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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

وقتی درآمدها افزایش نمی یابند؛   

شکاف عمیق توان مالی مردم و خرید مسکن

بازار طال و سکه  97/11/29 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,350,0004,170,000قدیم

سکه طرح 
4,530,0004,314,000جدید

2,500,0002,380,000نیم سکه

1,580,0001,450,000ربع سکه

810000770000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18423379362400 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

 زبان مادری،
 اقتصاد غربی

امروز ،روزجهانــی زبان مادری 
اســت. در چنین روزی در سال 
1952 دانشــجویان بنگالدشی 
برای زبان بنگالی و پا بر جا بودن 
آن ایستادگی کردند و همین امر 
باعث شد پاکستان و بنگالدش 
از همدیگر جدا شــوند. هرچند 
نام گذاری این روز به عنوان روز 
زبان مادری که پیشــنهادی از 
بنگالدشی ها بود از سوی یونسکو 
مورد استقبال قرار گرفت و از سال 
2000 تا کنــون روز 21 فوریه 
یا همان 2 اســفند به عنوان روز 
جهانی زبان مادری به ثبت رسید و 
سراسر دنیا جشن گرفته می شود. 
اما سیاســت های جهانی دقیقا 
بر عکس این ماجرا پیش رفت و 
اگر خواهان تعامل با دنیا باشیم 
باید با حفظ زبان مادری،  یکی از 
زبان های متداول و معروف دنیا را 

یاد بگیریم .
سیاســت های غربی از سال ها 
پیش به گونــه ای برنامه ریزی 
کرده است که هر کس بخواهد 
با غرب در ارتباط باشد باید زبان 
آنها را بیاموزد . جالب اینجاست 

که اگر آنها هم ...

بازاری که بوی سیاست گرفته است؛   

بازار گوشت به سمت تعادل 
گام برمی دارد؟

حاال ماجرای گوشت ابعاد تازه ای پیدا کرده است،از 
عدم تصویب عرضه گوشت اینترنتی در ستاد تنظیم 
بازار تا تغییر مکانیزم عرضــه در آینده ای نزدیک. 
گوشت حاال دیگر تنها یک ماده غذایی پروتئینی 
در سبد خانوار نیست بلکه می توان از آن به عنوان 
شاخصی برای ســنجش تورم یاد کرد.    رسیدن 
قیمت گوشت به صد هزار تومان و انتشار اخباری در 
خصوص داللی گوشت های منجمد وارداتی کحه 
قیمتی ارزان تر از گوشت تولید داخل داشتند در 
کنار رصد نبض بازار از سوی افکار عمومی، این کاال 

را در جرگه کاالهای سیاسی قرار داد.  
 دولت بر آن شد با هدف کاهش بحران، نسبت 
به تزویع گوشــت های وارداتی یارانه ای یا به 

عبارت دیگر گوشت هایی که با...

کوثر بابایی
یـــادداشت
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      عضو انجمن انبوه سازان اصفهان: جهش نرخ مسکن به  اندازه ای است که در برخی مناطق تا چهار برابر نیز نسبت به سال گذشته افزایش داشته و علت آن به زمین، مصالح ساختمانی و 
دستمزدهایی باز می گردد که تحت تاثیر نرخ ارز، گران شده  است.

بیش از دو میلیون و 500 هزار 
گردشــگر در ســال جاری در 

استان اقامت داشتند. 
معاون عمرانی استاندار اصفهان 
با اشاره به جلســات متعدد با 
محیط زیست درباره استفاده 
حداکثری از تورهای گردشگری 
از مناطق حفاظت شده ، گفت: عالوه بر اطالع 
رســانی باید امکان بازدید گردشگران از این 

مناطق صورت بگیرد.
حجت اله غالمی روز سه شنبه در چهارمین 
جلسه ســتاد اجرایی خدمات سفر در سالن 
اجتماعات اســتانداری افزود: متاسفانه هنوز 
هماهنگی ویژه ای با سازمان حفاظت محیط 
زیســت صورت نگرفته اســت تــا از مناظق 
حفاظت شده به ویژه منطقه موته برای حضور 

گردشگران استفاده شود.
 به گفتــه وی در ایــام نوروز باید شناســایی

 ظرفیت هــای اســتان انجــام و در اختیار 
گردشگران و مسافران نوروزی قرار بگیرد.

وی اطالع رسانی را مهمترین بخش خدمات 
و توزیع سفر دانست و ادامه داد: به طور عمده 
 ســفرها فقط به کالن شــهر اصفهان ختم

 نمی شود باید اقدامی صورت بگیرد تا مسافران 
 اقامت دو تــا ســه روزه در اصفهان داشــته

 باشند.
معاون عمرانی استانداری اصفهان با بیان این 
که هدف مسافران از سفر به اصفهان نباید فقط 
به تماشای زاینده رود و محور چهارباغ خالصه 
شــود بلکه باید از اماکن پراکنده در شهر هم 
بازدید داشته و با دیگر اماکن تاریخی اصفهان 

آشنا شوند.
وی با اشاره به آب و هوای مساعد اصفهان در 
ایام نوروز اضافه کرد: باید جاذبه های تاریخی 
و گردشگری استان از غرب تا خور و بیابانک به 

گردشگران و مسافران شناسانده شود. 
غالمی خاطرنشــان کرد: باید اقدامی صورت 
بگیرد که ماندگاری ســفرهای نــوروزی در 
اصفهان افزایش یابد، مسافران و گردشگران 
نباید اصفهان را به عنوان مرکز و استراحت چند 
ساعته و ادامه سفر به دیگر استان ها انتخاب 
کنند بلکه باید اقامت مسافران را افزایش دهیم.

معاون عمرانی اســتانداری اصفهــان با بیان 

 اینکه توزیع سفرهای استانی با توجه به تنوع و 
جاذبه ها صورت بگیرد، اظهارداشت: باید استان 
را به گردشگران معرفی کرده تا در طول سال 
شاهد توسعه اقتصادی در بخش گردشگری 
باشیم. وی ایام نوروز را فرصت مناسبی برای 

توسعه اقتصاد در زمینه گردشگری دانست.
غالمی اضافه کرد : بخش عمده ای از ســفرها 
به سمت اصفهان است که مشکالتی را برای 
مجموعه شهری به وجود می آورد و می طلبد 
استمرار بیشتری دستگاه های مرتبط در این 

راستا داشته باشند.
وی حل مشکالت سفر طی چند روز باقی مانده 
به پایان سال را کاری دشوار دانست و افزود: باید 
با هماهنگی و اســتفاده حداکثری از ظرفیت 

نهادهای مختلف مشکالت سفر برطرف شود.
وی ادامه داد: در این جلسه به ایجاد ایمنی سفر 
در درون و برون شهر به صورت مطلوب اشاره 
کرد و گفت: باید اقدامی صــورت بگیرد تا در 
حوزه استان با حوادث خاص روبه رو نشویم و 
 نقاط پر حادثه به صورت ویژه مورد بررسی قرار

 بگیرد.
معاون عمرانی اســتانداری اصفهان با اشاره 
به بررسی اســکان مســافران در این جلسه 
 اظهارداشــت: بایــد حداکثر اســتفاده را از

 ظرفیت های موجود ببریم.
به گفته وی اصفهان استانی است که در مسیر 
سفرهای مســافران قرار دارد که در این راستا 
باید 2 اقدام اصلی از جمله توزیع سفر در سطح 
استان و ماندگاری ســفر ها را مورد توجه قرار 
دهیم زیرا این کار بر روی اقتصاد استان تاثیر 

فراوانی دارد.

    آموزش و پرورش آمادگی کامل برای 
اسکان مسافران نوروزی را دارد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: 6 ستاد 
در شهر و ادارات آموزش و پرورش و فضاهای 
مشخص شــده برای خدمات سفر مشخص 

شدند.
محمد میرپور با بیــان اینکه براســاس نرم 
افزارهای مشخص شده مدارس برای اسکان 
برنامه ریزی و انتخاب شــده اند، تصریح کرد: 
بیشترین دغدغه و مشــکل ما در این زمینه 
اطالع رســانی اســت، از این رو در حال ثبت 

اطالعات اسکان به صورت اینترنتی هستیم.
وی بــا بیــان اینکــه آمــوزش و پــرورش 
آمادگــی کامل بــرای اســکان مســافران 
ایام نوروز را دارد، خاطرنشــان کــرد: یکهزار 
و 260 مدرسه در اســتان و 750 مدرسه در 
 شــهر اصفهان درگیر فضای اســکان نوروز 

هستند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در 
این جلسه دو پیشنهاد عنوان کرد و گفت: باید 
مشکالت سفر در ســال های گذشته برطرف 

شود.
منصور شیشه فروش، ترافیک شهری، تعداد 
کم پارکینگ ها و ســرویس های بهداشتی و 
کمبود محل اقامت مسافر و تصادفات را از جمله 
مشکالت سفر در سال های گذشته دانست و 
بیان کرد: برای رفع این مشکالت در ایام نوروز 
98 باید تدابیری اندیشــیده و ایــن اقدامات 
 در دســتور کار ستاد خدمات ســفر بررسی

 شود.

جمعی از مسئوالن اصفهان:
زیرساخت های ارایه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی فراهم شود

شمار از مسئوالن اعضای ستاد اجرایی خدمات ســفر نوروزی اصفهان با تاکید بر ارایه خدمات مطلوب به مسافران بر ضرورت توزیع و 
ماندگاری سفر، تامین توقف گاه ها، رفع ترافیک و تامین اسکان مورد نیاز گردشگران استان در این ایام تاکید کردند.

 بر اساس آمار موجود، سال 97 بیش از پنج میلیون و 801 هزار نفر و سال گذشته پنج میلیون و 221 هزار نفر از اماکن تاریخی فرهنگی و 
تفریحی استان بازدید کردند.

ایرنا
گـــزارش
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هدف مسافران از سفر 
به اصفهان نباید فقط 

به تماشای زاینده 
رود و محور چهارباغ 

خالصه شود بلکه 
باید از اماکن پراکنده 

در شهر هم بازدید 
داشته و با دیگر اماکن 
تاریخی اصفهان آشنا 

شوند.

 ماجرای مالیات حقوق کارکنان
 در سال آینده

گرچه هنوز درصد افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده در مجلس 
نهایی نشده است، اما روند پرداخت مالیات آنها مشخص و متفاوت 
از سال جاری خواهد بود؛ چراکه در کنار افزایش ۴50 هزار تومانی 
ســقف معافیت در هر ماه، نحوه پرداخت نیز تغییر کرده و پلکانی 

شده است.
بعد از آنکه دولت الیحه بودجه را به مجلــس ارائه و در تبصره )6( 
شرایط معافیت های مالیاتی حقوق کارکنان را تعیین کرد، در نهایت 

با انجام بررسی ها در کمیسیون تلفیق و همچنین...

