در حاشیه نمایشگاه صنعت 
سینمای اصفهان اظهار کرد: دفتر تخصصی سینما از ابتدا که مبنا و فضای خود را 
بر حوزه فیلمنامه نویسی گذاشت باید فرایندی را طی می کرد که این فرایند شامل 
مباحث آکادمیک بود که زمستان ٩5 با همکاری بیناد فرهنگی سینمایی فارابی 
در 14 جلسه و با حضور 14 استاد مطرح کشور برگزار شد و بدین ترتیب ضلع اول 
یعنی بخش تئوری و همچنین ضلع دوم یعنی انتقال تجربه انجام شــد این ِسیر با 
حضور فیلمنامه نویسان مطرح کشــور و در قالب انتقال تجربه به صورت تئوری و 

عملی برگزار شد.
وی افزود: سال ٩6 در جهت تکمیل این فرایند و برگزاری ضلع سوم مربع پیچینگ، 
مباحث فیلمنامه خوانی ارائه شد که شامل شرکت کنندگانی بود که فیلمنامه های خود 
را که در قالب آزاد و دو مرحله هم در قالب اقتباس از داستان های ایرانی نگاشته بودند 

نویسندگان در حضور استاد این فیلمنامه ها را خواندند یعنی عماًل پیچینگ وارد مرحله 
کاماًل تجربی شد، به این ترتیب مرحله اول تئوری، مرحله دوم تئوری تجربی و مرحله 
سوم نیز به صورت کامالً تجربی برگزار شد. در دوره اول برگزاری پیچینگ، فیلمنامه هایی 
هم ازسوی دفتر تخصصی سینما خریداری و برای ساخت آن هم تالش شد اما به دلیل 

اینکه قرار شد شهرداری در حوزه ساخت فیلم وارد نشود ادامه پیدا نکرد.
رییس دفتر تخصصی ســینمای شهرداری اصفهان در تشــریح ضلع چهارم برگزاری 
پیچینگ گفت: آخرین ضلع این بود که این فیلمنامه ها عرضه شود. در واقع فیلمنامه 
وقتی هویت پیدا می کند که ساخته شود و پیچینگ یا نقل شفاهی درحقیقت یک مدل 
حرفه ای در دنیا است که فیلمنامه نویس یا فیلمساز باید فیلمنامه خود را برای سرمایه 
گذار عرضه کند یعنی به گونه ای اســت که بخش خصوصی هم بتواند ورود پیدا کند 
چرا که ما معموالً محکوم به این هستیم که ارگان های دولتی کارهای سفارشی عرضه 
می کنند اگرچه این هم ایرادی ندارد اما پیچینگ فضایی را ایجاد می کند فیلمنامه نویس 
یا فیلسماز بدون واسطه بتواند با سرمایه گذار روبه رو شود و فیلمنامه خود را عرضه کند 

و حوزه اقتصاد هنر درحقیقت همینجا تجلی پیدا می کند.

ایمنا
خـــبــــر

 نمایشگاه اصفهان 
عالوه بر مباحث 
اقتصادی، روی 

مباحث غیر اقتصادی 
نظیر اجتماعی و 

فرهنگی نیز تمرکز 
ویژه ای دارد.

 از 2 تا 5 اسفندماه؛   

اصفهان با تمام توان در نمايشگاه صنعت نمايشگاهی ايران حضور می يابد

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از 
حضور قدرتمند این شرکت در دومین نمایشگاه و کنفرانس 
بین المللی صنعت نمایشگاهی ایران )ExpoShow 2019( خبر 

داد.
علی یارمحمدیان با اشاره به اینکه این نمایشگاه و کنفرانس 
بین المللی طی روزهای دوم تا پنجم اسفندماه امسال در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود، گفت: از 
آنجایی که مرکز نمایشگاهی اصفهان یکی از چهار مرکز معتبر 
نمایشگاهی کشور به شمار می رود، با تمام توان و قدرت در این 
نمایشگاه حضور می یابد و به ارائه توانمندی های خود در این 

حوزه می پردازد.

ایمنا
گـــزارش
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       در مدتی که شاهد تغییر مدیریتی در عالی ترین بخش صنعت نمایشگاهی کشور بوده ایم، تحوالت تاثیرگذار و مطلوبی در این صنعت شکل گرفته که از جمله آن، توجه 
به مراکز نمایشگاهی استانی بوده است.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان خبر داد:

 احداث غسالخانه غرب اصفهان
 در آینده ای نزدیک

 مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
در آینده نزدیک احداث غسالخانه غرب اصفهان را اجرا خواهیم 
کرد گفت: به غیر از آرامستان باغ رضوان در 1۸ آرامستان محلی 
غیر از بقاع متبرکه دفن اموات انجام می شود. سیدرضا جعفریان فر 
در ادامه سلسله نشست های  »سه شنبه ها با رسانه، پاسخگویی در 
مسیر امید« اظهار کرد: آرامستان باغ رضوان دارای 1۳0۵ هکتار 
عرصه است که 1۷0 هکتار آن فضای سبز است و در آینده نزدیک 10 

هکتار به فضای سبز آن اضافه می شود.

وی با بیان اینکه این آرامستان دارای شش فاز است که تاکنون دو فاز آن مورد 
بهره برداری قرار گرفته است، افزود: طراحی فاز سوم انجام شده و در آینده 
نزدیک اقدامات احداث آن انجام خواهد شد؛ هم اکنون دفن در دو بلوک و 

بیشتر در فاز یک و دو باغ رضوان انجام می شود.
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان ادامه داد: در آرامستان 
باغ رضوان قطعه هنرمندان و مفاخر، قطعه ای بــرای ایثارگران و خانواده 
معزز شهدا، یک قطعه برای صدیقین همچنین قطعه ای برای قهرمانان و 

ورزشکاران داریم.
جعفریان فر با بیان اینکه آرامستان باغ رضوان متکفل 4۳ آرامستان در شهر 
است، افزود: از این تعداد به غیر از آرامســتان باغ رضوان در 1٨ آرامستان 
محلی غیر از بقاع متبرکه دفن اموات انجام می شود؛ 1٠ آرامستان شهر دارای 
غسالخانه است و در آینده نزدیک غسالخانه غرب اصفهان را اجرایی خواهیم 
کرد. وی با بیان اینکه خدمات متعدد به مراجعه کنندگان در این سازمان 
به واسطه نظرسنجی انجام شده از شهروندان بوده است، گفت: یکی از این 
اقدامات اصالح هندسی میدان رحیل از مبدأ ورودی آرامستان باغ رضوان 
و افزایش دوربین های نظارت تصویری در محوطه آرامســتان بوده است؛ 
همچنین برای ورودی آرامستان از سمت خیابان جی، طرح ترافیکی ویژه ای 

آماده شده که مشکالت ترافیکی این بخش را به شدت کاهش خواهد داد.
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان با بیان اینکه طرح ورودی 
آرمستان از سمت خیابان جی که با مشکالت ترافیکی زیادی روبرو بود، آماده 
شــده و با عنوان »طرح ثامن« در حال اجرا است، تصریح کرد: برای تلتیف 
روحیه همراهان، متوفیان بخشی از فضای سبز مجاور سالن تطهیر به عنوان 

»بوستان بهشت« در نظر گرفته شده و سال آینده افتتاح می شود.
وی ادامه داد: به منظور رفاه هرچه بیشتر شــهروندان مجموعه خدماتی، 
سالن های ترحیم و غذاخوری در دســت طراحی است تا از طریق سازمان 
مشارکت های شــهرداری اصفهان پس از انتخاب سرمایه گذار عملیاتی و 
اجرایی شود. مدیرعامل سازمان آرامســتان های شهرداری اصفهان اضافه 
کرد: برون سپاری خدمات سنگ مزار و قاب عکس به بخش خصوصی واگذار 
شده تا مردم خودشان نوع سنگ مزار متوفی را انتخاب کنند، بنابراین الزامی 
وجود ندارد حتماً از غرفه های سازمان خریداری شود، البته توصیه می کنیم 

تا حد امکان از سنگ های تولید داخل استفاده کنند.
جعفریان فر افزود: مراجعه کنندگان می توانندسنگ مزار را از سنگ فروشان 

خارج از سازمان نیز تهیه کنند و ما مکلف به نصب سنگ هستیم.
وی با بیان اینکه طرح توسعه سالن انتظار در سالن تطهیر در دست طراحی 
اســت، گفت: طرح بهینه سازی و ساماندهی ســالن انتظار در سال آینده 
عملیاتی می شود، همچنین برای رفاه حال مراجعه کنندگان 1٠ باب مغازه 
برای ایجاد نمایشگاه، فروشگاه و کارگاه حکاکی سنگ مزار در دست اجرا 
داریم. مدیرعامل سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان از راه اندازی 
سامانه دریافت کمک های مردمی به صورت الکترونیک خبر داد و اظهار کرد: 
این سامانه راه اندازی شده تا چنانچه بستگان متوفی قصد خیرات دارند به 

صورت مکانیزه از دستگاه های نصب شده در آرامستان استفاده کنند. 
جعفریان فر تصریح کرد: برای خیرات گزینه های متفاوتی تعریف شده که 
بانی نوع آن را انتخاب می کند و سپس هر وجهی که تمایل به پرداخت داشته 
باشند را انتخاب کرده و از طریق دستگاه »پز« پرداخت می کنند و این خیرات 
در نظر گرفته شده در سیستم واحد مددکاری سازمان ثبت و دسته بندی 
می شود تا نیات بانیان محقق شود، البته چنانچه خیرات به صورت عام باشد 
 واحد مددکاری از آن برای کمک به هزینه های دفن افراد کم توان استفاده

 می کنند.

گـــزارش

وی با تاکید بــر اینکه 
برگزاری این نمایشگاه 
برای آشــنایی تمامی 
بخش هــای اقتصادی 
بــا  غیراقتصــادی  و 
نمایشــگاهی  صنعت 
توانمندی هــای  و 
شرکت های برگزارکننده رویدادهای 
نمایشــگاهی بســیار مهــم و قابل 
توجه محسوب می شــود، افزود: در 
تمامی طول سال مراکز نمایشگاهی 
امکانات ویژه ای فراهــم می کنند تا 
اصناف و فعــاالن اقتصادی مختلف، 
توانمندی ها و دستاوردهای خود را 
به نمایش بگذارند و فرصت های الزم 
برای توسعه کسب و کار خود را فراهم 
کنند؛ اما این بار، تمامی شرکت های 
فعال در حوزه برگزاری رویدادهای 
نمایشــگاهی گرد هم جمع شده اند 
تا تمامی افــراد عالقمنــد به حوزه 
نمایشگاهی در بخش های اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی 
و حتی سیاسی متوجه کارکردهای 
ضروری نمایشگاه برای توسعه کسب 
و کارها و پیش برد تجارت و افزایش 

ارتباطات شوند.
مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های 

بین المللی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه دومین نمایشــگاه و کنفرانس 
بین المللــی صنعت نمایشــگاهی با 
حمایت های ویژه شــرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی جمهوری 
اســالمی ایران و به ویژه دکتر بهمن 
حســین زاده، سرپرست این شرکت 
برپا شده است، ادامه داد: در مدتی که 
شاهد تغییر مدیریتی در عالی ترین 
بخش صنعت نمایشــگاهی کشــور 
بوده ایم، تحوالت تاثیرگذار و مطلوبی 
در ایــن صنعت شــکل گرفته که از 
جمله آن، توجه به مراکز نمایشگاهی 

استانی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی جمهوری 
اسالمی ایران در ماه های اخیر و پس 
از تغییر و تحوالت مدیریتی، توانسته 
اســت جایگاه صنعت نمایشــگاهی 

را به نحو مطلوبــی ارتقا دهد، اضافه 
کرد: نقش نمایشگاه ها در بازاریابی و 
شناسایی بازارهای جدید، شناسایی 
نیازهای مشــتریان، کســب سهم 
بیشتر از بازار و درک اهمیت حضور 
در نمایشگاه ها بسیار مورد توجه قرار 
گرفته و آنگونه کــه انتظار می رود، 
چشــم انداز روشــنی در انتظار این 
صنعت مهم حوزه اقتصادی و کسب 

و کار است.
یارمحمدیــان در بخــش دیگری از 
صحبت هــای خــود با بیــان اینکه 
شرکت نمایشــگاه های بین المللی 
استان اصفهان در دومین نمایشگاه 
و کنفرانــس بین المللــی صنعــت 
نمایشگاهی حرف های زیادی برای 
گفتن دارد، یادآور شــد: ساالنه 5٠ 
رویداد نمایشگاهی در اصفهان برگزار 
می شــود؛ در واقع می توان گفت که 

هر هفتــه یک رویداد نمایشــگاهی 
در اصفهان برگزار می شود که تالش 
شــده تمامی ســالیق و زمینه های 
فعالیتی برای حضور در نمایشگاه در 

نظر گرفته شود.
وی بــا تاکید بــر اینکه نمایشــگاه 
اصفهان عالوه بر مباحث اقتصادی، 
روی مباحــث غیر اقتصــادی نظیر 
اجتماعــی و فرهنگی نیــز تمرکز 
ویــژه ای دارد، گفــت: برگــزاری 
نمایشــگاه هایی ماننــد حمــل و 
نقل پــاک، ازدواج، کتــاب، قرآن، 
گردشگری، سالمت و ورزش، کودک 
و نوجوان و فرش دســتباف در کنار 
ده ها عنوان اقتصادی، نشان می دهد 
نمایشگاه اصفهان به جز جنبه های 
اقتصادی، برای جنبه های اجتماعی 
و فرهنگی و نقش آن در توسعه کشور 

نیز اهمیت ویژه ای قائل است.