 

تازه ها

زومیت
گـــزارش

بررسی می میکس 3 شیائومی؛
تازه وارد 2019

شــیائومی با سری 
می میکس، طراحی 
منحصربه فرد و توان مهندسی  خود را به رخ 
می کشد. این موضوع درباره می میکس 
3 با ساختار کشویی و بدنه سرامیکی نیز 

صدق می کند.

استقبال پرشور کاربران از گوشی  های کم حاشیه، 
زمینه ســاز ورود ایده هایی عجیب و دیوانه وار و 
بعضا نوستالژیک به دنیای موبایل شد؛ از ایجاد 
بریدگی و حفره در نمایشــگر گرفته تا دوربین 
ســلفی کشــویی و پاپ آپ یا حتی اســتفاده 
از صفحه نمایش دوم در پنل پشــتی گوشــی، 
همگی جزو راهکارهایی هستند که شرکت های 
تولیدکننده برای نزدیک و نزدیک ترشــدن به 
مفهوم گوشی بدون حاشیه در محصوالت خود 

به کار می گیرند.
اگرچــه به نظــر می رســد ترند ســال 2019 
گوشی هایی با نمایشــگر حاوی روزنه دوربین 
باشد، شرکت هایی نیز برخی از محصوالت خود 
را با دوربین پاپ آپ یا دوربین ســلفی کشویی 
روانه بــازار کرده اند که از بیــن مهم ترین آن ها 

ز می توان به ســومین نســل  ا
 Mi MIX پرچم داران خاص شیائومی موسوم به
اشاره کرد. می میکس ۳ درکنار بدنه سرامیکی 
باکیفیت، اکنون به واسطه جای گرفتن دوربین 
ســلفی درون مکانیــزم اســالیدری، یکی از 
دستگاه های نزدیک  به ایده گوشی تمام صفحه 
به حساب می آید؛ اما آیا وجود عضوی مکانیکی 
در ساختار گوشی هوشمندی با نمایشگر 6.۳9 

اینچی، راهکار ایده آلی است؟ 

   طراحی
                     اگر گوشی بدون پیشانی و البته با حاشیه قطور 
Aquos Crystal شــارپ را کنار بگذاریم. 
شــیائومی نخســتین شــرکتی بود که با می 
میکس تب وتاب حذف حاشیه های فیزیکی از 
گوشی های هوشمند را به راه انداخت. محصول 
شیائومی دستگاهی با بدنه سرامیکی است که 
8۳.6 درصد از نمای جلوی آن را نمایشگری 6.۴ 
اینچی دربردارد. می میکس با نمایشگر فوق العاده 
کم حاشــیه  اش در کانون توجهات قرار گرفت و 
زمینه ساز از راه رسیدن نسل جدیدی از گوشی  ها 
با نمایشگرهای کشیده و حاشیه های باریک شد. 
استقبال از طراحی کم حاشیه به اندازه ای بود که 
شرکت ها را به تالش برای کاهش هرچه بیشتر 
ضخامت حاشیه ها ترغیب کرد و بدین ترتیب، 

آیفون 10 با صفحه نمایش بدون حاشیه و بریدگی 
باریک دوربین سلفی اش، ترندی فراگیر و گسترده 

را به دنیای موبایل آورد.
شیائومی یکی از شرکت هایی بود که به سرعت 
ترند جدید را پذیرفت و محصوالت بی شماری 
در کالس هــای مختلف از پرچــم دار گرفته تا 
اقتصادی، با بریدگی نمایشــگر راهی بازار کرد؛ 
اما سری MIX نقش ویترینی را برعهده دارد که 
چینی ها در قالــب آن، نوآوری ها و توان طراحی 
خود را به نمایش می گذارند. بنابراین، جای تعجب 
نیست که طراحی مبتنی بر بریدگی به این خانواده 
راه نیابد. مهندسان شیائومی در سومین نسل می 
میکس، راهکاری نوستالژیک برای ارائه تجربه 
دیداری عاری از حاشیه و فراگیر به کار گرفته اند 
که خاطراتمان از گوشی هایی مانند N95 نوکیا 
یا حتی Priv بلک بری را زنده می کند. دوربین 
ســلفی می میکس ۳ به جای قرارگیری درون 
زائده ای باریک، به صورت کشویی نمایان می شود 
و بدین ترتیب، روی نمایشــگر اثری از بریدگی 

نیست.
طراحان شیائومی در دو نسل ابتدایی، با انتقال 
دوربین سلفی به حاشیه پایین، ضخامت سه لبه 
دیگر صفحه نمایش را تاحدود زیادی کاستند؛ اما 
کنترلر پنل LCD و البته ماژول دوربین سلفی 
باعث می شد لبه پایین نمایشــگر تقارن نمای 
جلوی دستگاه را به هم بزند و درنتیجه، از زیبایی 
آن بکاهد. چینی ها برای حل این مشکل در نسل 
 AMOLED پنل LCD سوم میکس، به جای
سامســونگ را به کار گرفتند و دوربین سلفی را 
درکنار اسپیکر مکالمه، درون مکانیزم کشویی 
می میکس ۳ جای دادند. مکانیزم کشویی می 
میکس ۳ برای نگه داری گوشــی در حالت باز یا 
بسته، بر اتصال مغناطیسی نئودیمیم اتکا دارد و با 
وجود بهره نبردن از فنر، به خوبی حس فنری بودن 
مکانیزم را بــه  کاربــر القا می کند. براســاس 
آزمایش های شرکت سازنده، این مکانیزم طی 
۳00،000 چرخــه باز یا بسته شــدن، وظیفه 
خود را به درســتی انجام دهد کــه با فرض عمر 
 مفید 5 ساله گوشی، معادل 16۴ چرخه روزانه 

است.



 زبان مادری،
 اقتصاد غربی

ادامه از صفحه یک:
...   بخواهند با ما در تعامل باشــند، 
باز ما مجبور هستیم زبان آنها را بلد 
باشــیم. البته آموختن یک یا چند 
زبان به عنوان زبان دوم بسیار خوب 
و پسندیده است اما اینکه یک زبان 
مانند زبــان انگلیســی در کل دنیا 
متداول باشــد چیزی جز استعمار 
دنیا نیست. به هر حال چه بخواهیم 
چه نخواهیم در حال حاضر اروپایی ها 
توانسته اند زبان خود را مانند خیلی 
دیگر از مسائل قاره شان بر دیگران 

تحمیل کنند و ما نیز باید بیاموزیم.
همانطور که می دانید دانستن زبان 
عامل اصلی و تاثیرگذاری در تسهیل 
 ارتباطات اســت و به افــراد اجازه 
می دهد تا در فعالیت های فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی مشارکت کنند. 
با دانســتن زبان های رایج دنیا سفر 
کردن راحت تر می شــود. خرید و 
فروش و مبادالت اقتصادی تسهیل 
می یابد و تعامالت و استفاده از علوم 

دیگر کشورها میسر خواهد شد.
زبان انگلیســی یکــی از مهم ترین 
زبان های رایج دنیاســت و مسلما 
این تصادفی نیســت که از 10شهر 
اقتصادی بزرگ دنیا 8 شهر تسلط 
کامل بــه زبان انگلیســی دارند. در 
نتیجه یادگیری زبان خارجی نقش 
موثری در میزان درآمــد افراد دارد.  
وارن مــی گوید: »هر چه بیشــتر 
بیاموزید، بیشتر کسب خواهید کرد«.  
این قانون وارن در مورد یادگیری زبان 
به وضوح قابل مشاهده است. به نطر 
می رسد بعد از زبان انگلیسی ، زبان 
آلمانی یکی از زبان های معروف دنیا 
باشد .هرچند تعداد افرادی که آلمانی 
زبان مادریشان اســت آنقدرها زیاد 
نیســت اما آلمانی یک مورد استثنا 
به شــمار می آید، زیــرا آلمان یکی 
از سه  قدرت برتر اســت و این بدان 
معنی اســت که این زبان برای یک 
فرد خارجی می تواند ارزشــمندتر 
 از زبان یک اقتصاد نســبتا بســته 

باشد.
 اما سومین زبان معروف دنیا ، زبان 
فرانســوی های رمانتیک است.در 
سراسر دنیا بیش از 200 میلیون نفر 
توانایی صحبت به زبان فرانسوی را 
دارند و به دلیل فراگیری آن یکی از 
زبان هایی که یادگیری آن در اقتصاد 
نیز می تواند کمک بکند، فرانسوی 
است. زبان فرانسوی بعد از انگلیسی 
 از گســتردگی خوبــی برخــوردار

 است.
 در کشــورهای اروپایی کــه زبان 
مادریشــان عموما انگلیسی است، 
دومین زبانــی که مــی آموزند در 
بیشتر مواقع اسپانیایی است. شاید 
به همین دلیل است که  کشورهای 
اســپانیایی زبان نیز مانند مکزیک، 
شیلی و کلمبیا به ســرعت در حال 
احاطه اقتصاد جهانی هستند. اما در 
ســال های اخیر آموختن یک زبان 
دیگر هم بســیار به اقتصــاد خود و 
کشورمان کمک خواهد کرد و آن هم 
زبان ماندارین و یا همان چینی است. 
چین  جدیدترین مهــره اقتصادی 
قدرتمند است  اما متاسفانه فراگیری 
این زبان بســیار ســخت است و یا 
حداقل به آسانی فراگیری اسپانیایی 

و انگلیسی نیست.
 به دلیــل نزدیکــی کشــور ما ما 
کشورهای عرب نشین حوزه خلیج 
فارس و اینکه در حــال حاضر این 
کشورها از ثروتمند ترین کشورهای 
منطقه و حتــی جهان هســتند، 
یادگیری زبان عربی نیز بســیار در 

یک اقتصاد پویا می تواند موثر باشد.
به هرحال با لزوم حفظ و نگهداری از 
زبان شیرین فارسی، یادگیری یک 
زبان دوم می تواند کمک بســیاری 

به ما بکند.

اقتصاد استان
02
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اجرای طرح های برتر مسابقه طراحی المان های سبز شهری در مناطق اصفهان 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان گفت: طرح های برتر مسابقه طراحی 

المان های سبز شهری از سوی شهرداری اصفهان در مناطق مختلف اجرا می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، فروغ مرتضایی نژاد با اشاره به برگزاری مسابقه 
طراحی المان های سبز شهری به منظور استقبال از نوروز ۹8 با تاکید بر استفاده از گیاهان، اظهار کرد: 

برنامه ریزی برای ساخت و طراحی المان های نوروزی شهر اصفهان امسال زودتر از سال های گذشته و در 
آذرماه انجام شد که اجرای این مسابقه برای دریافت بهترین طرح ها در حوزه المان های فضای سبز بوده 

است. وی با بیان اینکه فراخوان مسابقه در آذرماه ۹۷ از طریق سایت های ملی و دیگر راه های ارتباطی به جامعه 
مخاطب ارسال شد، ادامه داد: در همین راستا مکاتبه و ارسال پوســتر برای دانشگاه های هنر، نجف آباد و خوراسگان، 

 شرکت های دانش بنیان، نظام مهندسی ساختمان و نظام مهندسی کشــاورزی و برای مناطق 1۵ گانه شهرداری اصفهان، معاونت ها و 
سازمان های وابسته انجام شد. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان تصریح کرد: به دلیل استقبال از فراخوان و 
درخواست های مکرر، مهلت ارسال آثار تا 1۵ بهمن تمدید  و در نهایت ۷0 طرح از متخصصان معماری، شهرسازی و فضای سبز شهرهای 

مختلف مثل شیراز، مشهد و اصفهان به دبیرخانه ارسال شد.

ضرورت تحقق شعار واگذاری به بخش خصوصی
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: در صورت رضایت تعاونی ها 
از خدمات و اقدامات اتاق تعاون بخش قابل توجهی از برنامه ها و آموزش های تعاونی ها را به اتاق تعاون 
واگذار خواهیم کرد. به گزارش اتاق تعاون استان اصفهان، علیرضا تیغ ساز در نشست اعضای هیئت 
رییسه اتاق تعاون اصفهان، اظهار کرد: کارکنان بخش تعاون در 2۷ شهرستان در حال ارائه خدمت به 

تعاون گران استان هستند. وی با بیان اینکه یکی از محوری ترین ارکان ارزشیابی بخش تعاون اداره کل، 
کاهش تصدی گری آن برای ورود به مسائل تعاونی ها است، افزود: باید به سمت تحقق شعار واگذاری به 

بخش خصوصی حرکت کنیم و برای نظارت درست و تعیین سیاست های کلی و هدف دار بخش تعاون استان 
برنامه ریزی کنیم. مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان همچنین گفت: در صورت رضایت 

تعاونی ها از خدمات و اقدامات اتاق تعاون بخش قابل توجهی از برنامه ها و آموزش های تعاونی ها را به اتاق تعاون واگذار خواهیم 
کرد. رییس اتاق تعاون استان اصفهان نیز در این نشست، گفت: اتاق تعاون به عنوان بخش پارلمانی حوزه تعاون استان فعالیت می کند. 
سیدمحمد میرهادیان بزرگترین مساله اتاق تعاون را مباحث مالی عنوان کرد و افزود: برای پیشبرد اهداف اتاق تعاون و ارائه خدمات مطلوب 

به تعاون گران، تامین مالی اتاق ضروری است، درحالی که ما از دولت هیچ بودجه ای دریافت نمی کنیم.

کوثر بابایی
ســـرمقاله
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خـــبــــر

سهل آبادی در دیدار با سفیر آفریقای جنوبی:
برگزاری نمایشگاه مشترک و تبادل هیات های تجاری بین آفریقای جنوبی

رییس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار تقویت روابط 
فرهنگی و اقتصادی بین آفریقای جنوبی و اصفهان 
شد و گفت:برگزاری نمایشــگاه های مشترک از 

توانمندی های دو طرف و همچنین تبادل هیات های تجاری می تواند 
به توسعه روابط اقتصادی دو کشور کمک کند.

 رییس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار تقویت روابط فرهنگی و اقتصادی بین 
آفریقای جنوبی و اصفهان شــد و گفت:برگزاری نمایشــگاه های مشترک از 
توانمندی های دو طرف و همچنین تبادل هیات های تجاری می تواند به توسعه 

روابط اقتصادی دو کشور کمک کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان سیدعبدالوهاب سهل آبادی در 
دیدار با سفیر آفریقای جنوبی  از آمادگی اســتان اصفهان برای تبادل گردشگر 
با افریقای جنوبی خبر داد و گفت:استان اصفهان در بخش خدمات پزشکی می 
تواند پذیرای گردشگران سالمت آفریقای جنوبی باشد و بهترین خدمات درمانی 

را با کمترین هزینه ارایه دهد.
وی با اشاره به اینه استان اصفهان دارای بیش از هشت هزار  واحد صنعتی است، 
افزود:استقرار واحدهای صنعتی در ۷0 شــهرک صنعتی و  صادرات محصوالت 
نساجی ،فوالد،پتروشــیمی و مصالح صنایع ساختمانی بخشی از توانمندی های 

استان اصفهان است که می تواند محور همکاری با آفریقای جنوبی قرار گیرد.
وی با اشــاره به ثبت چند اثر تاریخی اصفهان در یونســکو گفت:اصفهان یکی از 
شهرهای تاریخی و فرهنگی  ایران اســت که قرن های مورد بازدید جهانگردان 
است . رییس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار همکاری بیشتر اتاق های بازرگانی 
 دو کشور شــد و گفت:ایران یکی از امن ترین کشورهاســت و می تواند پذیرای

 سرمایه گذاران آفریقای جنوبی باشد.
ســهل آبادی از آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان برای اجرایی شــدن توافق های 
 همکاری بین ایران و آفریقا شــد و گفت:استان اصفهان با پتانسیل های گوناگون 

می تواند توافق ها اجرا نشده را به مرحله اجرا برساند.
ویکا مازوی کومالو )Vika Mazwi Khumalo(  سفیر آفریقای جنوبی در این دیدار 
با اشاره به طراحی و هنرمندانه شهر اصفهان گفت:شهر زیبای اصفهان با بهترین 

شهرهای جهان قابل رقابت از نظر زییایی ،طراحی شهری و  معماری است .
وی از آمادگی آفریقای جنوبی برای برقراری ارتباط با ایران در بخش های مختلف 
از جمله گردشگری شــد و گفت:اصفهان  می تواند به عنوان یکی از مقصد های 

گردشگری مردم آفریقای جنوبی انتخاب شود. اتاق بازرگانی
خـــبــــر

موضوع قابل توجه 
این است که با 
فروکش کردن 

التهابات بازار ارز 
تقاضاهای مردمی 

در بخش مسکن نیز 
با کاهش مواجه شد 

و در کل می توان 
اینگونه استنباط 

کرد که بازار مسکن 
تا زمانی که شرایط 
اقتصادی و نرخ ارز 

 تثبیت نشود به ثبات
 نمی رسد.

وقتی درآمدها افزایش نمی یابند؛   

شکاف عمیق توان مالی مردم و خرید مسکن

افزایش قیمت در بازار مسکن اصفهان طی چند ماه گذشته 
به میزانی بوده که مبنی بر آمار اعالم شــده  از برخی نقاط 
مختلف شهر، هرمترمربع واحد مســکونی تا ۳0 میلیون 
تومان نیز معامله شده و حتی گرانی در بازار مسکن مناطق 
کمتر برخوردار و حاشیه شهر اصفهان را هم درگیر کرده 

است.
بسیاری کارشناسان بر این عقیده بودند که افزایش نرخ در 
بازار مسکن به خروج این بازار از رکود کمک می کند اما با 
توجه به تجربه های اخیر نه تنها رشد قیمت ها باعث تحرک 
بازار مسکن و تزریق رونق به آن نشد بلکه شرایط را بدتر 
کرد. البته برخی بر این باور هستند که هنوز زیرساخت های 

رونق بازار مسکن مهیا نیست.

ایمنا
گـــزارش
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      عضو انجمن انبوه سازان اصفهان: جهش نرخ مسکن به  اندازه ای است که در برخی مناطق تا چهار برابر نیز نسبت به سال گذشته افزایش داشته و علت آن به زمین، مصالح 
ساختمانی و دستمزدهایی باز می گردد که تحت تاثیر نرخ ارز، گران شده  است.

جیره بندی آرد نانوایان در اصفهان؛
دالالن قیمت ها را چند برابر کردند

 نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان با اشــاره 
به جیره بنــدی آرد نانوایــان آزادپز، گفت: متاســفانه 
بی توجهی ســازمان غله در کنترل ذخیره گندم موجب 
 خالی شــدن ســیلوهای گندم و انبارهای آرد شــده 

است.

محمدرضا خواجه در خصوص وضعیت تامین آرد نانوایان در استان، 
اظهار کرد: متاسفانه طی دو ماه گذشته استان اصفهان در تامین آرد 

وضعیت خوبی ندارد.
وی با بیان اینکه در کشــور ســه مدل آرد دولتی یا سوبسید دار، 
آزاد و همچنین روســتایی و بومی توزیع می شــود، افزود: تا چند 
ماه گذشــته قیمت هر کیســه آرد دولتی 33 هــزار تومان، آرد 
 آزاد 46 هــزار تومان و آرد روســتایی یــا بومی 60 هــزار تومان

 بود.
 نایب رییــس انجمن علوم و فنــون غالت اصفهان بــا بیان اینکه 
متاسفانه طی چند ماه گذشــته به دلیل عدم دقت و درایت کافی 
اداره غله کشور و کارگروه تنظیم بازار داللی گندم و آرد رونق گرفت، 
گفت: متاســفانه به دلیل افزایش نرخ دالر، برخی آســیاب داران 
گندم را با نرخ نیمه تعادلی یا نیمه آزاد از دولت سهمیه می گیرند 
و با قیمت باالیی به کشورهای همجوار همچون عراق و افغانستان 

عرضه می کنند.
وی با بیان اینکه پیش از این فروش آرد به کشــورهای همســایه 
انجام می شــد، افزود: بعــد از تحریم های آمریــکا و افزایش نرخ 
دالر هر کیســه آرد که به نانوایــان آزادپز 46 هــزار تومان عرضه 
 می شــد، در مرز کشــور با قیمــت 246 هــزار تومــان فروخته

 می شود. 
خواجه تصریح کرد: متاسفانه بی توجهی ســازمان غله در کنترل 
ذخیره گندم موجب خالی شدن ســیلوهای گندم و انبارهای آرد 