    

وی تصریح کرد: بی شــک اســتفاده از 
راهکار اقتصادی حــذف صفرها از واحد 
پول ملی جامعه را دچار سرگردانی خواهد 
کرد. جامعه برای تحلیل و تجزیه این راهکار به زمان نیاز دارد تا بتواند 
این تغییر اقتصادی را بپذیرد همچنین پیش بینی واکنش مردم 

نسبت به این اقدام تا قبل از عملی شدن آن اقدام درستی نیست.
وی ادامه داد: برخی ارزش های اقتصادی جامعه با استفاده از روش 

حذف صفرها از پول ملی از بین رفته و به اقتصاد کشــور ضربه ای 
جبران ناپذیر وارد خواهد کرد.

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه حذف ده هزار 
برابری از ارزش واحد پول ملی نشانه عملکرد ناصحیح اقتصادی در 
گذشته است خاطر نشان کرد: باید ابتدا ساختار اقتصادی را تغییر 
دهیم زیرا اقتصاد ما از ریشه با مشکل مواجه است سپس تغییرات 

دیدگاهی و جامعی نیاز دارد تا به اقتصادی قابل قبول تبدیل شود.

جباری با بیان اینکه شفافیت در الگوی اقتصادی کشور راه حل اصلی 
بحران اقتصادی است افزود: شرایط کنترلی نمی تواند پاسخگوی 
اقتصاد به ویژه اقتصاد ایران باشد بلکه ارزیابی و نظارت، مناسب است 
زیرا کنترل اقتصادی موجب ضربه زدن به اقتصاد می شود، اقتصاد 
با کنترل به موفقیت نمی رسد بلکه نظارت و ارزیابی باید جانشین 
کنترل اقتصادی دولت شود تا در بلند مدت نتیجه اقتصادی مطلوب 

حاصل شود.

شرايط اقتصادی حذف صفر از پول ملی فراهم نیست
رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: استفاده از راهکار اقتصادی حذف صفرهای واحد پول ملی 
نیازمند شرایط اقتصادی خاصی است که در حال حاضر در کشور وجود ندارد. قاسمعلی جباری با اشاره به شکست برخی کشورها در استفاده از راهکار اقتصادی 
حذف صفرها از پول ملی اظهار کرد: برخی کشورهای جهان چندین بار اقدام به برداشتن صفرها از پول ملی خود کردند، اما به دلیل نداشتن شرایط اقتصادی مناسب 
نتیجه مطلوب نگرفتند. وی افزود: الزمه استفاده از راهکار اقتصادی حذف صفرها از واحد پول ملی وجود یک فضای اقتصادی پر رونق در کشور است. استفاده از 
 این راهکار در شرایط رکود اقتصادی نتیجه مطلوب نخواهد داشت و تاثیر چندانی در حل مشکالت اقتصادی کشور نخواهد گذاشت. این راهکار اقتصادی اکنون 

نمی تواند در آرام کردن بازار تاثیر داشته باشد.

ایمنا
خـــبــــر



گردشگری

مهر
گـــزارش

رییس هیات مدیره جامعه 
راهنمایان ایران:

راهنمای گردشگری را 
یک شغل بدانید

هیات  رییــس 
جامعه  مدیــره 
راهنمایان ایران 
گفت: پرداختن بــه موضوع هویت 
شغلی راهنمایان مهمترین رویکرد 
جشن جهانی امسال است چون هنوز 
هیچ ســازمان و ارگانی کار ما را به 

عنوان شغل حساب نمی کند.

دوازدهمیــن گردهمایــی اعضای جامعه 
راهنمایان گردشــگری کشــور با حضور 
روســای تشــکل های ملی گردشگری، 
مسئوالن ناجا و ســازمان میراث فرهنگی 
روز دوم اســفند در ســالن خلیج فارس 
مــوزه انقاب اســامی از ســاعت ۱۴ تا 
۱۸ برگــزار می شــود. پیرو ایــن برنامه 
نشست خبری توســط جامعه راهنمایان 
گردشــگری کشــور عصر روز گذشته در 
ســاختمان جامعــه برگزار شــد و در آن 
علی صدرنیا رییس هیــات مدیره جامعه 
راهنمایان گفت: رویکرد اصلی ما در جشن 

 امسال توجه به هویت شــغلی راهنمایان
 است.

وی گفت: بعد از پیگیری های مدام جامعه 
راهنمایان برای اولین بار توانست اعضای 
خود را بیمه کند و برای آن ها بیمه تکمیلی 
نیز بگیرد. از ۱۴ هــزار راهنما حدود ۳۰۰ 
نفر آنها بیمه شده اند. این هزینه سنگینی 
برای دولت نــدارد. بخشــی از راهنمایان 
 بیمه هســتند و از جای دیگــری تامین 
مــی شــوند.  کار مــا را هنوز ســازمان 
میراث فرهنگی هم به عنوان یک شــغل 
نمــی شناســد و جایگاهمــان را نمــی 
داند. بنابراین امســال تاکیــد ما بر هویت 
 شــغلی راهنماهــا در جشــن امســال 

است.
صدرنیا بیان کرد: فــرض کنید در حرفه 
ما اختافی با کارفرما بوجود بیاید در این 
صورت چــون راهنما را شــغل نمی دانند 
حرفمان به جایی نمی رســد. ما حتی دو 
بار به مجلس و یک بار هم به هیات دولت 
 این موضــوع را انتقال دادیم امــا نتیجه

 نگرفتیم. 
هویت ما هنوز به رســمیت شناخته نشده 
است شــاید تنها کاری که انجام شد بیمه 

راهنمایان بود. 
ما پیگیری کردیــم تا در ردیــف بودجه 

سازمان نیز قرار 
گیریم اما نشد.

ادامــه  در  وی 
بیان کــرد: برای 
 آموزش راهنمایان

 برنامه های زیادی 
داریــم از جملــه 
اینکــه راهنمایان 
بــا تجربــه تــر ، 
راهنمایان تازه کار 
را به ســفر می برند 
چــون دوره هــای 
آموزشی راهنمایان 
 کــه اکنــون برگزار 
 مــی شــود کامــل

نیست.
علی رجبی دبیر جشن 
راهنمایان گردشگری 
نیــز در ایــن برنامــه 
بیان کرد: متاســفانه 
با وجــود اینکه در دنیا 
روز ۲۱ فوریه جشــن گرفته می شود اما 
در ایران روز دوم اســفند در تقویم ملی به 
عنوان روز راهنما ثبت نشــده است. حتی 
 رســانه ملی یک برنامــه در این خصوص

 ندارد. 
اکنون چهار نســل از راهنمایــان تربیت 
و وارد بــازار کار شــده انــد مــا نیز ۱۴ 
هــزار راهنمــای کارت دار داریــم ولی 
متاســفانه همه آنهــا راهنمایــی تور را 
بــه عنــوان شــغل دوم و یا ســوم خود 
دارنــد و به صــورت دائمی نمــی توانند 
 دنبال شــغل راهنما باشــند چون تامین

 نمی شوند. 
وی با بیــان اینکه نزدیک بــه ۴۰ درصد 
راهنمایان خانم هســتند گفت: در پوستر 
جشــن راهنمایان از طرح قفل اســتفاده 
شده به این معنا که قفل گردشگری توسط 

راهنما باز می شود. 
ما دوســت داریم با مردم و دولت بیشــتر 
در تعامل باشیم اما به دلیل ایران هراسی 
که اتفــاق افتاده گردشــگران کمتری به 
ایران می آینــد. ما از آقــای ظریف وزیر 
خارجه نیــز دعوت کــرده ایم تــا به این 
برنامه بیایند دفترشــان قول داده اند که 
 اگر نیامدند حداقل پیامی برای این جشن

 بفرستند.

راه اندازی رادار هواشناسی در اصفهان نیازمند 90 میلیارد ریال است
مدیرکل هواشناسی اصفهان گفت: راه اندازی طرح رادار هواشناسی در این استان نیازمند حدود 9۰ میلیارد ریال 

از محل اعتبارات استانی و ملی است.
حمیدرضا خورشیدی افزود : برای خرید رادار یک میلیون و 7۰۰ هزار یورو و برای تهیه و نصب دکل و تجهیزات 

آن هشت میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است. 
وی با بیان این که اکنون هشت استان از تکنولوژی رادار در هواشناسی استفاده می کنند ، اظهارداشت : با استفاده 

از این تکنولوژی می توانیم بسیاری از پدیده های هواشناسی را بطور دقیق رصد و پیش بینی کنیم. 
مدیرکل هواشناسی اصفهان تصریح کرد: هواشناسی این استان امروز در جمع آوری دیتا و اطاعات از ایستگاه ها در نقطه 

مطلوبی قرار دارد اما تکنولوژی رادار را در اختیار ندارد. 
وی تصریح کرد: در زمان حاضر برج رادار در استان های تهران، مازندران، گیان، آذربایجان شرقی، فارس، خوزستان، کرمانشاه و اردبیل 

فعال است اما اصفهان با موقعیت خاص خود هنوز از این امکان ضروری محروم است.  
خورشیدی با اشاره به این که هزینه های بسترسازی از محل اعتبارات استانی و هزینه خریداری از محل اعتبارات ملی انجام خواهد شد، افزود: 

زیر ساخت های الزم از جمله واگذاری زمین و کارهای مطالعاتی راه اندازی طرح رادار در روستای حبیب آباد شهر دولت آباد انجام شده است. 

نمایشگاه توانمندی های زنان روستایی کاشان گشایش یافت
 نمایشگاه توانمندی های زنان روستایی کاشان با عنوان »جشنواره زن و بعثت انقاب« روز 

دوشنبه با حضور فرماندار و جمعی از مسووالن این شهرستان گشایش یافت.
مســئول امور بانوان و خانــواده فرمانداری کاشــان بیان کــرد: انواع غذاهای روســتایی 
محلــی، ترشــیجات، عرقیات گیاهــی، صنایع دســتی، انــواع گل و تاج های کریســتال 
 که جــزو تولیدات زنــان روســتایی ایــن شهرســتان می باشــد، بــه نمایش گذاشــته

 شده است.
نرجس قربانیان افزود: غرفه هایی از این نمایشگاه نیز به قالی بافی، عروسک های تزیینی، گلیم بافی، 

تزیین سفره های یلدا، میواه آرایی و ســبزی آرایی، بافت انواع زیرانداز، نمد دوزی، چرم دوزی و شمع های 
تزیینی اختصاص دارد.

وی همچنین ماکت های چوبی، پخت انواع نان های محلی، کیک و شیرینی های خانگی، خوراکی های روز مانند باسلوق و 
پاستیل، کشت انواع تراریوم، ویراریوم و گیاهان درون شیشه ای، معرق کاری روز کاشی، پرورش بلدرچین و مرغ خانگی را از 

دیگر محصوالت عرضه شده در این نمایشگاه عنوان کرد.

اقتصاد ایران
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قیمت ها بین ۵ تا ۲۲ میلیون 
تومان افزایش یافت؛

فروش فوری خودرو با 
قیمت های عجیب

تاخت و تاز خودروســازان به رغم 
وعده های اعامی از سوی دو شرکت 
بــزرگ خودروســاز در خصوص 
کاهــش قیمت ها بــا پیش فروش 

فوری محصوالت ادامه دارد.
در حالی کــه طی روزهــای اخیر 
افزایش عجیب قیمت خودرو، بازار 
خرید و فــروش را زمین گیر کرده 
و شــرایطی ویژه بر این بازار حاکم 
کرده است، خودروسازان از دیروز، 
ســاعت ۱۰ صبح طرح ویژه پیش 
فروش فوری خودرو را با قول تحویل 
خودروها طی سی روز آغاز کرده اند.