شده است.
وی با بیان اینکه طبــق مصوبه دولت 20 درصــد نانوایان دولتی 
باید آزادپز می شــدند که این آمار در اصفهان حــدود 40 درصد 
اســت، افزود: طبق دســتورالعمل مجلس برای کاهــش بار مالی 
دولــت، آرد این نانوایــان نیز آزاد شــد و آنها می توانســتند آرد 
مورد نیاز خود را از اســتان های دیگر تامین کنند، اما در شــرایط 
کمبود امــروز، دولت اعالم کــرد نانوایان آزادپز حــق خریداری 
آرد از اســتان دیگری را ندارند، همچنین اگر پیش از این مصرف 
هــر نانوایی ماهی ۵00 کیســه بود، امــروز تنها 2۵0 کیســه به 
 نانــوا عرضه می شــود و بــه نوعــی آرد در اصفهــان جیره بندی 

شده است.
خواجه با بیان اینکه در حال حاضر نانوایــان برای اینکه مجبور به 
تعطیلی مغازه های خود نشــوند با هر روشــی اقدام به تامین آرد 
می کنند، اظهار کرد: نانوایان آزادپــز ناچارند آرد را یک و نیم برابر 
باالتر از قیمت گذشته خریداری کنند به این معنا که هر کیسه آرد 
آزاد 46 هزار تومانی، اکنون به نرخ 60 هــزار تومان افزایش یافته 

است.
وی بــا تاکید بــر اینکــه امــروز نانوایان کل کشــور و اســتان 
اصفهان بــا کمبــود آرد مواجه هســتند، گفــت: دالالن موجب 
افزایــش پنــج برابــری آرد و گنــدم در مرز کشــور شــده اند 
 و امروز سرنوشــت کمبود گوســفند و گوشــت، گرفتار آرد هم

 شده است.
 نایب رییس انجمــن علوم و فنــون غالت اصفهان در پاســخ به 
این ســوال که در صورت تــداوم ایــن وضعیت، شــرایط تامین 
آرد و گنــدم در ســال ۹8 چگونه خواهد بــود، اظهار کــرد: اگر 
برداشــت گندم کافی باشــد و دولت نیز با کنترل مرزهای کشور 
مانع خروج گندم و آرد شــود در ســال آینده مشــکلی نخواهیم 
داشــت، اما طبق آخرین اخبار و با وجــود ممنوعیت صادرات آرد 
 و گندم، در مرز شلمچه و کردســتان همچنان آرد از کشور خارج 

می شود.

گـــزارش

تامین مسکن مناسب بی 
شک یکی از دغدغه های 
اصلی خانوارهای شهری 
اســت، زیرا بیــن 3۵ تا 
40 درصد از هزینه ســبد 
معیشتی خانوار به تامین 
مســکن اختصاص دارد. 
بر این اســاس اگر افزایش قیمت مسکن 
مطابق تورم ســاالنه و افزایش ســطح 
دستمزدها نباشد، خانوارها برای تامین 
مســکن در تنگنای مالی قــرار خواهند 
گرفت؛ مســئله ای که در چند سال اخیر 
رخ داده و قدرت خرید خانوارهای شهری 

را به شدت پایین آورده است.
واقعیت این است که طوفان افزایش قیمت 
مسکن نه فقط کالنشهرها را درنوردیده، در 
سایر شهرهای کشور نیز به چشم می خورد 
و کارشناسان پیش بینی می کنند که ادامه 
این روند سیل مهاجرت به شهرک های 
 اطــراف شــهرهای بــزرگ را افزایش 

دهد.
دالیل مختلفی برای ایجاد چنین وضعیتی 
در بازار مسکن عنوان می شود که از جمله 
آن تاکید بر تاثیرات افزایش نرخ ارز است 
به طوری که باعث ســودآور نبودن انبوه 
سازی و ســاخت و ســاز در کشور شده 
است. از دیدگاه انبوه سازان در این شرایط 
بهتر است افراد از امالک از پیش ساخته 
اســتفاده کنند تا این  که درصدد ساخت 
و ساز باشند، زیرا هزینه های ساخت یک 
ملک از ابتدا تا انتها بیشتر از یک ملک تمام 

شده خواهد بود.
همچنین به دلیل نوسانات نرخ ارز امکان 
تامین مصالح ساختمانی دشوار تر خواهد 
بود و ممکن است ساخت و سازکنندگان 
مشــکل جدی در تامین مصالح داشته 

باشند .
افرادی نیز بر غیرواقعی بــودن افزایش 
قیمت مسکن اعتقاد دارند و برخی دیگر 
این مشکالت را مربوط به نرخ تسهیالت 
مسکن می دانند ضمن آنکه چالش های 
مانند عرضه و تقاضا و افزایش دستمزدها 
در افزایش قیمت مسکن در چند ماه اخیر 

تاثیرگذار بوده است.

   اوضاع بازار مسکن در کالنشهر 
اصفهان چطور است؟

بررســی میدانی از بازار معامالت امالک 
اصفهان در ماه های اخیر چنین نشان می 
دهد که در فصل تابستان با افزایش نرخ 
دالر، قیمت مسکن بیشتر شده و نکته قابل 
توجه این اســت که معامالت هم بیشتر 
شده است اما پس از آن با کاهش نسبی 

قیمت دالر این بازار دچار رکود شد.
به گفته مشاوران امالک مناطق شهری 
اصفهان تابستان امسال در مقایسه با سال 
گذشته مراجعه مشــتریان بیشتر بوده و 
نوســانات زیادی در این بازار ایجاد شد. 
در ماه های پایانی تابستان حجم زیادی 
از مراجعه مردم برای خرید خانه شــکل 
گرفت. حتی در شــرایطی که قیمت ها 
دقیقه ای اعالم می شــد خریداران ملک 
با هر نرخی که از ســوی فروشنده اعالم 
می شــد موافقت می کردنــد و ملک را 

می خریدند.
همین امر باعــث روند صعودی قیمت ها 
 شد. هر چند حجم زیادی از مراجعات به

 بنگاه های مشاوران امالک برای خرید و 
فروش مسکن به خرید منتهی نمی شد 
ولی به هر حال به دلیل افزایش نرخ دالر، 
تقاضای بسیاری در این بخش نسبت به 
سال های گذشته شــکل گرفت که این 
افزایش تقاضا خود عاملی بر افزایش قیمت 

در بخش مسکن شد.
موضوع قابل توجه این است که با فروکش 
کردن التهابات بازار ارز تقاضاهای مردمی 
در بخش مســکن نیز بــا کاهش مواجه 
شــد و در کل می توان اینگونه استنباط 
کرد که بازار مســکن تا زمانی که شرایط 
 اقتصادی و نرخ ارز تثبیت نشود به ثبات

 نمی رسد.

   افزایش قیمت ها در بازار مسکن 

منطق اقتصادی ندارد
دراین  باره رســول جهانگیــری، رییس 
اتحادیه مشــاوران امالک بیان می کند: 
افزایش قیمت ها بر اساس ضابطه و منطق 
اقتصادی نبوده و تقاضای کاذب در مقطعی 
از سال باعث افزایش  قیمت های ناهنجار 

شد.
وی می افزایــد: در بخش خرید خانه بین 
1۵ تا 20 درصد و به صورت موردی تا 80 

درصد هم افزایش قیمت داشتیم.
جهانگیری یادآور می شود: هزینه ساخت 
مسکن باال رفت ولی نه به اندازه ای که باعث 
این مقدار افزایش و جهش در نرخ ها شود. 
درواقع افزایش قیمت هــا هم عمال بازار 
مسکن را از رکود سابق خارج نکرده و این 

بازار هنوز در رکود است.
به گفته رییس اتاق اصناف اصفهان اگر چه 
در برهه ای از زمان نوسانات بازار ارز و سکه 
بر خرید و فروش خانه تاثیراتی گذاشت اما 
به این شرایط نمی توان عنوان رونق بازار 

مسکن را داد.
وی می افزاید: رونق این بازار وقتی اتفاق 
می افتــد که زیرســاخت هایی همچون 
مراجعه مردم برای دریافت مجوز ساخت 
از شهرداری ها افزایش یابد که متاسفانه 
هنوز این اتفاق نیفتاده اســت. اگر دولت 
زیرساخت های ساخت وساز را فراهم کند 
و موجب رونق بازار مسکن شود، قابلیت 
سرمایه گذاری بسیاری در این زمینه ایجاد 
خواهد شــد و مردم متناسب با نیازشان 

اقدام به خرید مسکن می کنند.

   بازار مسکن نیازمند تدبیر مسئوالن
احمد توال، عضو انجمن انبوه سازان اصفهان 
نیز از رکودی تورمی در بازار مسکن شهر 
خبر می دهد و می گوید: این مشکل فقط 
با تدابیری از سوی مسئوالن تمام  شدنی 

است.

به گفته این مسئول در هفته های پایانی 
ســال تا حدودی در بازار مسکن تحرک 
ایجاد شده است ولی نه به میزانی که بتوان 

نام رونق بر آن گذاشت.
وی می افزایــد: جهش نرخ مســکن به  
اندازه ای اســت کــه در برخــی مناطق 
تا چهار برابر نیز نســبت به سال گذشته 
افزایــش داشــته و علت آن بــه زمین، 
مصالح ساختمانی و دســتمزدهایی باز 
 می گردد که تحت تاثیر نــرخ ارز، گران 

شده  است.
توال اظهار می کند: این در حالی است که 
در میزان درآمد مردم تفاوت چندانی ایجاد 
نشده و با شکافی بزرگ بین قیمت مسکن 

و توان مالی مردم مواجه هستیم.
این عضو انجمن انبوه سازان بخش مسکن 
با تاکید بر تاثیر نقش دولت در رونق بازار 
مسکن خاطرنشان می کند: دولت می تواند 
با اعمال سیاست هایی، چنین وضعیتی را 
تعدیل بخشد که یکی از این سیاست ها 
تزریق وام مناسب با شرایط منطقی برای 

خرید مسکن است.
به گفته وی شــاید با اجــرای طرح وزیر 
جدید راه و شهرسازی در راستای تامین 
مســکن عده ای، بتوان در بهبــود این 
وضعیت گامی برداشــت طرحی که قرار 
اســت در آن 400 هزار واحد مسکونی تا 
پایان سال 13۹۹ ســاخته شود و حدود 
40 هزار واحد آن سهم شهرهای جدید 
اصفهان است و الزمه اجرای آن  هم تزریق 
وام 100 میلیونی اســت که البته هنوز 

موافقت نشده است.
توال با ابراز امیدواری نســبت به موافقت 
با پرداخت چنین وامی می گوید: قبل از 
حساسیت بحث مسکن، اشتغال اهمیت 
فراوان دارد به این صورت که رونق یافتن 
مسکن منجر به رونق اشتغال نیز خواهد 

شد.



گردشگری

ایرنا
گـــزارش

 تبلیغات گردشگری،
 الگوی ترکیه چراغ راه 

ایران
ترکیه  کشــور   
در دو سال اخیر 
چند بحران بزرگ 
را پشت سر گذاشــته است؛ از سایه 
تهدیدات داعش تا کاهش ارزش لیر، 
با این وجود صنعت گردشــگری آن 
همچنان پررونق اســت. حاال سوال 
اینجاســت که چرا ایران نتوانسته 
 اســت از این فرصت طالیی استفاده

 کند؟

کاهــش ارزش لیــر، هتل هــای ارزان 
و افزایــش نســبی امنیــت به عنــوان 
مهم ترین شــاخصه های ترکیه در رشــد 
گردشــگری در اروپــا در ســال 2018 
 مورد اشــاره کارشناســان قــرار گرفته

 است.
کشــوری که کودتــای ســال 2016 و 
تهدیدهای حاصل از تــاش داعش را در 
سال های اخیر در حافظه و سابقه تاریخی 
خود دارد، وقایعی که به تنهایی کافی است 
تا ســال ها چهره ای ناامن از این کشــور 

به خصوص در حوزه سفر را به دنیا معرفی 
کند.

 اما سیاســتگذاری و برنامه ریزی متولیان 
ترک نشــان داد این کشــور قصــد دارد 
نه تنها مانع تاثیرگــذاری بحران های یاد 
شده بر اقتصاد کشورش باشد، بلکه سهم 
شایسته خود را از بازار پررونق گردشگری 
به دســت آورد و در گامی بلندتــر، آن را 
 در بین همتایــان اروپایی خــود در صدر

 قرار دهد.
به نظر می رســد ترکیه در سال های اخیر 
با کامیابی در معرفی و تبلیغ ظرفیت های 
موجــود در حــوزه میــراث فرهنگــی و 
گردشــگری، با رویکردی موثر و در قالب 
تهیــه و تولیــد فیلــم و ســریال هایی با 
زمینه اصلــی و البته جــذاب زیبایی های 
تاریخــی و جغرافیایی برای کشــورهای 
هدف و البته سراســر دنیا، به ســرعت از 
بحران عبور کرده و توانسته از همه رقبای 
اروپایی پیشــی گرفته و پرچم دار رشــد 
 گردشــگری در ســال گذشــته میادی 

باشد.
بی شــک بهره مندی از تجربــه موفق این 
کشور همســایه به ویژه در بخش تبلیغات 
وســیع بین المللی و تخصیص بودجه الزم 
به این موضوع می توانــد راهکار مدیریت 

بحران هــای طراحــی 
شده برای اقتصاد ایران 
در شــرایط فعلی باشد، 
چرا که تغییــرات قیمت 
ارز در کشــور از یک سو 
زمینه سفر ارزان و مقرون 
به صرفه را برای گردشگران 
خارجی فراهــم و در این 
بخش تهدیــد را به فرصت 
تبدیل کرده است و از سوی 
دیگر، خروج ارز از کشــور 
در نتیجه کاهش سفرهای 
 خارجی ایرانیان را به حداقل 

رسانده است.
در همیــن راســتا، نمایش 
امنیــت موجود در کشــور 
نیز بــا تبلیغــات هدفمند و 
به خصوص استفاده از ظرفیت 
گردشگران خارجی در کشور 
با وجود تاش های انجام شده 
بــرای ایران هراســی و ناامن 
جلوه دادن ایران، دســتاوردهای غیرقابل 
 انکاری برای رشــد گردشــگری به دنبال 

دارد.
همچنیــن توجــه دولــت بــه تبلیغات 
بــرای معرفــی چهــره ای امــن از ایران 
می تواند بــا جــذب گردشــگر، کاهش 
 احتمالــی درآمدهــای نفتــی را کم اثر 

کند.
بدیهی است در صورت اســتفاده به موقع 
از این فرصت ایجاد شــده، کســب و کار 
داخلی مرتبط بــا این حــوزه به حرکت 
 درآمــده و جهــش قابل قبولــی خواهد

 داشت.
بنابرایــن آنچه در شــرایط کنونــی باید 
به صورت جدی و هدفمند در دســتور کار 
قرار گیــرد معرفی و تبلیغ ناشــناخته ها 
و پتانســیل های گردشــگری کشــور 
بــا بهره گیــری از همــه ظرفیت هــای 
بین المللــی ســطح  در   رســانه ای 

 است. 
در کامــی دیگــر، تبلیغــات حرفه ای و 
فرامرزی با هدف بازاریابــی و بازارافزایی، 
ضــرورت اجتناب ناپذیــر ایــن روزهای 
صنعت گردشــگری کشــور بــرای حل 
 همیشــگی مســائل و معضات اقتصادی

 است.

نوروزی:کسبتجربیات،راهرسیدنبهشهرایدهآلراهموارمیکند
شهردار اصفهان گفت: دریافت نقطه نظرات بخش های موفق مدیریت شهری می تواند در اداره بهتر شهرها 

و رسیدن به شهری ایده آل نقش موثری داشته باشد.
قدرت اله نوروزی در حاشیه نهمین همایش مدیریت شهری و روســتایی اظهارکرد: ایجاد تعامل بین 
دیدگاه های شهری شهرهای مختلف کشور و تبادل نظر پیرامون مدیریت تخصصی شهرها از مهمترین 

اهداف برگزاری همایش مدیریت شهری و روستایی در بندرعباس است، به طور حتم شنیدن و دریافت نقطه 
نظرات بخش های موفق مدیریت شهری می تواند در اداره بهتر شهرها و رسیدن به شهری ایده آل نقش موثری 

داشته باشد.
وی با بیان اینکه در همایش مدیریت شهری و روستایی، کارشناسان درباره شهرهای هوشمند نقطه نظرات خوبی را مطرح 

کردند، افزود: در این همایش هم چنین یکی از کارشناسان درباره وصول مطالبات شهرداری ها از دولت سخنرانی و شهرداری اصفهان 
را به عنوان نخستین شهرداری موفق در این گونه اقدامات معرفی کرد و از شهرهای دیگر خواست که مسیر شهرداری اصفهان را ادامه دهند.

شهردار اصفهان اضافه کرد: نمایشگاه مدیریت شهری و روستایی بعدازظهر دیروز افتتاح شد، سپس گردهمایی شهرداران مراکز استان ها و 
گردهمایی معاونان عمرانی استانداری ها برگزار می شود.

فعالیت۱۳۹پارکینگعمومیدراصفهان
رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطاعات شورای اسامی شهر اصفهان گفت:در اصفهان 

1۳۹ پارکینگ عمومی فعال است اما این تعداد پاسخگوی نیاز شهروندان نیست.
امیراحمد زندآور رییس کمیســیون حمل و نقل عمومی و فناوری اطاعات شــورای شهر 
اصفهان در برنامه رادیویی صدای شــهر، افتتاح خط بی آر تی شــیخ بهایی، توسعه ناوگان 

اتوبوســرانی، بهره برداری کامل خط یک مترو و... را از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه 
حمل و نقل عمومی دانست و اظهار کرد: همچنین با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته در سال 

جاری 2۳0 اتوبوس فرسوده را به صورت نقدی و تهاتر بازسازی و به حمل و نقل عمومی اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی امکان خرید اتوبوس جدید برای مدیریت شهری 

وجود ندارد، افزود: بازسازی اتوبوس های فرسوده به صرفه ترین اقدام در شرایط فعلی است.
رییس کمیسیون حمل و نقل عمومی و فناوری اطاعات شورای شهر اصفهان در خصوص وضعیت پارکینگ های شهر اصفهان 
اضافه کرد: توسعه پارکینگ یکی از شاخص های توسعه یافتگی است، در اصفهان 1۳۹ پارکینگ عمومی فعال است اما این 

تعداد پاسخگوی نیاز شهروندان نیست.

 دولت بر آن شــد با هدف 
کاهش بحران، نســبت به 
تزویع گوشت های وارداتی 
یارانه ای یا به عبارت دیگر 
گوشــت هایی که بــا ارز 
۴200 تومانی وارد کشور 
شده اســت، در مناطقی 
خاص اقدام کند و برای پیشگیری از بروز 
مشــکل، کارت ملی را ماک قرار داد اما 

ماجرا هر روز پیچیده تر از قبل می شد.  
 وقتای پای گوشت اینترنتی به اخبار باز 
شــد، دیگر فضا برای مانور طنز پردازان 
از یک سو و حاشیه سازان از سوی دیگر 

باز شده بود.  
 هفته گذشته نخســتین ثبت نام های 
فروش گوشــت اینترنتی از سوی چند 
سایت آغاز شد و ناگاه روز سه شنبه یکی 

از خبرگزاری ها خبر داد که این طرح آغاز 
نشده، متوقف شده است.  