 هر چند در ماه هــای اخیر قیمت 
خودرو افزایشی چشمگیر را تجربه 
کرده و با فرمــول اباغی مبنی بر 
فروش خودرو بــه قیمتی معادل 
۵ درصــد حاشــیه بازار از ســوی 
خودروسازان، هممچنان قیمت ها 
رو به افزایش است اما در طرح پیش 
فروش فوری نیــز برخی خودروها 
افزایشی بین ۵ تا ۲۲ میلیون تومان 

را تجربه کرده اند.
پیش از این خودروسازان به استناد 
سود سرشار دالالن و سرازیر شدن 
ســرمایه گذاران به بازار خودرو به 
جای مصــرف کننــدگان واقعی، 
خواســتار افزایش قیمت خودرو یا 
به عبارت دیگر کاهش فاصله میان 
قیمت تحویل کارخانــه با قیمت 
بازار شــدند. در این راستا مقرر شد 
خودروسازان خودروهای تولیدی را 
به قیمتی معادل پنج درصد حاشیه 
بازار به فروش برسانند اما وضعیت 
به گونه ای پیــش رفت که افزایش 
هفته به هفته قیمت خودرو، افزایش 
قیمت فروش خودروســازان را نیز 
در پی داشــت و نه تنها تعادلی در 
بازار ایجاد نشد بلکه دو خودروساز 
بزرگ کشور مجبور شدند تحت تاثیر 
وقایع رخ داده در بازار اطاعیه هایی 
را منتشــر کنند و مشــتریان را به 
 خرید خودرو از کارخانــه و نه بازار

 فراخوانند.
 بــا اعام شــرایط پیــش فروش 
خودروهــا اما مشــخص اســت 
خودروســازان نیز به نوعی آشفته 
بازار کنونی را پذیرفته اند. به عبارت 
دیگر قیمت فروش فوری پژو ۲۰۶ 
تیپ ۲ با ترمز ضدقفل و کیسه هوای 
راننده و سرنشــین و سنسور دنده 
عقب و یورو۴ بهینه کــه در هفته 
منتهی به ســیزدهم بهمن ماه ۵7 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، امروز 
به قیمت 7۲ میلیون تومان پیش 

فروش می شود.
 در عین حال سایپا نیز در اطاعیه 
ای فروش فــوری محصوالت خود 
به صورت اینترنتی را از دیروز اعام 

کرده است.
 این شرکت خودروسازی دو مدل از 
خودروی پراید ر ا برای فروش فوری 

معرفی کرده است. 
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 امســال بــا توجــه بــه 
جهش هــای چندین باره 
قیمت کاالهای اساســی 
و ســرمایه ای بدون شک 
هزینه های معیشت خانوار 
نسبت به ســال های قبل 
افزایش معناداری پیدا کرده 

است که نیاز به جبران دارد. 
با توجه به شــرایط اقتصادی کشــور و 
ضرورت تامین هزینه های معیشت مردم 
مهمترین ســوال کارگران این است که 
نحوه افزایش حقوق و دســتمزد آنان به 
چه نحوی محاسبه شود تا آثار تورمی یا 

رکودی اقتصاد را تشدید نکند. 
از سوی دیگر این ابهام مطرح می شود که 
آیا به واقع افزایش حقوق کارگران می تواند 

به تشدید تورم منجر شود. 

   تشــدید رکود تورمی با حمایت 
غیرنقدی از کارگران 

 نماینــده کارگری در شــورای عالی کار
 می گوید: براســاس برآوردهایی که در 
کمیته حقوق و دســتمزد به تایید ســه 
جانبه گرایی رســیده فاصله دســتمزد 
فعلی کارگران با هزینه ســبد معیشت 
 بیش از یــک میلیون و ۸9 هــزار تومان

 است. 
»علی خدایی«  اضافه می کند: شــکاف 
میان دســتمزد و هزینه ســبد معیشت 
کارگران باید در قالب افزایش نقدی حقوق 

کارگران جبران شود. 
وی می افزاید: کارفرمایان با افزایش نقدی 
حقوق و دستمزد با این استدالل مخالفت 
می کنند که این امر تورم زاست اما نباید 
به مجموع اقتصاد کشور نگاه تک بعدی 

داشت. 
نماینــده کارگری در شــورای عالی کار 
تصریح می کند: اگر حمایت غیرنقدی از 
کارگران انجام شود بدون شک شاهد مرگ 
تدریجی واحدهای تولیدی خواهیم بود؛ 
زیرا تزریق غیرمنطقی نقدینگی به بازار 
به تشدید رکود اقتصادی منجر می شود. 

»خدایــی« اضافــه مــی کنــد: تزریق 
نقدینگــی کان کــه در اختیــار رانت 
خواران اســت به افزایش تورم منجر می 
شــود؛ نه نقدینگی جزیی که برای خرید 
 کاالهای اساسی در اختیار کارگران قرار 

می گیرد. 

    مخالفــت کارفرمایان با افزایش 
نقدی حقوق کارگران 

نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار بر 
این باور است که نباید حقوق کارگران به 

شکل نقدی افزایش پیدا کند. 
»اصغر آهنی هــا« تاکید می کند: فاصله 
حقوق کارگران با هزینه سبد معیشت به 
واســطه توزیع کاالی کوپنی و یارانه ای 

جبران شود. 
وی ادامه می دهد: افزایش نقدی حقوق 
کارگران به رشد نرخ تورم منجر می شود؛ 
به همین دلیل باید همانند سایر کشورها از 
شیوه حمایت غیرنقدی از کارگران استفاده 

کنیم. 
این فعال صنعتی می افزاید: افزایش نقدی 
حقوق کارگران بــه باالرفتن هزینه های 
تولید و در نتیجه گرانی مجدد کاالها منجر 

خواهد شد. 

   ســهم هشــت درصدی حقوق 
کارگران از هزینه های تولید 

یک فعــال اقتصادی با دیــدگاه نماینده 
کارفرمایی در شــورای عالی کار مخالف 
است؛ زیرا باور دارد سهم حقوق کارگران 
در هزینه های تولید هفت تا هشت درصد 
اســت؛ بنابراین نباید با ایــن ترفند مانع 

افزایش نقدی حقوق کارگران شد. 
»مجیدرضا حریری« اعام می کند: اگر 
به حقوق ۱۰ میلیون نفــر کارگر ماهانه 
۵۰۰ هزار تومان اضافه شود در پایان سال 

۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به کشور 
تزریق می شود که این امر اثر تورمی دارد 
اما با این بهانه نمی توان ســفره معیشت 

مردم را هر روز کوچک تر کرد. 
وی با بیان این مطلب که هیچ گاه ســه 
ضلع جلسات سه جانبه گرایانه از نتیجه 
جلسات شورای عالی کار رضایت ندارند، 
می افزاید: تشکل های کارگری در ایران 
قدرت کافی ندارد. کارفرمایان نیز مسئول 
تامین معیشت مردم نیســتند؛ زیرا در 
بروز نرخ تورم هیچ نقشی ندارند؛ بنابراین 
تحمیل بار افزایش حقوق بردوش آنها به 
نارضایتی کارفرمایان از نتیجه جلســات 
شــورای عالی کار منجر می شــود. این 
کارفرما ادامه می دهد: دولت نیز به عنوان 
بزرگ ترین کارفرما باید بخش عمده ای از 

هزینه تامین ریال برای افزایش حقوق را 
متحمل شود اما اغلب برای خروج از تبعات 
 ناشی از این امر ترجیح می دهد به کارگران 
سختی های بیشــتری را تحمیل کند.  
حریری سیاست های اقتصادی دولت را 
مهمترین عامل بــرای افزایش نرخ تورم 
می داند و می افزاید: در کان اقتصاد دچار 
مشکات زیرســاختی هستیم به همین 
دلیل در همه ابعاد اقتصادی به قفل های 

بزرگ برمی خوریم.
 وی تصریح می کند: طی سال های اخیر 
حقوق کارگــران همــواره افزایش یافته 
اما ســطح رفاه آنها ارتقا نیافته اســت؛ 
بنابراین نباید افزایش حقــوق کارگران 
 را تنهــا راه حل مشــکات این قشــر 

دانست. 

   ســهم پذیری دولت در حمایت 
نقدی و غیرنقدی از کارگران 

یک کارفرمای دیگر نیز بر این باور است که 
باید حقوق سال 9۸ کارگران باید افزایش 
پیدا کند تا بتوانند از حداقل های معیشتی 
استفاده کنند اما نمی توان تمامی بار مالی 
ضرورت حمایت از کارگــران را بردوش 

کارفرما قرارداد. 
»محمدرضــا بهرامــن« می گویــد: با 
توجه بــه افزایش ســه برابــری قیمت 
دالر نسبت به ســال گذشته بدون شک 
قیمت ســایر اقام نیز بــه همین میزان 
افزایش پیــدا کرده اســت؛ بنابراین باید 
دســتمزد کارگران به نحوی ترمیم شود 
 تا بتوانند از عهده هزینه های معیشــت 

بربیایند. 

 افزایش حقوق چقدر هزینه های ناشی از رشد نرخ تورم را پوشش  می دهد؟

تیغ دولبه افزایش حقوق زیرگلوی تولید
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بازار

پشت پرده افزایش قیمت گوشت قرمز
»قاچاق دام«، »ورود دالالن به بازار گوشت« و »موج ســواری برخی سوء استفاده گران از آشفته بازار 
گوشت« از جمله اتفاقاتی است که این روزها پیرامون وضعیت گوشت قرمز در رسانه ها منتشر شده است.

گوشت قرمز در این روزها به معضلی برای افکار عمومی و سبد خانوار تبدیل شده است. هرچند تاش برای تامین گوشت 
قرمز مورد نیاز کشور از هوا و دریا و زمین ادامه دارد اما انگشت اتهام به عوامل گرانی شامل قاچاق دام در نتیجه تفاوت 
نرخ ارز نشانه رفته است؛ زیرا افزایش قیمت ارز، قاچاق دام از ایران را برای دالالن سودده کرده و از سوی دیگر، برخی 

ناتوانی در تامین گوشت مورد نیاز را عامل مهم این وضعیت می دانند.
 واقعیت داستان گوشــت از مدت ها قبل قابل پیش بینی بود، وقتی آمار تولید و مصرف ساالنه در کنار یکدیگر قرار

 می گرفت. بررسی ها نشان می دهد، نه قاچاق و نه ناتوانی در واردات و نه افزایش نرخ ارز ، هیچکدام متهم اصلی بحران 
گوشت نیستند بلکه موضوع گوشت گره خورده است به قانونی به نام »انتزاع«. 

قانون انتزاع در پایان دولت دهم تصویب شد و در دولت یازدهم در سال ۱۳9۲ شکل اجرایی به خود گرفت و بر اساس آن 
سیاستگذاری صادرات و واردات و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی از وزارت صنعت، معادن و تجارت جدا و به وزارت 

جهاد کشاورزی سپرده شد. 
در ماه های پایانی سال ۱۳9۲ بود که قانون انتزاع به مرحله اجرا درآمد؛ به موجب مفاد پیش بینی شده در این قانون، 

وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت عمده تامین این ماده پروتئینی در سبد خانوار را عهده دار شد.
مروری بر سخنان مقام های مسئول وزارت جهاد کشاورزی در سال های گذشته نشان می دهد حتی اخباری در خصوص 
رسیدن به مرز خودکفایی نیز از سوی آنان منتشر شده است اما واقعیت چه بود؟ بی تردید بررسی وضعیت تولید گوشت 

قرمز بدون توجه به چرخه تولید این کاالی استراتژیک اقدامی بیهوده خواهد بود.
بررسی ها نشان می دهد، جو از جمله نهاده های اصلی است که در تولید گوشت قرمز نقش مهمی دارد بنابراین تنظیم 
بازار این محصول، نقشی مهم در ایجاد تعادل در هزینه های دیگر بخش های مرتبط را دارد؛ بررسی قیمت و چگونگی 
تامین این کاالی اساسی می تواند بیانگر میزان موفقیت وزارت جهادکشاورزی در ایجاد ثبات در بازار نهاده و حمایت از 
تولید کنندگان گوشت قرمز باشد.  بررسی ها نشان می دهد، نرخ تضمینی جو داخلی با هدف افزایش تولید یا به عبارت 

دیگر حمایت از تولید داخل در چهار سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است. 
طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت جهادکشاورزی، تولید انواع گوشت قرمز در سال ۱۳9۱ نزدیک به 7۴7 هزار تن 
بود که این میزان در سال ۱۳9۶ به ۸۳۵ هزار تن رسید.  در سال 9۶ و با گذشت چهار سال از اجرای قانون انتزاع، رقم 
تولید انواع گوشت قرمز ۸۳۵ هزار تن اعام شد در حالی که ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان می دهد متوسط 
مصرف انواع گوشت قرمز هر فرد ایرانی در سال 9۶ با کاهشی در حدود ۲۴ درصد نسبت به سال ۱۳9۱ برابر پنج کیلو 

و ۶۰۰ گرم بوده است.
به نظر می رسد پاشنه آشیل بازار گوشت و افزایش قیمت آن، به همین مساله است یعنی »کاهش تولید«. 