خبری که مورد انتقاد یکی از سایت های 
فروش آناین گوشت تنظیم بازاری قرار 
کرد و تکذیب شد چراکه این سایت مدعی 
است در چند روز گذشته موفق به ارسال 
سفارش های ثبت شده شهروندان شده و 

بازخوردهای خوبی دریافت کرده است.  
مدیر فروش یکی از ســایت هایی که به 
عنوان یکی از سایت های فروش اینترنتی 
گوشــت منجمد بزریلی تنظیم بازاری 
در این بــاره می گوید: خبرگــزاری ها از 
توقف طرح فروش اینترنتی فروش گوشت 
بزریلی خبر داد که این مســاله تکذیب 
می شود زیرا ما از روز پنجشنبه گذشته 
)18بهمن ماه( نســبت به ثبت سفارش 
شــهروندان اقدام کرده و خوشــبختانه 
نخستین مرحله توزیع و ارسال این گوشت 
ها به شهروندان از روز 22بهمن ماه آغاز 

شده است.  
امل فیاضی با بیان این مطلب می افزاید: 
در فاز نخست این طرح مناطق 16 تا 20 
زیر پوشش خرید و توزیع اینترنتی گوشت 

منجمد  قرار گرفته اند.  
وی بیان می کند: در این مرحله شهروندان 
ســاکن این مناطق می تواننــد با ثبت 
کدملی، کدپســتی و آدرس دقیق فرد 
متقاضی نســبت به پیش ثبت نام خرید 
اقدام کنند و پس از بررســی های الزم، 
اجازه ثبت خرید به متقاضی داده می شود 

و بین 2۴ تا ۴8 ســاعت نسبت به ارسال 
بسته خریداری شــده به منزل مشتری 

اقدام خواهد شد.  
مدیر روابط عمومی این ســایت تصریح 
می کند: تعداد زیــادی از متخصصان و 
کارشناسان کار بررسی صحت اطاعات 
وارد شــده در مرحله پیش ثبــت نام را 
برعهده دارند که در مرحله نخست یک 
پیامک برای فرد متقاضی ارسال می شود، 
در ساعات شلوغ و به اصطاح پیک ثبت 
نام متقاضیان مرحله بررســی حداکثر 
2تا۳ ساعت طول می کشد و پس از تایید 
صحت اطاعات وارد شده با ارسال پیامک 
به فرد متقاضی اجازه انجام ثبت نام قطعی 

داده می شود.  
وی درباره میزان و قیمت گوشت های ثبت 
نامی می گوید: در این مرحله و به منظور 
حمایت از خانــواده ها و با هدف ممانعت 
از اتاف وقت افراد در صف های طوالنی 
یک بســته خانوار در نظر گرفته شده که 
شامل ۳کیلو گوشت برزیلی منجمد و ۳ 
 عدد مرغ منجمــد در مجموع ۵ کیلویی

 می شود.  
قیمت هر کیلو مرغ در این بسته 8۹00 
تومان و قیمت سردست گوساله برزیلی 
28 هزار و ۵00 تومان و قیمت ران گوساله 

برزیلی 2۹هزار تومان است.  
با توجه به این قیمت ها می توان نتیجه 
گرفت که شهروندان بابت ۳ کیلو گوشت 
منجمد برزیلی باید مبلغی بین 8۵هزار و 

۵00 تا 8۷ هزار تومان و برای مرغ منجمد 
نیز مبلغ ۴۴هــزار و ۵00 تومــان و در 
مجموع 1۳0 تا 1۳1 هزار و ۵00 تومان 

هنگام تحویل بپردازند.  
وی در پاسخ به این سوال که آیا متقاضیان 
می توانند فقط یک کدام از این محصوالت 
را خریداری کنند؛ بیان می کند: خیر، این 
دو محصول به صورت یک جا و در قالب 
سبد خانوار تهیه شده است و متقاضیان 
باید این سبد را سفارش دهند که هزینه 
محصوالت پــس از ارســال و تحویل از 

مشتری گرفته می شود.  

   توزیع اینترنتی گوشت مورد تایید 

ستاد تنظیم بازار نیست 
 از ســوی دیگر مقامات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پیش از این اعام کرده اند 
که توزیع اینترنتی گوشت به تصویب ستاد 
تنظیم بازار نرسیده و توضیحات الزم در 
این خصوص باید از سوی مقامات شرکت 
پشتیبانی امور دام داده شود. در عین حال 
مدیران سایت های عرضه کننده گوشت 
به صورت اینترنتــی از دارا بودن مجوز از 
سوی شرکت پشــتیبانی امور دام سخن 

می گویند.  
 در طرح تازه ای که به تصویب ستاد تنظیم 
بازار رســیده مقرر اســت توزیع گوشت 
اینترنتی برای جامعه هدف صورت گیرد. 

به این ترتیب گوشــت از طریق سامانه 
تجارت داخلی به دست مصرف کنندگانی 
که یارانه نقدی دریافت می کنند، خواهد 
رسید.  خبرها حکایت از ان دارد که دامنه 
بحران جمع شــده و قیمت هــا در حال 
کاهش اســت، با این حال بوی سیاست 
از بازار گوشت بدجوری به مشام می رسد . 
 هر چه هست داستان به سادگی به اینجا 
ختم نخواهد شد. هر چند ورود دام های 
مولد و دو قولو زا، قرار است به زودی دامنه 
بحران را جمع کند و مشکات را کاهش 
دهد و قیمت را متعــادل کند اما هر چه 
هست، گوشت به خاطره ای سیاسی در 

اذهان عمومی ایرانیان بدل خواهد شد.  

بازاری که بوی سیاست گرفته است؛   

بازارگوشتبهسمتتعادلگامبرمیدارد؟

خبرآنالین
گـــزارش
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حاال ماجرای گوشــت ابعاد تازه ای پیدا کرده است،از عدم 
تصویب عرضه گوشت اینترنتی در ستاد تنظیم بازار تا تغییر 
مکانیزم عرضه در آینده ای نزدیک. گوشت حاال دیگر تنها یک 
ماده غذایی پروتئینی در سبد خانوار نیست بلکه می توان از آن 
به عنوان شاخصی برای سنجش تورم یاد کرد.    رسیدن قیمت 
گوشت به صد هزار تومان و انتشار اخباری در خصوص داللی 
گوشت های منجمد وارداتی کحه قیمتی ارزان تر از گوشت 
تولید داخل داشــتند در کنار رصد نبض بازار از سوی افکار 

عمومی، این کاال را در جرگه کاالهای سیاسی قرار داد.  

  خبرها حکایت از ان 
دارد که دامنه بحران 

 جمع شده و 
قیمت ها در حال 

کاهش است، با این 
حال بوی سیاست از 

بازار گوشت بدجوری 
به مشام می رسد . 

خبرهای دو خطی

اقتصاد ایران
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ماجرای مالیات حقوق 
کارکنان در سال آینده

گرچه هنوز درصد افزایش حقوق 
کارکنان بــرای ســال آینده در 
مجلس نهایی نشده است، اما روند 
پرداخت مالیات آنها مشــخص و 
متفاوت از سال جاری خواهد بود؛ 
چراکه در کنار افزایش ۴۵0 هزار 
تومانی سقف معافیت در هر ماه، 
نحوه پرداخت نیــز تغییر کرده و 

پلکانی شده است.
بعد از آنکه دولــت الیحه بودجه 
را به مجلس ارائه و در تبصره )6( 
شرایط معافیت های مالیاتی حقوق 
کارکنان را تعیین کرد، در نهایت 
با انجام بررســی ها در کمیسیون 
تلفیق و همچنیــن صحن علنی 
مجلس شرایط معافیت حقوقی 
متفاوت از الیحه به تصویب رسید.

آنچه دولت در بنــد )الف( تبصره 
)6( الیحــه بودجــه پیش بینی 
کرده بود از این حکایت داشت که 
حقوق کارکنان در هر ماه تا سقف 
دو میلیــون و ۳00 هزار تومان از 
پرداخت مالیات معاف باشــد و 
به عبارتــی کارکنانی که مجموع 
درآمد ساالنه آنها به 2۷ میلیون 
و 600 تومان می رسید نیازی به 
پرداخت مالیات نداشتند، اما آنچه 
در مجلس مصوب شــد افزایش 
ســقف معافیت مالیاتی حقوق 
کارکنان بود؛ به طوری که سقف 
معافیت مالیاتی حقوق در هر ماه 
تا ۴۵0 هزار تومان نسبت به سال 

جاری افزایش پیدا کرد.
در این شــرایط ســقف معافیت 
مالیاتی حقوق از دو میلیون و ۳00 
هزار تومان در هر ماه به دو میلیون 
و ۷۵0 هزار تومــان افزایش پیدا 
کرد و کلیه کارکنانی که دریافت 
حقوق آنها در طول ســال به ۳۳ 
میلیون تومان می رســد در سال 
آینده از پرداخــت مالیات معاف 

شدند.
اما دیگــر تغییر مهمــی که در 
پرداخت مالیات حقوق اتفاق افتاد 
به نحوه اخذ مالیــات برمی گردد 
که به صورت پلکانی تعیین شده 

است.

ایسنا
خـــبـــر
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     وزیر راه و شهرسازی از تشکیل ستاد ســفرهای نوروزی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: همه 
دستگاه های مرتبط با این سفرها، نقش خود را در ستاد ایفا می کنند.

     رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: 83 درصد اراضی ایران شامل 135 میلیون 
هکتار زیر نظر سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است.

     وزیر صنعت: اقدام های انجام شده برای تنظیم بازار شب عید تا 2 هفته آینده اثرگذار خواهد شد و 
اقالم پرمصرف مورد نیاز مردم به وفور و با کمترین مشکل در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

     رییس سازمان ملی استاندارد گفت: آمار موجود این سازمان گواه محکمی بر این است که نه تنها 
اقتصاد کشور دچار رکود نشده بلکه به دنبال رونق تولید و ارتقای کیفیت است.

     معاون رییس جمهوری گفت: با توجه به رشد گردشگری حالل در جهان به ویژه در کشورهای اسالمی، 
حمایت برای توسعه این بخش از گردشگری اولویت استاندارد است.

     نمایشگاهی از آثار هنرمندان گرافیک کشور با موضوع »استاندارد و حمایت از کاالی ایرانی« با حضور 
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در همدان گشایش یافت.
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سامانه پیگیری مشکالت استارت آپ ها و کسب وکارهای مجازی راه اندازی شد
اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با هدف حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها اقدام 
به راه اندازی سامانه ثبت و پیگیری مشکالت کسب و کارهای مجازی و استارت آپ های این حوزه نموده 
است. در این سامانه تمامی کسب وکارها فارغ از اینکه عضو این اتحادیه باشند یا نباشند می توانند مشکالت 

خود در مواجهه با سازمان های دولتی و حاکمیتی را ثبت کرده و آن را پیگیری نمایند.
»رضا الفت نسب« سخنگو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی عنوان می کند که از ابتدای سال تاکنون 

بیش از ۲۲۰۰ نامه از سوی این اتحادیه به دستگاه ها و سازمان های مختلف نوشته شده و با این حجم زیاد از 
شکایات و پیگیری ها تصمیم بر این شد که یک سامانه مجزا و جامع برای رسیدگی به این امور تاسیس شود:

»این سامانه می تواند کمک حالی باشد برای دردسرهای ناتمام اکوسیستم استارت آپی با بخش های مختلف حاکمیتی و 
دولتی. در این سامانه به تمامی افرادی که مشکالتشان را ثبت کنند یک کد پیگیری اعطا شده که از طریق آن می توانند تک تک مراحل 

سپری شده برای پیگیری حل مشکلشان را رصد کنند.« الفت نسب تاکید می کند که این سامانه در راستای شفافسازی قصد دارد تا به زودی 
در پایان هر ماه اسامی بیشترین سازمان هایی که بیشترین مشارکت و همکاری را داشته اند منتشر کند و از آنسو اسامی سازمان ها و نهادهایی 

که کمترین مشارکت و مساعدت را نیز منتشر سازند. 

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

کمتــر از دو دهه اســت 
که موضــوع فرصت های 
کارآفرینــی در ایــران 
در حوزه هــای مختلــف 
مطرح شده است و بااینکه 
رشد ســریعی نداشته اما 
همچنــان به پیشــرفت 
خود ادامه داده است. در کشور ما هرساله 
مراسمی برای انتخاب کارآفرین برتر برگزار 
می شــود و افراد را به کارآفرینی تشویق 
می کنند. البته هنوز برای توصیف مفهوم 
کارآفرین جا برای کار هســت. بسیاری 
کارآفرینی در ایران را یک پســت یا مقام 
اجتماعی می دانند درصورتی که کارآفرینی 
یک ویژگی و شخصیت منحصربه فرد است . 
شماری از اندیشمندان، کارآفرینی را نوعی 
رفتار و شیوه زندگی می دانند، گروهی دیگر 
آن را کاری هنــری می انگارند. ولی پیتر 
دراکر کارآفرینی را به معنای جستجوی 
دائمی برای تغییر، واکنــش در برابر آن و 
بهره برداری از آن به عنــوان یک فرصت 
بیان می کند.. برای شناسایی فرصت های 
کارآفرینی در ایران  نیاز دارید که از چند 

مرحله گذر کنید.

   تشخیص فرصت
معموال شروع فرصت های کارآفرینی یا با 
یک محرک داخلی و یا توسط یک محرک 
خارجی همراه اســت. محرک داخلی به 
این معنا است که کارآفرین تصمیم به راه 
انداختن یک کسب وکار می گیرد و فرصت 
را تشخیص می دهد و بر اساس آن کار خود 

را شروع می کند.
امــا در محــرک خارجی، یــک فرصت 
تشخیص داده می شود و برای آن فرصت 
کســب وکاری راه انداخته می شود. برای 
تشــخیص فرصت کارآفرینی در اولین 
قدم باید برای توسعه شخصی برنامه ریزی 

کنیم.
یعنی باید شرایط مالی، شغلی، سالمتی، 
اجتماعی، ارزش هــا و توانایی های فردی 
خود را در راستای فرصت شناسایی شده 
درآوریــم و همه این مــوارد را با یکدیگر 

هماهنگ کرده و تقویت کنیم.
اولین کاری کــه کارآفرین پــس از ایده 
پردازی بایــد انجام دهــد طراحی مدل 
کسب وکار است. مدل کســب وکار دید 
جامعی از امکان پذیر بودن ایده در شرایط 
موجــود بــه کارآفرین می دهــد. مدل 
کســب وکار اگر به خوبی طراحی شــود 
بســیاری از جنبه های پنهان کسب وکار 

را در همان مراحل اولیه بررسی می کند.
در مرحلــه بعد باید حوزه کســب وکار را 
مشــخص کنیــم. می خواهیــم در چه 
زمینه ای فعالیت کنیم؟ بهداشتی؟ غذایی؟ 

آموزشی؟ تولیدی یا خدماتی؟
برای انتخاب حوزه باید به موارد بسیاری 
توجــه کنیــم. بــرای راه انداختن یک 
کســب وکار ایده اولیه و یا تصمیم گیری 
به تنهایی کافی نیســت. عوامل مختلفی 
هســتند که در انتخاب حوزه کسب وکار 

می توانند تاثیرگذار باشند.
مثل عالیق فرد )آیا پیش ازاین در آن حوزه 
کارکرده اید؟ الگویی در این زمینه دارید؟ 
اســتعداد و توانایی هــای الزمــه را دارا 
هستید؟(، شایستگی ها )داشتن تحصیالت 
و تجربه و شبکه اجتماعی در آن حوزه(، 
رشد بازار )آیا این حوزه از کارآفرینی برای 
بازار جذابیت دارد و بازار از آن اســتقبال 
می کند؟( پتانسیل بازار )، امکان پذیری، 

شانس موفقیت(

   جذب فرصت
مرحلــه بعــد آمادگــی بــرای جذب 
فرصت هاست. برای جذب فرصت ها نیاز 
داریم تا دانش خود نســبت به آن حوزه 
خاصی که انتخاب کرده ایم را باال ببریم. از 
مجالت و سایت های علمی کمک بگیریم 
و تا جایی که می توانیم در آن زمینه کسب 

تجربه عملی کنیم.

   شناسایی فرصت
پس از آمادگی بــرای جذب فرصت حاال 
می توانیم دست به شناسایی فرصت بزنیم. 
ما به روش های مختلــف می توانیم انواع 

فرصت های کسب وکار را شناسایی کنیم:

   تولید مجدد یا مونتاژ محصوالت 
دیگران

بازاریابی محصوالت دیگران، به عنوان مثال 
تولیدات خارجی را در داخل توزیع کنیم 
یا عرضه و معرفــی محصوالت موجود به 

بازارهای جدید
اســتفاده از منابع استفاده نشده محلی، 
استفاده از نیروی انســانی بیکار یا دارای 
اشــتغال ناقــص، اســتفاده از دارایی ها 
و مهارت های فردی پیــدا کردن بخش 
مناســب بازار وقتی تقاضا برای آن وجود 
دارد، به دست آوردن درصد کوچکی از یک 

بازار بزرگ، ورود به بازارهای رهاشده و...
ایجاد کســب وکار بر اساس تقلید، تقلید 
از یــک کاال یــا خدمات موفــق، انتقال 
تجربیات مفاهیم از یک کســب وکار به 
کسب کار دیگر ایجاد کسب وکار بر اساس 
کسب وکاری که پیشــتر به وجود آمده، 
مدیریت بهتر کسب وکار نسبت به رقیب 
یا مالک قبلی، افزایــش ارزش و کیفیت 
کاالی پیشین، استفاده از ضایعات مواد، 
ارائه خدمات مشــاوره، از نــو بنا کردن 
کسب وکار ورشکسته ابداع کاال و خدمات 
نو برای نیازهای جدید جامعه، همیشــه 
قرار نیســت که فرصت ها شامل کارهای 
انجام شده باشند و یا کپی شوند و یا بهتر 
انجام پذیرند بلکه گاهــی می توان با یک 
ایده نو و شناســایی نیازهای جدیدی که 
مردم پیدا می کنند دست به خلق فرصت 
جدیــد زد. بررســی مــداوم تغییرات و 
روندها، فعالیت در بخش هایی که رشــد 
سریع دارند، شناســایی مشتریان خاص 

بــا نیازهای خاص، خرید کســب وکاری 
 کــه مالــک آن در فــروش آن عجلــه

 دارد و ...

   ارزیابی فرصت
در قدم بعدی کارآفرین باید فرصت های 
موجود را ارزیابی کند و درنهایت دســت 
به انتخاب نهایی بزند. این ارزیابی توسط 

معیارهای کمی و کیفی اتفاق می افتد.
معیارهای کمی: ســرمایه موردنیاز، نرخ 
بازگشت سرمایه، رشــد بازار، اندازه بازار 
)مثال تعــداد متقاضیانی کــه محصول 
 را می خواهنــد یــا بــه آن نیــاز دارند( 

و …
معیارهای کیفــی: ویژگی های فرهنگی، 

جغرافیایی، فردی، نیروی انســانی الزم، 
توانایــی رقبا، قوانین دولتــی و ... پس آر 
ارزیابی درست و شناسایی محدودیت ها و 
امکانات کارآفرین می تواند دست به انتخاب 
زده و فرصت ها را لیست کند و درنهایت از 
میان آن ها مناسب ترین را برگزیند. درست 
مانند شناســایی فرصت، مرحله ارزیابی 
فرصت هم محدود به شــروع کسب وکار 
نمی شود بلکه در طول اجرای تمام مراحل 
کسب وکار ادامه پیدا می کند. داشتن برنامه 
قبلی کمک زیادی می کند اما کارآفرین 
بایــد درعین حــال در مقابــل تغییرات 
ناگهانی فضای کســب وکار انعطاف پذیر 
باشد. بزرگ ترین چالش کارآفرینان همین 
مواجهه با تغییرات و شوک های ناگهانی 
است که با برنامه ریزی های قبلی نمی توان 

با آن ها مواجه شد.

   اجرای فرصت
به این مرحله فاز » عملی کردن ایده« هم 
می توان گفت. در ایــن مرحله باید تمام 
طرح ها و ایده های مراحل قبل را اجرایی 
کنید. تجربه نشان داده که این سخت ترین 
مرحله است. یکی از مشکالتی که در این 
مرحله وجود دارد این است که نمی توان 
برای انجام آن برنامه ریزی کرد. این مرحله 
تلفیقی از اجــرای تکنیک ها، بهره گیری 
از افراد خالق و مبتکر و روبه رو شــدن با 
موقعیت های سخت و غیرقابل حل است. 
حاال زمان تشکیل گروه، جذب سرمایه و 
تدوین اســتراتژی های بازاریابی و فروش 

اســت. اجرای فرصت کارآفرینی در واقع 
نتیجه تمام قدم های درســتی است که 
در مراحل پیشین برداشته شده است. در 
این مرحله باید از افراد متخصص و کاربلد 
نیز بهره برد تا تالش های متمادی به ثمر 

بنشیند.

   یک نکته مهم
بسیاری از افراد ذهن بسته ای در مواجهه با 
شرایط مختلف دارند و همواره می خواهند 
از راه های مطمئن و از پیش تعیین شــده 
مسائل را حل کنند، درحالی که افرادی با 
َشــم کارآفرینی قوی هر بار که با مسئله 
جدیدی روبه رو می شوند دنبال راهکاری 

مبتکرانه می روند.
گرچه به نظر می رسد که مرحله شناسایی 
فرصت تنها در ابتــدای فرآیند راه اندازی 
کسب وکار مهم است ولی کارآفرینان باید 
بدانند که برای بقای کسب وکار در دنیای 
رقابتی امــروز چــاره ای ندارند جز اینکه 
فرصت های جدیدی را از دل شرایط بیرون 
بکشند و کسب وکارشــان را با تغییرات 

همگام سازند.
در این مرحله کارشناسان وارد می شوند. 
اگرچه کارشناسان و متخصصان معموال در 
مرحله شناسایی فرصت های کارآفرینانه 
کمک چندانــی نمی تواننــد بکنند اما 
پس ازاینکه فرصت شناسایی شد نیاز است 
که بررسی های دقیقی از جنبه های مالی، 
امکان سنجی، بازاریابی، رقابتی و ... روی آن 

صورت بگیرد.