هزینه معیشت یک خانوار سه تا چهار نفری )به طور متوسط 
3.3 نفری( در سال آینده سه میلیون و 7۵0 هزار و ۲6۲ تومان 
تعیین شد؛ از این رو نمایندگان کارگران معتقدند برای جبران 
فاصله دستمزد با هزینه معیشت باید حقوق سال 98 این قشر 
بیش از 97 درصد افزایش پیدا کند. بحث میزان افزایش حقوق 
و دستمزد کارگران و کارمندان هر ساله در سه ماه پایانی سال 
 به یکی از جدی ترین و جذاب ترین خبرهای اقتصادی تبدیل 
می شــود؛ زیرا آنان می خواهند بدانند افزایش حقوق تا چه 
میزان می تواند هزینه های ناشی از رشد نرخ تورم در هزینه 

معیشت خانوار را پوشش دهد. 

شکاف میان 
دستمزد و هزینه

 سبد معیشت 
کارگران باید 

در قالب افزایش
 نقدی حقوق 

کارگران جبران
 شود. 
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۷۲۴ بهترین اپلیکیشن موبایلی کشور شد
در یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران، اپلیکیشن ۷۲۴ عنوان بهترین اپلیکیشن موبایل را در میان بیش 

از ۶۰۰۰ اپلیکیشن شرکت کننده در این رویداد کسب کرد.
به گزارش  روابط عمومی شرکت پرداخت الکترونیک سامان )سپ(، در یازدهمین جشنواره وب و موبایل 
ایران که ۲۵ و ۲۶ دی ماه در سالن همایش های پژوهشگاه نیرو برگزار گردید، تندیس بهترین اپلیکیشن 

موبایلی، توسط سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور به شرکت پرداخت الکترونیک سامان بابت 
توسعه و انتشار اپلیکیشن ۷۲۴ اهدا شد.

۷۲۴ در حال حاضر با بیش از ۴ میلیون کاربر، یکی از پرتراکنش ترین اپلیکیشن های پرداختی کشور است که خدمات 
متنوعی همچون خرید شارژ و بسته اینترنت، پرداخت انواع قبوض خدماتی و جریمه راهنمایی و رانندگی، کارت به کارت، 

خرید بیمه و... را در اختیار کاربران قرار می دهد. همچنین در اختتامیه این جشنواره، شبکه پرداخت پی )Pay.ir( از استارت آپ های 
موردحمایت و همکار با سپ، عنوان بهترین وب سایت در بخش خدمات مالی، بانکی، بیمه آنالین و پرداخت از دیدگاه داوران را کسب کرد. 
جشنواره وب و موبایل ایران، به عنوان بزرگ ترین عرصه رقابت میان وب سایت ها و نرم افزارهای موبایل در گروه های مختلف شناخته می شود و 

از ابتدای زمان تأسیس توانسته است نقش مهمی در رشد کیفیت و جایگاه حوزه وب و موبایل ایران داشته باشد.

ISFAHAN
N E W S

اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 

سر دبیر: مرضیه ربیعی
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا

 تلفن:031-32274500    
روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 

سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  
فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

 چاپ: گلریز
امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

پروژه هــای گروهی مانند 
 Open نرم افزارهــای
source )نــرم افــزار 
متن باز: بــه نرم افزارهایی 
می گویند که افراد می توانند 
در کد منبع آنها تغییر ایجاد 
کرده یا اشکاالت احتمالی 
آنهــا را رفع کنند( یا ســایت هایی مانند 
Wikipedia مشــتریان را تبدیل به 
پدیدآورنــدگان محصوالت جدید نموده 

است.
سرگرمی ها از جعبه های جادویی تلویزیون 
خارج شده و از iPod، تلفن های همراه و 
کامپیوترهای شخصی ســر در آورده اند. 
نسلی جدید از مشــتریان به وجود آمده  
است؛ نسلی که انتظار دارد جزئی از یک 
گروه و یک اجتماع بوده و خود را متعلق 
به آن بداند. نسلی که می خواهد دسترسی 
به کانال های مختلف داشته، دارای ارزش 
رقابتی بوده و در آخر حق انتخاب داشته 
باشد. دوره مشتری منفعل سپری شده و 
افزایش مشتریان صاحب قدرت منجر به 
ایجاد تغییراتی اساسی در نقش بازاریابی 

در دنیای کنونی شده است.
دپارتمان بازاریابی، دیگر مانند سیستم های 
قدیمی بــه تنهایی تصمیم بــه اجرای 
برنامه های خود نمی گیرد، بلکه همکاری 
با سایر قسمت های سازمان امری ضروری 
است. همچنان که به نظر می رسد بازاریابی 
در نیم قرن گذشــته به دوران پختگی و 
بلوغ خود نزدیک شــده باشــد، مواردی 
جدید و نوظهور در این سیستم به چشم 
می خورد. تحلیل های مشترک، مدل های 
اقتصادی و اقتصادسنجی، اقتصادرفتاری، 
روش های اســتخراج داده ها، مدل های 
ریاضی در روانشناسی مشتریان از جمله 

ابزار توانمند امروزی در بازاریابی به حساب 
می آیند، اما در عین حــال همچنان ابزار 
و روش های قدیمی در سیستم بازاریابی 
مشاهده می شود. شاید بتوان چالش جدید 
بازاریابی را استفاده همزمان از ابزار قدیمی 
در کنار ابزار جدید و نوظهور دانست. در این 
خصوص استراتژی ها و نکات مورد توجه 
بســیاری برای برطرف کردن این چالش 
وجود دارد که در ادامه به بررسی تعدادی از 

آنها می پردازیم.

   ۱ - بخش هــای مختلــف ســازمان، 
مانند تحقیق و توســعه، عملیات، مالی و 
بازاریابی در بسیاری از سازمان ها به صورت 
جداگانه فعالیت می کنند. حال آنکه برای 
توسعه محصوالت جدید همکاری تمام 
بخش ها الزم اســت. برای مثال قسمت 
بازاریابی و مالی بــا اینکه به صورت کامال 
جداگانه، حتی بــا روش ها و تکنیک های 
مجزا، در سازمان ها فعالیت می کنند، به 
یکدیگر وابسته هستند؛ بخش بازاریابی 
برای محاسبه میزان بازگشت سرمایه از 
فروش محصول و مقــرون به صرفه بودن 
یا نبودن آن یا محاسبه ارزش نام تجاری 
محصوالت مختلف نیازمند بخش مالی 
است. از جمله مواردی که باعث ایجاد فاصله 
بین قسمت های مختلف یک سازمان شده 
و بالطبع تاثیری منفی روی بخش بازاریابی 
می گذارد، می توان به این موارد اشاره کرد: 
وجود فاصله بین مشتری و سازمان )کم 
بودن تبادل اطالعاتی بیــن آن دو و نبود 
اختیارات برای مشتری جهت اعمال نظر 
و سلیقه روی محصوالت شرکت(، متفاوت 
بودن و جداگانه اتخاذ شــدن روش های 
کمــی و کیفــی )رفتــاری(، تمایز بین 
مخاطبان صنعت و دانشگاه، وجود تفاوت 
بین روش های ذهنی )شهودی( و تحلیلی 
)آماری و ریاضی( و در آخر هدف قرار دادن 

بازارهای متفاوت جغرافیایی.

   ۲ - کســب  وکارها نیاز به برقرارکردن 
ارتباط با محیــط، بازارها و منابع مختلف 
دارند. بازاریابی کنونی، به شــدت بر پایه 

شبکه ها فعالیت می کند.
بدین جهت مدیریت امروزی نیاز به تغییر 
روش های مدیریتی سنتی خود به سمت 
روش های هماهنگ کردن شبکه ها دارد. 
این تغییر خود نیازمند مــواردی مانند: 

تمرکز کردن روی بهینه سازی شرکت و 
شبکه آن به طور همزمان )در روش سنتی 
مدیران بیشتر درصدد بهینه سازی شرکت 
خود بودند(، به کارگیری روشی متفاوت 
برای اعمال کنترل در روابط )در سیستم 
سنتی ارتباطات با سایر همکاران و شرکا 
از نوع یکپارچگی عمودی بود، حال آنکه 
روش جدید نیازمنــد ارتباطی جدید با 
کارکنان، مشــتریان و شرکت های دیگر 
است(، توجه و تمرکز روی شایستگی های 
سایر شرکت  و سازمان ها به جای تمرکز 
تنها روی شایستگی ها کلیدی خود شرکت 

است.

   ۳ - بر خالف روش  ســنتی که شرکت 
قســمتی را به عنــوان مدیریــت روابط 
با مشــتریان در نظر می گرفت، بایستی 
موقعیتی ایجاد شــود که خود مشتریان 
بتوانند ارتباطشــان با شرکت را مدیریت 
کنند. در این میان نقش اینترنت بســیار 
مهم و تاثیرگذار بوده و شرکت ها با استفاده 
از کانال مجازی اینترنت، می توانند مشتری 
نهایی را بیش از پیش دارای حق انتخاب 
و اعمال نظر و قدرت کنند. مشتریان در 
بازاریابــی امروزی بایســتی به نوعی هم 
 سازنده محصوالت شــرکت بوده، به ارائه 
راه حل های مناسب پرداخته و در فرآیند 
توسعه محصوالت جدید شرکت دخیل 

باشند.

   ۴ - بسیاری از شــرکت ها محصوالت 
متفاوت و مجزا برای دسته  های مختلف 
مشــتریان ارائه می دهند. بــرای مثال 
شرکت های داروســازی برای هر کدام از 
امراض و بیماری ها یــک داروی خاص با 
یک نام تجاری مجزا روانه بازار می کنند؛ 
داروی دیابت، داروی کلســترول، داروی 

فشار خون.
اگر یک مشــتری به تمام این بیماری ها 
دچار باشد ممکن است به دنبال دارویی 
بگردد که به صــورت یک جا بیماری های 
وی را برطرف سازد. تمرکز بازاریابی سنتی 
بر روی توسعه و فروش محصوالت مشخص 
به جای ارائه یک راه حل یکپارچه و کلی 
جهت رفع نیازهای مشــتریان است، اما 
بازاریابی امروزی به دنبال این اســت که 
مشتری را در تمامی فرآیندها شریک کند؛ 
از توســعه محصول تا بازاریابی محصول. 
در نتیجه تولید محصــوالت در بازاریابی 
امروزی از محصوالت شرکت با نام تجاری 
به سمت محصوالت مشتری با راه حل های 
منحصربه فرد وی تغییر شکل پیدا کرده 

است.

   ۵ - روش های تحلیلی و متریک توامان 
برای بازاریابی مورد نیاز هستند. با افزایش 
میزان توجه به نرخ بازگشــت ســرمایه 
در بازاریابی، سیســتم بازاریابی نیازمند 

به کارگیــری مقیاس ها و سیســتم های 
اندازه گیری جدید اســت. سیستم های 
اندازه گیری مالی در این راستا کارآ نیستند. 
آنها بیشــتر به گذشــته توجه داشــته، 
عوامل محرک را نادیــده گرفته، و ارزش 
واقعی دارایی های غیرملموس را در نظر 
نمی گیرند. معیار سنجش درست موفقیت 
چیست؟ مطالعات نشان داده است ۷۱% از 
شرکت ها یک مدل علی مالی یا یک نقشه 
راهنما برای بخش بازاریابی خود ندارند. 
۷۸% از شرکت ها به ارتباط بین معیارهای 
سنجش غیرمالی با نتایج مالی آتی خود 

اعتبار نمی دهند.
این پنج استراتژی اشــاره شده به عنوان 
شروع می تواند مناسب باشد، ولی همچنان 
باید اســتراتژی  و رویکردهــای جدید را 
مورد بررسی قرار داد. بایستی هر دو گروه 
متخصصان صنعت و دانشگاه در کنار هم 
فعالیت کرده و روش های خالقانه را در این 

خصوص به کار بگیرند.
هنگامی که دنیای اطراف ما در حال تغییر 
است، چاره ای جز تغییر دادن مدل فکری 
خود نداریم. شرکت ها همواره باید به فکر 
آینده بوده و از به دام افتادن در تله گذشته 
اجتناب کنند. به وجود آوردن روش های 
جدید، ابزار جدید، طرز فکرهای جدید به 
همراه تعامل بیش از پیش شرکت با محیط 
اطراف و شناسایی مشــتریان امروزی به 
همراه رفتارشناســی آنها الزمه بازاریابی 

مدرن دنیای کنونی است.

 هفت استراتژی برای شروع؛   

مدیر یک شبکه بازاریابی مدرن باشید

دپارتمان بازاریابی، 
دیگر مانند 

سیستم های قدیمی 
به تنهایی تصمیم به 

اجرای برنامه های 
خود نمی گیرد، بلکه 

همکاری با سایر 
قسمت های سازمان 
امری ضروری است. 

دنیایی که امروزه در آن بازاریابی وجود دارد به کلی تغییر 
کرده است. تکنولوژی ها از اینترنت تا بیوتکنولوژی دائما علوم 
و جوامع مختلف را دگرگون می سازد. دغدغه های اجتماعی 
از تاثیر شرکت ها روی محیط زیست تا مسوولیت اجتماعی 
سازمانی، روابط بین سازمان ها و محیطی را که در آن فعالیت 
می کنند، تغییر داده است. کانال ها و تکنولوژی های جدید در 
حال تغییر فضایی که بازاریابی در آن فعالیت می کند، بوده و 
جهان مجازی معنای جدیدی را از مفهوم مکان در بازاریابی 

معرفی می کند. 

 
استارت آپ

 ورود به بورس اخیرا بیشــتر مورد توجه استارت آپ ها 
قرار گرفته است. حتی برخی از استارت آپ های بزرگ مانند دیجی کاال 
گفته اند که سعی دارند تا سال ۹۸ وارد بازار سرمایه شوند، اما قوانین 
را مناسب شــرکت های تکنولوژی نمی بینند. از ســوی دیگر ورود 
شرکت های به بورس نیاز به ارائه تصویری شفاف از عملکرد مالی آنها 
دارد و به همین دلیل برخی تصور می کنند که وارد نشدن استارت آپ ها 
به بورس نشان دهنده کارنامه مبهم مالی آنها و یا عدم توان رقابت در 

بازار بورس است.

مجموع همین عوامل، موجب شــده تا ایــن تصویر به وجود بیایــد که ورود 

شــرکت ها و مخصوصا اســتارت آپ ها به بورس، 
نشانه ای از موفقیت آنهاست. این درحالی ست که 
طبق آمارهای جهانی ۷۵ درصد از استارت آپ هایی 
که به بورس وارد می شوند، عالمت سقوط سهم آنها 

روی تابلوها نمایش داده می شود.
اما واقعا شــرایط بازار بورس ایران تا چه اندازه آماده 
پذیرش استارت آپ هاســت و چــه عواملی موجب 
می شــود تا آنها از ورود به تابلوها صــرف نظر کنند؟ 
مدیرعامل فرابورس ایران به دیجیاتو گفته بود مشکل 
قوانین برای ورود اســتارت آپ ها به بــازار بورس حل 
شــده اســت. »امیر هامونی« می گوید در حال حاضر 
در فرابــورس تابلوهایی وجود دارد بــرای ورود به آن 
شرکت ها الزم نیست سه سال ســودآور باشند و برای 
ورود به تابلوی دوم کافی اســت تا یک سال از تاسیس 
شرکت ها گذشــته باشد. حتی اگر شــرکت ها زیان  ده 
باشند هم می توانند با یک چشم انداز مثبت وارد تابلوی 

دوم فرابورس شوند:
»ورود شرکت های دانش بنیان به بازار سرمایه دو مانع و چالش بزرگ دارد که به 
تیم مدیریت مالی، حسابداری و ثبت حساب ها برمی گردد. معموالً این موارد با 
استانداردهای حسابداری ایران و IFRS که حسابداری بین المللی است انجام 
نمی شود. سپس زمانی که می خواهند وارد فرابورس شوند، با یک چالش بزرگ 
برای تغییر و تحول در نظام حســابداری خود مواجه می شوند. در نتیجه الزم 
می شود تا همه چیز را از نو بسازند. این مشــکل در واقع به خود استارت آپ ها 
برمی گردد و اگر از ابتدا فرایندها دقیق انجام می شد، ورود آنها به بازار فرابورس 

خیلی ساده تر بود.«
»عادل طالبی« کارشناس تجارت الکترونیک درباره ورود استارت آپ ها به بورس، 

می گوید ورود به بورس شــرایطی دارد که اگر رعایت شود شرکت ها می توانند 
 وارد آن شوند، اما ورود به بورس لزوما نشــان دهنده موفقیت یا پیشرفت آنها

 نیست:
»شرکت  های زیادی در بورس ورشکسته می شوند. یا حتی شرکت های دولتی 
زیادی در بورس وجود دارند که به صورت سوری از ورشکستگی آنها جلوگیری 
می شــود. الزاما این موضوع به معنای موفقیت آنها نیســت به هر حال وقتی از 
حوزه  ای تعدادی از کسب و کارها وارد بورس می شوند مشخص است که برخی از 

کسب و کارها الزامات را رعایت کرده اند و حائز شرایط بوده اند.«
طالبی در پاســخ به این ســوال دیجیاتو که آیا ورود اســتارت آپ  ها به بورس 

منطقی ست و تا چه اندازه احتمال شکست وجود دارد، توضیح داد:
»بورس ایران با بورس سایر کشورها مانند آمریکا متفاوت است. در آمریکا انواع 
بورس وجود دارد که مثال فقط شرکت های کوچک وارد آن می شوند. درحالیکه 
ما در ایران فقط یک بورس داریم که توسط دولت کنترل و برنامه  ریزی می شود. 
مدل بورس ما مشکل دارد چون کپی برداری شده از نمونه های خارجی ست و 
سعی شده ایرانیزه شود و به بلوغ کامل نرسیده است. در واقع بورس ایران مناسب 
ورود استارت آپ ها نیست. ضمن آنکه در سایر کشورها که بورس به درستی در 

آنها شکل گرفته است. شرکت ها در رقابت با یکدیگر شکست می خورند.«
ورود استارت آپ ها به بورس ماهیت جسورانه  ای دارد و در سراسر جهان یکی از 
حرفه ای ترین سطوح سرمایه گذاری محسوب می شود که سرمایه گذاری در آن 

کار مردم عادی نیست.
به گفته طالبی در همین راستا درون فرابورس ایران کمیته ای به نام »های تک« 
تشکیل شده است که روی این موضوع به صورت تخصصی کار شود و افراد خاص 
بتوانند در این حوزه سرمایه گذاری کنند و هرکس نتواند وارد آن شود. اقدامی 
که به باور طالبی و بر اساس استانداردهای جهانی کامال درست است. به گفته 
او مدل سرمایه گذاری در استارت آپ ها با مدل های سنتی متفاوت است، نحوه 

سنجیدن آنها متفاوت از سایر کسب و کارهاست.
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نقش اینترنت بسیار 

مهم و تاثیرگذار بوده و 
شرکت ها با استفاده از 
کانال مجازی اینترنت، 

می توانند مشتری نهایی 
را بیش از پیش دارای حق 

انتخاب و اعمال نظر و 
قدرت کنند. 

زومیت
گـــزارش

آیا بورس ایران جای مناسبی برای استارت آپ ها است؟

محدودیت  احتمالی  اپل 
 برای  استارت آپ های 

 ایرانی

 اپل به دنبال محدودسازی استفاده 
از »گواهی توسعه دهنده سازمانی« 
 Enterprise Developer(
Certificates( اســت. ایــن 
گواهی به شرکت ها اجازه می دهد 
تا یک اپلیکیشــن را جدا از فضای 
اپ اســتور، به شــکل مستقیم در 
اختیــار مخاطب مورد نظرشــان 
در ســازمان خود قــرار دهند. بعد 
از اینکه وب ســایت »تک کرانچ« 
در مقالــه ای به اپلیکیشــن های 
شامل محتوای مســتهجن، قمار 
و اپلیکیشــن های کرک شده که 
از این طریق به شــکل گسترده در 
اختیار کاربران قرار گرفته اند اشاره 
کرد، اپل، به »رویتــرز« اعالم کرد: 
»توســعه دهندگانی که از گواهی 
Enterprise اپل سواســتفاده 
می کنند، در واقع خالف تعهد نامه ی 
اپل عمل کرده اند و مجوزشان باطل 

خواهد شد.«

   اپل: آماده اقدام سریع هستیم
سخنگوی اپل به رویترز گفته است: 
»ما به شــکل دائم موارد مربوط به 
سواســتفاده را ارزیابی می کنیم و 
آماده اقــدام ســریع در این رابطه 
هستیم.« اگرچه اپل با حساسیت 
باالیی اجازه انتشار اپلیکیشن ها در 
پلتفرم اپ استور را می دهد اما اکنون 
بعضی توســعه دهندگان از برنامه 
گواهی توسعه دهنده سازمانی این 
شرکت برای انتشار اپلیکیشن های 
خاص و کرک شده استفاده کرده اند؛ 
اپلیکیشن هایی که به نظر می رسد 
به شکل گسترده در چین و بعضی 
از کشــورها مــورد اســتفاده قرار 

می گیرند.
هزینه این سرویس به شکل ساالنه 
۲۹۹ دالر است و شرکت های ایرانی 
پس از حــذف اپ هــای ایرانی از 
اپ استور، از همین روش برای ارائه 
اپلیشکن خود به کاربران استفاده 

می کردند.
اما فارغ از مشکالتی متعددی که این 
روزها اپل به خاطر سیاست هایش با 
آنها دست به گریبان است، نکته مهم 
برای ما کاربران ایرانی اســتفاده از 
همین روش جهت نصب اپلیکیشن  
استارت آپ ها، شرکت ها و بانک های 
ایرانی اســت. اگر در ایران زندگی 
می کنید و کاربر آیفون هســتید، 
 Enterprise احتمــاالً واژه
جهت نصب اپلیکیشــن برای شما 
کاماًل آشناست. برای مثال رفتن به 
سایت دیجی کاال یا اسنپ با آیفون 
و دریافت مستقیم اپلیکیشن این 
شــرکت ها. اپل در اصل این روش 
را برای ســازمان ها ارائه می دهد تا 
بتوانند اپلیکیشــن های خود را با 
کارمندان شان به اشتراک بگذارند، 
بدون اینکه نیاز باشــد تا آن را در 
اپ استور و به شکل عمومی منتشر 
کنند. در واقع، این روش، یک روند 
خصوصی انتشــار اپلیکیشن است 
تا یک شــرکت نرم افزار خود را در 
اختیار کارمندانش قرار دهد. اما نکته 
اینجاست که کسب وکارهای ایرانی 
در شهریور ســال ۹۶ و پس از آنکه 
اپل همه اپلیکیشن های ایرانی را از 
اپ استور حذف کرد، به سراغ همین 
روش آمدند. دیجی کاال، اســنپ، 
تپسی و بسیاری از استارت آپ های 
کشور از طریق این روش به کاربران 
آیفون در ایران متصل می شوند چرا 
که اپل به خاطــر تحریم ها، دیگر 
اجازه انتشار اپلیکیشن های ایرانی 

را در اپ استور نمی دهد.

دیجیاتو
گــزارش
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Dumuli 
Geopark of 
Ardabil

Dumuli, a village 
in north-western 
Iran, is home to an 
amazing geopark 
which annually 
attracts thousands 
of tourists to Ardabil 
province.
The geopark, 
100km from 
Ardabil, is one of 
the natural tourist 
attractions of the 
province with a 
variety of natural, 
historical, and 
a n t h ro p o l o g i c a l 
attractions.
The village has a 
population of 187 
people, most of 
whom are busy 
farming and animal 
husbandry. Dumuli 
is one of the few 
villages in Iran that 
still has maintained 
its traditional and 
ancient texture.
C h a l a c h o k h o r 
Waterfall is located 
on the banks of the 
river Domuli and 
is famous for its 
deep valleys. The 
trees on the road to 
the waterfall have 
added to its beauty. 
The waterfall 
is located at an 
altitude of 1,100 
metres above sea 
level.
Dumuli Waterfall in 
the southern part of 
the village is one of 
the most beautiful 
waterfalls in the 
region.
The high mountains 
surrounding the 
waterfall and the 
valley of the Dumuli 
river have turned 
the waterfall into 
one of the most 
attractive tourist 
attractions in Iran.
Moreover, the 
historic castle of 
Kand Qalasi in 
the western and 
southwestern part 
of the village dates 
back to 1,800 years 
ago. It is one of the 
mystic castles of 
Iran.
This military 
fortress was 
most likely used 
by the Iranian 
Khurramites till the 
Safavid period.
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05 Flowery Isfahan to welcome 
Nowrouz

Eastern Isfahan drank in 
drops

attraction

news

“25,000 different types of flower vases in 
proportion to the historical identity and 
history of Chaharbag will be planted in this 
tourism axis soon,” the CEO of the parks 
and green space organization of Isfahan 
municipality said.
“Seasonal flowers like double buttercup, 
cyclamen, hanging geranium, begonia, 
kalanchoe, and gilly flower are among the 
species that will be planted in the tourism area 
of Chahrbagh Avenue, on the eve of New Year,” 
Forough Mortezaee said.
“In order to welcome the New Year, more than 
seven major projects have been put on the 
agenda that will be carried out inside the city 
and even in the suburbs” she noted. Saying that 
special measures are being taken out in every 
parts of the city, she added, “Some plans are 
underway, even the types of flowers and plants 
have been selected in line with the nostalgic 
and historical background of Isfahan; citizens 
can enjoy a beautiful appearance of the city 
during Nowrouz.”Pointing out that monitoring 
the flower and plant area of Imam Ali square 
has been put on the agenda, she continued, 
“Special designing will be carried out for the 
new place of Isfahan’s big exhibition. “
“Flower and plant market is going to be moved 
to Tandorosti garden; executive operations to 
provide a suitable green space has been also 
started, and will be completed in the next few 
months,” she also said.

The immediate consequence of drought in 
Isfahan was a fall in crop production, due to 
inadequate and poorly distributed rainfall. 
Farmers are in danger of losing money as 
drought destroys their crops.
For Isfahani farmers, drought is a major source 
of concern as their livelihoods depend on 
the water. Farmers who live in east of Isfahan 
experience higher levels of concern regarding 
drought as it has led to loss of employment; 
also family members are getting off-farm work 
to supplement income lost to drought in this 
region.
It has been two weeks that Isfahani farmers are 
feeling delighted as the Zayanderoud River has 
backed to their region so they can start farming 
again; however, the river is an instant guest and 
farmers are doomed to only enjoy its presence 
for a short time.

The Chahar 
Bagh continues 
to be an 
important social 
gathering place 
of Isfahan. At its 
inception, it was 
lined by palaces 
and residences 
of noblemen 
that faced on 
to it with open 
arcades giving 
views to their 
private gardens.

The public boulevard is 1,650 
meters long and consists of four 
quadpartite gardens arranged 
along a north-south axis that 
slopes towards the south. Each 
quadpartite unit is composed of 
two square and two rectangular 
plots separated by pathways and 

is located slightly lower than the preceding 
unit. Together, they are experienced as a 
single boulevard with a central promenade 
flanked by axial garden plots. The gardens 
have since been converted into roadways, 
with plane trees lining either side. Running 
along the center of the promenade was 
a water channel with cascades; the 
promenade now only features circular 
flower beds and light posts. 
The Chahar Bagh is located approximately 
535 meters to the west of the main city 
square (maidan), and urbanistically serves 
as the main north-south artery of the city 
from which all other east-west avenues 
spring. Between the Chahar Bagh and the 
Maidan are the royal gardens. Overlooking 
the northern end of the boulevard is a small 
glass pavilion. The boulevard continues on 

the other side of the Zayandeh river, crossed 
by the Allahverdi Khan Bridge (b. 1602), 
where the royal gardens of Hazar Jarib are 
located. Further south, the Chahar Bagh 
connects Isfahan with Julfa, an Armenian 
Colony settled during the reign of Shah 
Abbas.
The Chahar Bagh was surrounded by 
beautiful orchards (fruit gardens). It was a 
very pleasant promenade street.
 

Chahar Bagh consisted of three parts; 
Central Chahar Bagh, started from present 
Municipality, stretched to the Allah Verdi 
Khan Bridge. The upper Chahar Bagh began 
from the Allah Verdi Khan Bridge to the 
Sofeh mountain and the lower Chahar Bagh, 
from present Municipality to Shohada 
Squere.
 During Safavid dynasty beautiful orchards 
were built on the west side of Chahar Bagh 
Ave. Royal palaces were constructed from 
Chahar Bagh Ave to the Royal Naghshe Jahan 
(Immam) square.

Residential areas begun from the eastern 
part of Immam square. Not only Chahar 
Bagh Ave. but also orchards and beautiful 
palaces which were built in centers of 
gardens were beautifully designed. 
Travelers who visited Isfahan have 
explained the Chahar Bagh Ave. as one of the 
most beautiful streets of the world.
One day per week was allocated to women. 
Only women were permitted to promenade 
in Chahar Bagh and could spend there time 
for shopping.
During Qajar dynasty even trees of this 
street were cut and sold and replanted. 
Chahar Bagh lost its beauty and glory 
during Qajar dynasty. Isfahan was highly 
and carelessly expanded during 20th 
century. Historic gardens were destroyed 
and converted into shops and houses. Only 
some parts of two gardens have remained. 
The Chelel Sotoun garden and the Hasht 
Behesht garden (Bolbol) .
Beauties of Isfahan Safavid gardens names 
have remained in travelers books. Today 
Chahar Bagh is used as one of shopping 
centers. Importance and glory of this avenue 
is vanishing.The Chahar Bagh continues 
to be an important social gathering place 
of Isfahan. At its inception, it was lined by 
palaces and residences of noblemen that 
faced on to it with open arcades giving views 
to their private gardens. In 1706-1714, the 
large madrasa complex of Madar-e Shah was 
built along the eastern side of the boulevard. 
Today, it is lined with shops, hotels, and some 
remaining palaces. 

Chahar Bagh : Main Boulevard Of 
Isfahan

Chahar Bagh is the main boulevard of Isfahan, Iran. It 
was built as a part of a larger urban project undertaken 
between 1596 and 1597 by the Safavid Shah Abbas I. 
Its name, literally translated as “four gardens”, refers 
to a popular garden typology consisting of four plots 
divided by waterways or paths forming a cruciform 
plan. 

Lador spring; 
new tourism 
destination in 
Isfahan
The tourism area of “Lador 
spring”, with beautiful mountain 
landscapes and waterfall views 
has become one of the tourism 
hubs of the province and country.
 In addition of having 8 top 
universities, mosques, and 
famous Hosseiniyes, Khomeini 
Shahr benefits greatly from 
the natural beautiful views. In 
addition to the lush gardens of 
this town which are considered 

as the lung of the western side of 
the province, one of the region’s 
tourism destinations of this town, 
registered in the special economic 
areas of the province, is “Lador 
spring”.Some people define 
“Lador” as “Ladoor” because of 
the valley that people should go 
through in order to reach their 
destinations, and another group 
called it “Lador” since they believe 
that the spring water is clear 
and passes through the valleys, 
and it is bright and transparent 
like a pearl. Among the tourist 
attractions of this area, we can 
mention the waterfalls, the spring 
itself, water paths, landscapes of 
the plains, fig trees, flowers and 

wild plants, birds, Chahar Bagh 
area of Lador, beautiful caves, 
fountains, sport facilities, and 
hiking areas.In this area, you can 
climb the mountain from the left 
or right paths and reach the area 
above the main waterfall, and 
enjoy the beauty of waterfalls, 
ponds, fig trees, very shallow 
caves and ditches in the mountain 
that sometimes are covered 
with plants like maidenhair. “In 
the future, the main policy of 
cultural heritage organization of 
Isfahan is supporting the tourism 
development in the towns in the 
province,” Fereydoon Allahyari, 
director general of Isfahan 
cultural heritage, handicrafts and tourism organization said.

،،

The Chahar Bagh 
was surrounded 
by beautiful 
orchards (fruit 
gardens). It was 
a very pleasant 
promenade street.
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Iranian Oil Minister Bijan 
Zangeneh said the country’s 
petrol production capacity 
had more than doubled 
since 2013.Addressing the 
opening ceremony of Phase 
III of Bandar Abbas Gas 
Condensate Refinery (also 
called the Persian Gulf Star 
Refinery) on Monday, the 
Oil Minister Bijan Zangeneh 
said Iran’s petrol production 
capacity currently stood at 
101 million liters per day 
from 50 ml/d back in 2013.
He said 76 ml/d of Euro-4 and 

5 petrol was produced in the 
country, adding inauguration 
of the first three phases of the 
refinery had realized a major 
leap in the country’s petrol 
production capacity.
 “Today, contrary to what 
was the case a decade ago 
that petrol imports could be 
subject to the sanctions, we 
are no longer an importer 
of the item and can even 
become a petrol exporter and 
the US cannot have a word to 
say in this regard,” the official 
said.

Syria in talks 
with Iranian 
mobile phone 
operator: 
Assembly 
Speaker
Speaker of the 
People’s Council of 
Syria, Hammoudeh 
Sabbagh, said 
Monday that his 
country is in talks 
with an Iranian 
mobile phone 
operator for 
cooperation.
He made the 
remark at a People’s 
Assembly session 
on Monday, where 
Syrian lawmakers 
reviewed the 
p e r f o r m a n c e 
of the country’s 
Communications 
and Technology 
Ministry.
Sabbagh noted 
the poor state 
of internet and 
communications 
in Syria, saying the 
country is in talks 
with a mobile phone 
operator in Iran for 
more cooperation. 
He added that 
the details of the 
negotiations will 
be disclosed to the 
public in the near 
future, according to 
al-Watan daily.
He said the country 
is planning to 
increase the 
number of its 
mobile phone 
operators to three.
According to Syria’s 
state-run news 
agency SANA, 
the Assembly 
members during 
the session called 
for rehabilitating 
and improving 
communications 
services, addressed 
the shortage of 
m a i n t e n a n c e 
staff, and urged 
improvement of 
internet speed.
Minister of 
Communications 
and Technology 
Iyad al-Khatib 
said that work 
is underway to 
address the lack of 
internet services in 
some areas.
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Iran oil output doubles in 5 years: 
Minister

Iran is taking the final steps 
in its transition to a modern, 
streamlined system of 
taxation. By implementing 
the electronic execution of 
taxation procedures, the 
“Comprehensive Taxation 
Plan” aims to help widen the 
tax base, identify potential 
taxpayers and minimize tax 
evasion.
Kamel Taqavinejad, the ex-
chairman of Iran National 
Tax Administration and the 
soon-to-be deputy health 
minister, has expounded 
on the progress made on 
each of these goals in an 
interview published on 
INTA’s website. According 
to Financial Tribune, a 
translation of his remarks 
follows:
The Comprehensive 
Taxation Plan is a turning 
point based on information 
and communications 
technology. It incorporates 
all organizational 
structure, pillars and 
procedures, as well as 
rules and regulations. 
It is devised to transform 
the taxation system 

from a traditional into a 
modern, contemporary 
system, which means that 
all infrastructures will 
undergo a meaningful 
change. 
How It All Started
The Comprehensive 
Taxation Plan was put on 
the agenda of the Third Five-
Year Development Plan 
(2001-6) in 2004.
Deloitte, one of Canada’s 
leading professional 
services firms, providing 
audit, tax, consulting, 
financial and risk advisory 
services to local and 
international clients, won 
the consultancy tender 
launched by the office of the 
Comprehensive Taxation 
Plan the following year. 
With the help of in-house 
and outsourced Iranian 
and foreign experts, 
INTA designed the 
comprehensive taxation 
roadmap in five chapters 
and 32 projects. 
Bull SAS, a French-owned 
computer company of 
worldwide recognition 
in the public sector for its 

business and technical 
expertise, particularly 
in aligning customs 
and tax systems to new 
international demands, won 
the international tender 
for the designing and pilot 
implementation of the 
project. Yet, due to reasons 
beyond the Ministry of 
Economy and INTA’s 
control, the contract with 
the French company was not 
signed before March 2009. 
Notably, the company’s 
contract terminated last 
June and all source codes are 
now at the disposal of INTA. 
Currently, the integrated 
software of the plan is 
INTA’s biggest information 
and communications 
technology asset and part of 
Iran’s cyber capital. 
Objectives Pursued

The plan’s macroeconomic 
goals include boosting tax 
revenues through anti-
tax evasion measures, 
eliminating unnecessary 
exemptions, identifying 
new taxpayers and 
accelerating tax payment 
procedures, in addition 
to mechanizing and 
streamlining taxation 
procedures. 
Increasing economic 
transparency and public 
awareness about how tax 
statements are presented 
is the most important 
advantage of the plan. 
Tax statements, payments 
and other services will go 
online and consequently 
help reduce intra-city 
travels and related 
costs when the plan is 
implemented completely.

Five countries account for 
over 50% of Iran’s imports
 Data released by the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration show that Iran’s five top 
exporters accounted for over 50% of the goods 
entered through the country’s customs during the 
past 10 months of the current Iranian year (to Jan. 
20).
China exported goods worth $8.9 billion to Iran 
during the 10-month period, becoming the top 
exporter to the Islamic Republic.
Apart from China, Iran mainly imported goods from 
the UAE ($5.45 billion), Turkey ($2.038 billion), 
Germany ($2.018 billion) and India ($1.928 billion).
These five countries together accounted for 57% of 
Iran’s total imports.

Livestock raw materials 
import to Imam Khomeini 
port surges 20%
 Iraj Modiri, the deputy head of Khuzestan Ports and 
Maritime Organization, said on Tue. that imports of 
livestock inputs to the port has increased 20 percent 
since the current Iranian calendar year up to the 
present time (Feb. 19).
Statistics indicate that 10,300,000 tons of livestock 
raw materials have been imported into the country 
from March 21 to Feb. 19, the figure of which is on 
the rise, he said.
Presently, seven vessels carrying 287,000 tons 
of animal raw materials would be discharged in 
this port, six of these vessels are related to corn, 
he noted.According to statistics, almost 9 million 
tons of livestock raw materials [including corn, 
barley and soybean], valued at $3 billion, is annually 
imported into the country.
Modiri said, “with the measures taken in the field 
of accelerating cargo discharge in this port, new 
equipment would be installed in the near future 
based on international standards.”

Iran’s exit from JCPOA 
detrimental to country: 
Official
Iran’s Vice-President for Legal Affairs La’ya Joneidi 
said on Monday that violation of Iran nuclear 
deal, officially known as JCPOA, was harmful to 
Iran.Addressing first meeting of International 
Conference on Global Economy late on Monday, she 
added that US sanctions against Iran are illegitimate 
and unfair.“The impacts of US sanctions against Iran 
indicate that they are not fair, as prices of goods have 
become three-fold over the past eight months,” she 
noted.According to Joneidi, by imposing sanctions 
against Iran, the US has not violated the deal but 
also international norms. The US is dodging its 
commitments through the instruments it has made 
and under such a condition Iran should use all its 
soft power instruments, Joneidi said.

Asian share markets bounced broadly on Monday 
as investors dared to hope for both progress at Sino-
U.S. trade talks in Washington this week and more 
policy stimulus from major central banks.

Iran: 'Comprehensive Taxation Plan' 
Tipped as Turning Point

news

US cannot crush us: Huawei 
founder
 The founder of China’s electronics giant Huawei says a 
campaign of pressure by the United States targeting his 
company will fail to “crush” the firm.
The US has filed 23 charges against Huawei and Meng 
Wanzhou, who is the daughter of Huawei’s founder — 
Ren Zhengfei — and the chief financial officer of the 
company. Meng was arrested in Canada in December 
last year at the request of the US, which is pursuing 
her extradition.Speaking to BBC in his first interview 
since Meng’s arrest, Ren dismissed the US charges as 

politically motivated.
“Firstly, I object to what the US has done. This kind of 
politically motivated act is not acceptable,” he said.
“The US likes to sanction others. Whenever there’s an 
issue, they’ll use such combative methods,” Ren said. 
“We object to this. But now that we’ve gone down this 
path, we’ll let the courts settle it.”
US Secretary of State Mike Pompeo last week warned 
American allies not to deploy Huawei technology, 
saying it would make it more difficult for the US to 
“partner alongside them” if they did.Ren implied 
that the US was seeking to push Huawei out of global 
competition.“There’s no way the US can crush us,” he 

told the BBC. “The world cannot 
leave us because we are more 
advanced.”“Even if they 
persuade more countries 
not to use us temporarily, 
we can always scale things 
down a bit,” he added.‘We 
don’t install backdoors’
Commenting on the US 
accusation that China is 
using the firm for international 
espionage, Ren said allowing spying was a risk he 
would not take.

It is devised 
to transform 
the taxation 
system from 
a traditional 
into a modern, 
contemporary 
system, which 
means that all 
infrastructures 
will undergo 
a meaningful 
change. 

Iranian Refinery World’s Biggest 
Producer of Euro-5 Gasoline: 
Official
 The commander of Khatam al-Anbia Construction Base, a 
conglomerate belonging to the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC), said the Persian Gulf Star Refinery in southern 
Iran is the biggest producer of Euro-5 gasoline in the world.
Speaking to the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) on 
Monday night, Saeed Mohammad pointed to the inauguration 
of the third phase of Persian Gulf Star Refinery earlier in the day 
and said the Khatam al-Anbia Construction Base’s involvement 
in the construction of the refinery was meant to fill the vacuum 
left by the withdrawal of foreign companies due to anti-Iran 
sanctions.
The Persian Gulf Star is the world’s largest gas condensate 
refinery and the biggest producer of Euro-5 gasoline, the 

official added.
He further pointed to the construction of the 4th phase of the 
refinery and said it started about four months ago. 
Mohammad also said with the inauguration of the 4th phase, its 
capacity, which now stands at 360,000 barrels per day (bpd), 
will increase by 120,000 bpd. 

Iranian President Hassan Rouhani on Monday inaugurated the 
third phase of Persian Gulf Star Refinery during a ceremony in 
the country’s southern port city of Bandar Abbas.
The large refinery produces gasoline, gas oil, liquefied 
petroleum gas (LPG), hydrogen, sulfur, and jet fuel.
The inauguration of the new phase would allow for the 
production of 12 million liters of gasoline a day, which could 
rise to 15 million liters later.
The project has provided employment for 3,500 people, 
including 600 permanent jobs.



Zahedan suicide bomber 
was Pakistani national: Gen. 
Pakpour
Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Ground 
Forces Commander said Tue. two of the perpetrators 
behind the Zahedan terrorist attack, including the 
suicide bomber, were Pakistani nationals.
Addressing a ceremony commemorating the 
martyrs of last week’s terrorist attack, Brigadier 
General Mohammad Pakpour said IRGC forces have 
identified the perpetrators behind the attack, saying 
the suicide bomber named Hafiz Muhammad Ali 
and another perpetrator, Abu Bakr, were Pakistani 
nationals. He maintained that three others were 
from the Sistan and Baluchestan region, adding that 
two of them have been arrested, while the third one 
is still at large. He said the last perpetrator will be 
arrested soon. 
The suicide attack, which targeted a bus carrying 
Islamic Revolutionary Guards Corps personnel near 
Zahedan in Sistan and Baluchestan province, claimed 
the lives of 27 people and injured dozens of others.
The so-called Jaish ul-Adl terror group, which 
is based across the border in Pakistan and is 
responsible for kidnapping Iranian border guards 
and carrying out other terrorist attacks of this kind in 
Zahedan over the past years, claimed responsibility 
for the Wednesday attack.
In a Monday statement, IRGC noted that its forces 
had launched an operation Sunday night and stuck 
numerous hideabouts in Saravan and Khash in which 
the terrorists behind the attack were residing.
Three terrorists have been arrested, reads the 
statement, adding that 150kg of explosives, 600kg of 
raw materials for explosives, and some weapons and 
ammunition have been seized during the operation.

Pak daily urges govt to meet 
Iran’s expectations over recent 
terror attack
 Pakistani English news daily strongly believes 
that Iran’s call to Pakistan to act against the militia 
responsible for the recent terror attack in its Sistan-
Baluchestan Province must lead to immediate action.
‘Daily Times’ in its editorial comments on Tuesday 
said the authorities in Islamabad should do well 
to take the deadly suicide attack on an Iranian 
Revolutionary Guard convoy very seriously.The 
paper said Iran believes that the militia has an 
operational presence in Balochistan Province 
which is already under the control of security 
forces.“This necessitates a swift probe and action 
to the satisfaction of the western border. The gravity 
of the situation must not be lost on policy makers in 
Islamabad,” said Daily Times. 
It added already, two of our neighbors have had 
similar complaints regarding operational presence 
in Pakistan of non-state actors that cause unrest 
inside their borders.
The editorial went on to say that while the security 
forces proceed against the militia based on 
intelligence shared by Tehran, the Foreign Office 
must pick up the slack on the diplomatic front.

Iran holds important position in 
Pakistan’s foreign policy: Pak FM

The minister expressing 
his views in Geo TV 
channel program ‘Aaj 
Shahzeb Khanzada Kay 
Saath’, said Pakistan 
always desires enhanced 
ties with Iran.
“I had a detailed 
discussion with my 
Iranian counterpart 
Mohammad Javad Zarif 
and he did not use any 
harsh tone towards 
Pakistan,” he said.
The minister said Iranians 
are concerned about the 
recovery of their people 
which are still in the 
custody of terrorists. 
“Pakistani security forces 
have already recovered 
five of the 12 Iranian 
border guards who were 

abducted by militants,” 
said Qureshi. He added 
that Pakistan is in touch 
with Iran over the issue 
and we have also shared 
some details in this 
regards. Pakistani foreign 
minister expressing his 
views said our ties with 
Iran are based on mutual 
trust.
“We strongly condemn 
recent terror attack 
on Islamic Revolution 
Guard Corps (IRGC) in 
southeastern Iran,” said 
the official. He added that 
Pakistan would cooperate 
with Iran to address the 
Iranian concerns. He 
was confident that both 
Iran and Pakistan would 
resolve the issue through 

d i a l o g u e . M e h m o o d 
Qureshi said Pakistan’s 
ties with Saudi Arabia are 
not at the cost of our ties 
with Iran. “Iran holds a 
very important position in 
Pakistan’s foreign policy,” 
stated the minister. 
Earlier, Iranian Foreign 
Ministry had summoned 
Pakistan’s ambassador to 
Iran Riffat Masood over 
the recent terrorist attack.
A suicide attack on a 
bus carrying the Islamic 

Republic Guard Corps 
(IRGC) personnel 
martyred 27 and wounded 
13 in southeastern Iran on 
February 12. A terrorist 
group called Jaish al-Adl, 
affiliated to Al-Qaida, 
claimed responsibility 
for the incident.Pakistan 
media have also reported 
that a Pakistani delegation 
would now travel to 
Tehran to discuss Iranian 
concerns over the terror 
attack.

Pakistan’s Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi 
says Islamic Republic of Iran holds an important 
position in Pakistan’s foreign policy and the relations 
between the two friendly states would be strengthened 
in times to come.
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Iranian Parliament 
Speaker Ali Larijani, 
who is in Beijing atop a 
high-ranking politico-
economic delegation, 
said common interests 
between Iran and 
China have resulted in 
a growth in bilateral 
cooperation.
Larijani made the 
remark upon arrival at 
the Beijing airport on 
Tuesday morning.
The two-day visit is 
made at the invitation 
of Li Zhanshu, chairman 
of the National People’s 
Congress Standing 
Committee of China.
“Due to the interests 
shared between Iran 
and China since a long 
time ago, consultations 
and talks between the 
two sides can be very 
effective,” he added.
According to him, 
in addition to 
parliamentary talks, 
the two sides will 
also discuss ways to 
increase the level of 
political, cultural, 
scientific and economic 
relations.

Pakistan Asks 
UN to Help 
Defuse Ten-
sions with 
India
Pakistan’s foreign 
minister has written a 
letter to the UN, asking 
it to help de-escalate 
and defuse tensions 
with India after a 
suicide bombing last 
week in India’s sector 
of disputed Kashmir 
region killed at least 41 
Indian troops.
New Delhi has blamed 
Islamabad and warned 
of a “jaw-breaking 
response.” Pakistan has 
condemned the attack 
and also cautioned 
India against linking it 
to the bombing without 
an investigation, AP 
reported.
The foreign ministry 
said on Tuesday that 
Pakistan’s top diplomat, 
Shah Mahmood 
Qureshi, informed UN 
S e c r e t a r y - G e n e ra l 
Antonio Guterres in his 
letter that “for domestic 
political reasons, 
India has deliberately 
ratcheted up its hostile 
rhetoric against 
Pakistan and created a 
tense environment.”

Common 
interests led to 
boost in Iran-
China coop.: 
Larijani

Iran
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 Ahead of Saudi visit, China seeks 
‘deeper trust’ with Iran
China wants to deepen “strategic trust” with Iran, the Chinese 
government’s top diplomat told Iran’s foreign minister on 
Tuesday, days before Saudi Arabia’s crown prince visits Beijing, 
underscoring China’s difficult Middle East balancing act.
China has traditionally played little role in Middle East conflicts 
or diplomacy, despite its reliance on the region for oil, but it has 
been trying to raise its profile, especially in the Arab world.
Saudi Arabia’s King Salman visited Beijing in 2017, and Saudi 
Crown Prince Mohammed bin Salman arrives in China later 
this week.

However, China has had to walk a fine line, as it also has close 
ties with Saudi Arabia’s regional foe, Iran.Meeting Iranian 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif at a state guest 
house in Beijing, Chinese State Councillor Wang Yi said he 
had watched Zarif ’s Sunday speech at the Munich Security 
Conference, where he had accused Israel of looking for war.“I 
saw on television how you defended the rights of Iran loud and 
clear at the Munich Security Conference. I think an audience 
of hundreds of millions of Chinese also watched what you said 
and you are a famous person now,” Wang said, in brief remarks 
in front of reporters.“I would like to take this opportunity to 
have this in depth strategic communication with my old friend 
to deepen the strategic trust between our two countries and 

to ensure fresh progress of the 
bilateral comprehensive and 
strategic partnership,” he said.
Zarif is in Beijing 
accompanying a delegation 
that includes Iran’s speaker 
of parliament, Ali Larijani, and 
Oil Minister Bijan Zanganeh. 
Iran was China’s fourth-largest oil 
supplier last year.“Our relationship 
with China is very valuable to us. We consider t h e 
comprehensive strategic partnership between Iran and China 
as one of our most important relations,” Zarif said.

Intelligence min.:
Iran won’t leave terror attack on 
IRGC border guards unanswered
 Iran’s Intelligence Minister Mahmoud Alavi said that 
security forces of the country will respond to terrorists 
behind Wednesday’s attack as this is what the nation 
expects.
He made the remarks Tuesday on the sidelines of an 
event in Tehran commemorating the martyrs of last 
week’s terror attack in Sistan and Baluchistan province.
“We will not leave unanswered the criminal acts of 
terrorists in martyring IRGC border guards in Khash 
road,” he told reporters.
“We will definitely plan on this issue; this is [Iranian] 

nation’s expectation,” he added.
Touching upon good cooperation between different 
security-related bodies in this regard, he said, “from 
the first moments of these incidents, Supreme National 
Security Council started its studies so that we can give a 
crushing response.”The suicide attack, which targeted 
a bus carrying Islamic Revolutionary Guards Corps 
personnel near Zahedan in Sistan and Baluchestan 
province, claimed the lives of 27 people and injured 
dozens of others.The so-called Jaish ul-Adl terror 
group, which is based across the border in Pakistan and 
is responsible for kidnapping Iranian border guards 
and carrying out other terrorist attacks of this kind in 
Zahedan over the past years, claimed responsibility 

for the Wednesday 
attack.
In a Monday 
statement, IRGC 
noted that its forces 
had launched 
an operation 
Sunday night and s t u c k 
numerous hideouts in Saravan and Khash in which 
the terrorists behind the attack were residing. Three 
terrorists have been arrested, reads the statement, 
adding that 150kg of explosives, 600kg of raw materials 
for explosives, and some weapons and ammunition 
have been seized during the operation.
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“We strongly 
condemn 
recent terror 
attack on 
Islamic 
Revolution 
Guard Corps 
(IRGC) in 
southeastern 
Iran,”

 Saudis lack credit 
to accuse others of 
terrorism: Iran
Iran’s Foreign Ministry spokesman, 
Bahram Qassemi says Saudi Arabia, the 
birthplace of a fundamentalist ideology 
and a source of organized international 
terrorism, lacks competence and credit 
to accuse other countries of terrorism.
Qassemi’s comments came in reaction to 
“totally false and hateful” remarks about 
Iran by former Saudi Foreign Minister 
Adel al-Jubeir in a press conference 
during his visit to Pakistan.
“The empty and hateful remarks by him, 
who has a long record of making lies 
and showing hatred towards Iran and 
Iranians, will not change the reality that 
the real godfather of Takfiri terrorism in 
the world and the region is nobody but 
his government,” Qassemi said.“There is 
no need for further explanation for those 
who know a little bit about his [Jubeir’s] 
hypocritical face,” he said.“Saudi Arabia 
as the cradle of the fundamentalist 
ideology and the source of exporting 
organized terrorism at the international 
level has no competence and credit to 
accuse other countries of supporting 

terrorism.”“Instead of pinning the 
blame on others and making vain efforts 
to divert the world’s public opinion 
away from his role in establishing and 
spreading such cruel and killer groups, 
the Saudi minister of state for foreign 
affairs should be answerable for the 
terrorism rooted in the structure of 
the establishment of Saudi Arabia and 
narrate the big inhumane crimes and 
catastrophes resulted from the military 
invasion against the Yemeni people and 
the killing of innocent people of other 
countries in the region and the world 
by the terrorist groups created by it 
in the region and the world.”“Human 
rights groups have frequently issued 
resolutions attracting attentions to 
gross human rights violations in Saudi 
Arabia. However, this country is still 
supported by the US and the western 
communities,” he noted.“Emboldened 
by the support and shielded by double 
standards of the US and some western 
governments, Saudi Arabia has for years 
been spreading extremism and arming 
and training its tamed terrorists,” he 
said.
Qassemi further pointed to the deep 
relations between Iran and Pakistan 
and said the two sides have the right 

understanding and knowledge of their 
neighbourhood relations.“Iran expects 
Pakistan to deal more decisively with 
terrorist groups who use the country’s 
soil for designing, conducting and 
carrying out terrorist operations against 
targets in Iran,” he said.
“Considering the level and depth of our 
relations with Pakistan, we will express 
these criticisms or expectations through 
regular political, intelligence and 
military channels with related officials 
of this country and will follow up.”
Qassemi said Tehran will pursue issues 
resulting from spoiling acts of criminal 
terrorists while taking into account 
realities of relations between the two 
neighbouring countries.
“Certainly, there is vigilance and insight 
among the two countries of Iran and 
Pakistan so the hateful Saudi officials 
cannot satanically misuse recent 
incidents to harm Tehran-Islamabad 
relations,” Qassemi concluded.



Iranian Refinery World’s Biggest 
Producer of Euro5- Gasoline: Official

S Arabia seedbed of wickedness in region, world: IRGC
 Deputy Commander of Islamic Republic Revolutionary Guards 
Corps (IRGC) said that today, Saudi Arabia is the heart of wickedness 
in the region and in the world.Brigadier General Hossein Salami 
made the remarks Tuesday at a ceremony in Tehran which was held 
to commemorate the martyrs of last week’s terrorist attack on IRGC 
personnel in Khash-Zahedan road which claimed 27 lives.“Warriors of 
IRGC Ground Forces are standing against the evil triangle of America, Zionist 
regime and Arabs … today, Saudi Arabia is the heart of wickedness in the region 
and world,” he highlighted.“We will implement our plans and take revenge of our martyrs,” he said, noting 
that these terrorist attacks are “nothing” compared to losses inflicted by Iran against terrorism.

Indian Vice President 
Venkaiah Naidu hailed 
the friendly and unique 
ties between Tehran and 
New Delhi, saying Iran is 
like a valuable and reliable 
friend for his country.In 
a Sunday meeting with 
Iranian Ambassador to 
India Ali Chegini, which was 
held in New Delhi, Naidu 
said “the bilateral ties 
between the two countries 
are very friendly, sincere 
and unique,” adding that 
“Tehran is a good and 
valuable friend for New 
Delhi.”Referring to the 
growing commercial ties 
between the two countries, 
the senior official stressed 
on providing the grounds 
to boost all-out cooperation 
in the economic sector, 
especially energy, and 
transportation.
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Mehdi Honardoost in an exclusive 
interview with IRNA said for the 
last forty years Iran has been 
rendering immense sacrifices to 
eliminate the menace of terrorism 
and has suffered huge human and 
financial losses in this regards.
He added that despite all these 

sacrifices the statement of Saudi official 
against Iran shows that he wants to distort 
the facts and tries to divert the world’s 
attention from Saudi aggressive approach. 
The diplomat expressing his views said 
that unfortunately in recent days the 
world has witnessed tragic incidents in 
South and West Asia which also affected 
close cooperation among the regional 
states.
‘Iran believes in regional cooperation and 
our collaboration with Pakistan is a major 
part of that,” noted the ambassador.
Mehdi Honardoost added that last week 
suicide attack on a bus carrying the 
Islamic Republic Guard Corps (IRGC) 
personnel martyred 27 and wounded 13 
in southeastern Iran. 
He said the terrorist group called Jaish 
al-Adl, claimed responsibility for the 
incident that is backed by some aggressive 
countries of the region. He further added, 
‘We believe that the aim of this attack is to 
harm the close relationship between Iran 
and neighboring countries and to create 
instability in the region.’The ambassador 
said that some countries who are actually 
promoting terrorism are trying to create 
misunderstandings between Iran and 
Pakistan, however, peace lovers across the 
world are aware of conspiracies behind 

such inhuman attacks.
He strongly believed that close 
cooperation among regional states is a key 
to solve regional issues and countering the 
conspiracies of imperialist forces against 
Muslim world. He regretted that some 
regional countries are pursuing agenda 
of anti-Islam forces by spending huge 
amount of money to promote terrorism.
Iranian envoy said that today serious 
efforts are needed to root out terrorism 
but the policy of double standards, 
classifying good or bad terrorists and 
using the phenomenon of terrorism as a 
tool is a major hurdle in this regards.
Mehdi Honardoost said that no country 
in the world can escape from its 
responsibility to eliminate terrorism 
and the cooperation among the regional 
countries to address the issue is 
inevitable.
He was of the view that so-called alliance 
against terrorism is a mere eye wash. “We 
need a strong will and determination to 
root out terrorism,” said the Iranian envoy. 
The ambassador said Iran and Pakistan 
are fully aware of the challenges of 
terrorism and have the ability to take 
practical steps to address the issue. 
He warned that some countries which 
don’t want to see close relationship 
between Iran and Pakistan could take 
negative steps to disrupt this strong 
relationship. 
He said that Iran expects Pakistan to take 
practical steps and intelligence based 
operations on joint border to eliminate 
terrorism and respond positively for joint 
cooperation with Iran. 
Mehdi Honardoost noted that Iran and 
Pakistan hold very important position 
in the Islamic world and the region, but 
unfortunately, some regional countries 
instead of spending their money on the 
welfare of poor Muslim people are wasting 
their money to divide the region of the 
Middle East.

Mueller has not found any strong evidence 
against Trump; that’s more 
like a media brawl, said James 
George Jatras on Tuesday about 
Robert Mueller’s investigations 
and their effect on Trump’s 
conditions.
Mueller was appointed special 

counsel to investigate the scope of Russian 
interference in the 2016 presidential 
election.
Jatres said the investigators want to find 
anything in his business activities, etc. to 
use against the US president. 
Jatres also said that it is very unlikely that 
the Democrats will get their hands on 

anything in the four investigations being 
done on Trump.
He added that it is unlikely that they can 
find ‘anything improper.’
‘But they will dig until they can find 
something they feel they can use.’
Jatres also said that both the Democrats 
and the Republicans, except for a few, 
are against improvement of ties with 
Russia. They think that good relations with 
Russia will harm US’ world domination 
over the world.‘Russia was a satellite of 
the Unites States under [former Russian 
President Boris] Yeltsin, but [Vladimir] 
Putin refuses to be a satellite …. ‘China, 
Iran, Venezuela, any country that refuses to 
be a satellite of the United States is marked 
for destruction.’Answering a question if 
the investigations may point a finger at 
Trump’s family, he said that according to 
some rumors, Mueller’s investigation is 
coming to a close and ‘it is entirely possible 
that he would do so.’

“We have to state with regret that 
the conference in Warsaw came 
as a new demonstration of the US 
administration’s policy towards 
creating new dividing lines in 
the Middle East, which is already 
oversaturated with conflicts and 

contradictions,” Tass quoted her as saying on 
late Monday.
“However, this is the signature style of 
Washington that has been staking since 
long on imposing unilateral recipes, like 
the notorious ‘deal of the century’ [on the 
Palestinian-Israeli settlement],” the diplomat 
added.
She also mentioned “the practice of building 
coalitions based on common interests - like, 
for example, the designed ‘Middle East NATO’ 
on the anti-Iranian basis.”
“All this leads away from the goal of achieving 

long-term stabilization in the region, 
complicates prospects for the settlement 
of the conflict situations existing there,” 
Zakharova stressed.
Warsaw conference was organized by the 
United States and held in the Polish capital 
from February 13 to 14. Despite US efforts 
to introduce Iran as a destabilizer and hide 
its own role in supporting the terrorism in 
the Middle East, the final statement of the 
summit didn’t mention Iran at all.Iranian 
Foreign Spokesperson Bahram Ghasemi 
said Friday, “despite Washington’s extensive 
attempts to hold an all-inclusive summit 
and forge a new alliance against the Islamic 
Republic of Iran, the number of participants 
and their low levels of participation, coupled 
with their reluctance to support any anti-Iran 
decision… turned the final statement of the 
summit into a useless document.”

Iran envoy strongly rejects Saudi 
official anti-Iran rhetoric

Democrats after removing Trump from power: US politician

US’ Warsaw conf. after creating new dividing lines in ME: Russia

Ambassador of Iran to Pakistan says Iran has been the 
biggest victim of terrorism and recent anti-Iran rhetoric 
of Saudi Arabia’s Minister of State for Foreign Affairs Adel 
Al-Jubeir is a useless attempt to distort facts.

Democrats will use the investigation about US President 
Donald Trump’s corruption as much as they can remove 
him from office or to defeat him in the 2020 elections, a 
former advisor to the Republican Party told .

Russian Foreign Ministry Spokesperson Maria Zakharova said that the Warsaw conference came as a “new 
demonstration of the US administration’s policy towards creating new dividing lines in the Middle East.”
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‘Iran believes 
in regional 
cooperation and 
our collaboration 
with Pakistan is 
a major part of 
that,” noted the 
ambassador.

Warsaw 
conference was 
organized by the 
United States 
and held in the 
Polish capital 
from February 13 
to 14. 

Jatres said the 
investigators 
want to find 
anything in 
his business 
activities, etc. to 
use against the 
US president. 
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