چطور می توان فرصت های کارآفرینی را تشخیص داده و از آن ها استفاده کرد؟   

فرصت های طالیی را دریاب

اگرچه کارشناسان 
و متخصصان معموال 
در مرحله شناسایی 

فرصت های کارآفرینانه 
کمک چندانی 

نمی توانند بکنند اما 
پس ازاینکه فرصت 
شناسایی شد نیاز 

است که بررسی های 
دقیقی از جنبه های 
مالی، امکان سنجی، 
بازاریابی، رقابتی و ... 

روی آن صورت بگیرد.

فرصت کارآفرینی به شرایط مطلوب که نیاز به یک محصول 
جدید، خدمت جدید یا هر نوع ارزش جدید برآورده نشده ای 

را در میان مشتریان ایجاد کند، گفته می شود.
فرصت های کارآفرینی معموال راهکاری برای حل یک مشکل 
ارائه می کنند و برای بخشی از بازار دارای ارزش است و همان 
بخش برای به ثمر نشســتن آن هزینه مالی، زمانی و علمی 
می کند. آنچه اهمیت دارد شناسایی فرصت و استفاده به موقع 

و بهینه از آن است.

 
استارت آپ

شــرکت های بزرگــی در دنیا به عنــوان یک 
استارت آپ مطرح هســتند که کار خود را با پرورش یک ایده شروع 
کرده اند. گاهی بعضی از افراد کارشان را باانرژی زیادی شروع می کنند 
اما در میانه راه متوجه می شــوند که خیلی از مســائل مربوط با این 

کسب وکار را نمی دانند.

بعضی مواقع این ندانستن به دلیل بررسی نکردن استارت آپ های مشابه است و 
دیگر اوقات به دلیل استفاده نکردن از تجربیات دیگر کسب وکارها که تجربه های 

مفیدی را در اختیار سایر همکاران خود قرار می دهند.
اطالعاتی که این اســتارت آپ های به ثمر رســیده در اختیار ما قرار می دهند 
درواقع همان پیش شتاب دهنده است. شرکت های بزرگی در دنیا به عنوان یک 

استارت آپ مطرح هستند که کار خود را با پرورش یک ایده 
شروع کرده اند.

گاهی بعضی از افراد کارشان را باانرژی زیادی شروع می کنند 
اما در میانه راه متوجه می شــوند که خیلی از مسائل مربوط 
با این کســب وکار را نمی دانند. بعضی مواقع این ندانســتن 
به دلیل بررسی نکردن اســتارت آپ های مشابه است و دیگر 
اوقات به دلیل استفاده نکردن از تجربیات دیگر کسب  و کارها 
که تجربه های مفیدی را در اختیار ســایر همکاران خود قرار 

می دهند.
اطالعاتی که این استارت آپ های به ثمر رسیده در اختیار ما قرار 

می دهند درواقع همان پیش شتاب دهنده است.

    پیش شتاب دهنده چیست؟
مربیان باتجربه ای که تمام جنبه های کلیدی یک کســب وکار را 
پیداکرده اند دوره هایی را برگزار می کنند تا یک ایده استارت آپی 
را ازلحاظ کارایی و سوددهی بررســی کنند، پیش شتاب دهنده 

هستند.
این دوره ها معموال در ۷ یا ۸ جلسه یا در دوره های کوتاه مدت چندساعته برپاشده 
و در آن تمامی آن ها نکات الزم برای پیشرفت و به ثمر نشستن یک استارت آپ 

تجزیه وتحلیل می شود.
تیم های شرکت کننده در خارج از این کالس ها بر روی ایده خود کار می کنند و 
به دور از محیط کالسی تصور می کنند که وارد بازار شده و قرار است استارت آپ 
آن ها شــناخته شــود؛ ســپس الزم اســت تجربیات خود را در اختیار سایر 

شرکت کنندگان نیز قرار دهند.
 پیش شتاب دهنده ها معموال به یک ارگان دولتی ربط دارند، این دوره ها تمامی 
دانش و مهارت الزم برای ایجاد یک محصول یا خدمت و گاهی سرمایه موردنیاز 

را در اختیار ایده پردازان استارت آپی قرار می دهند.
طبیعی اســت اســتارت آپ هایی که در این پیش شــتاب دهنده ها امتیازات 

باالتری ازلحاظ داشــتن ایده منحصربه فرد، کســب کرده و در تمامی جلسات 
پیش شتاب دهنده شــرکت می کنند، اولویت باالتری برای ورود به برنامه های 

سرمایه گذاری و جلب هزینه موردنیاز اولیه را خواهند داشت.

   مشخصات برنامه های پیش شتاب دهنده
مخاطبین این برنامه معموال افراد تازه کارهســتند یا کسانی است که به دنبال 
راه اندازی حرفه جدید و پردرآمد می گردند. قســمت اصلــی توجه این پیش 

شتاب دهنده ها افرادی با توانمندی باال و جویای کار است.
 مدت برنامه پیش شتاب دهنده ها از شتاب دهنده ها کم تر است.

تمامی جلسات را مربیان باتجربه اداره می کنند و گاهی به صورت اختصاصی برای 
یک گروه به فعالیت می پردازند.

پیش شتاب دهنده قبل از سرمایه گذاری صورت می گیرد.

   پیش شتاب دهنده چه مزیتی دارد؟
در ایران بســیاری از کســب وکارها هســتند که برای پیشــرفت کار خود و 
ســوددهی بیشــتر نیاز به افرادی باانگیزه و دارای ایده هــای جدید دارند که 
آموزش های کافــی را گذرانده اند. ایــن افراد می توانند به صورت یک مشــاور 
 ایــن کســب وکارها را رونق بخشــند و فرصت های شــغلی زیــادی را ایجاد 

کنند.
رفع مشکالت و موانع شرکت های بزرگ به این وابسته است که آن ها دوره های 
پیش شــتاب دهنده را جدی بگیرند و روی ایده های خــود در گروه های پیش 
شــتاب دهنده  کار کنند. امتیاز دیگری که این دوره ها دارند برای کسانی است 
که خودشان قصد افتتاح یک شرکت استارت آپ را دارند و الزم است چگونگی 

پرورش ایده ها را بدانند.
پس از پایان دوره آن ها قادر خواهند بود که ایــده را به محصول تبدیل کرده و 
کارآفرین باشند. معموال این کالس ها در پایان دوره، روزی را در نظر می گیرند تا 
افراد آموزش دیده بتوانند ایده خود را از طریق داوران یا عموم مردم ارائه دهند 

و سرمایه گذارانی را جذب کنند.
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گاهی شما فقط به مدل 
کسب وکار نیاز دارید تا 

متوجه شوید که ایده عالی 
کسب وکاری شما به هیچ 

دردی نمی خورد. به یاد داشته 
باشید که فاز تشخیص فرصت 

برای شناخت فرصت های 
سودآور است نه هر فرصتی.

اکوموتیو
گـــزارش
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Aq Qala 
Wetland 
Complex, 

Aq Qala Wetland 
Complex is situated in 
the southern side of 
the Atrak River and 
includes Almagol, Alagol, 
Inchehboroun, Bibi 
Shirvan, Ajigol, Namak 
and Daneshmand 
Wetlands.Their total 
area is about 1,250 
hectares. Some of these 
wet lands like the Alagol, 
has been registered and 
has important biological 
effects.The distance 
between the wetlands is 
short and experiences 
a warm Mediterranean 
climate, which has hot-
dry summers and mild 
winters. There are kinds 
of immigrating birds like 
swans, geese, heron etc. 
in these wetlands who 
spend the winter there.
The annual hunting 
season is from autumn till 
the end of winter and on 
Wednesdays and Fridays. 
Its fish are Koli, Orange, 
Simparak and Glass fish. 
These wetland regions 
present rest houses in 
a landscape of vast 
pastures, wildlife, and 
other tourist facilities.

Suli Waterfall in 
Azarbaijan
Iran’s West Azarbaijan 
province, with a beautiful 
and virgin nature and 
various waterfalls, is a 
destination for many 
tourists and nature lovers 
throughout different 
seasons of the year.Among 
the most important tourist 
attractions of Azarbaijan are 
its snowy mountains and ice 
waterfalls that attract every 
nature-lover and climber 
during cold seasons.Located 
90 km north of the city of 
Oroumiyeh and 33 km south 
of Salmas near Suli Village, 
Suli waterfall is one of the 
most beautiful ice waterfalls 
in the country.During winter 
this village hosts numerous 
climbers from various 
cities, including Oroumiyeh, 
Tabriz and other cities of 
the country who come for 
ice-skating and recreational 
activities.
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05 500 million dollars’ worth 
of handicrafts exported last 
year

No dangerous 
Chaharshanbe Suri

news

news

“500 million dollars’ worth of handicrafts 
were exported last year,” the vice-president 
and the head of Iran’s Cultural Heritage, 
Handicrafts, and Tourism Organization 
said.
“About 250 million dollars out of 500 
million dollars, were exported by foreign 
tourists, and the rest through customs,” 
Ali Asghar Munesian noted. Pointing to the 
arrival of five million one hundred thousand 
foreign tourists in Iran last year, he added, 
“More than 6 million foreign tourists have 
traveled to Iran during the first 9 months of 
this year.”
“Iran holds the first rank in registering 
global cities of handicrafts; it indicates 
the rich culture and art of our country,” he 
continued. Referring to the good potential 
of Iran in tourism and handicrafts field, he 
said, “We can strengthen and improve this 
industry, and create jobs and income with 
minimum investments as there are great 
advantages in this sector.”
Pointing to 400 active handicraft majors 
in Iran, Munesian also added, “Cultural 
Heritage Organization is one of the most 
successful official bodies to create job 
opportunities. Tourism industry is able to 
provide social vitality, and this is one of the 
social, cultural, and economic advantages 
of this field.”

The first specialized meeting of public 
relations managers of fire departments of 
Iranian metropolises was held in Tehran Fire 
Department in order to unify environmental 
advertising regarding the last Wednesday of 
the year (Chahar Shanbeh Soori) in the form 
of a campaign under the title of “No dangerous  
In this meeting that was attended by public 
relations managers of fire departments of 
Iranian metropolises like Mashhad, Isfahan, 
Tabriz, Ahvaz, Qom, Yazd, Karaj, Ardebil, 
Kermanshah, Bandar Abbas, Rasht, Kerman, 
Hamedan, Arak, Zahedan and Tehran, it was 
emphasized on the necessary intercooperation 
and efforts to carry out unified advertising 
regarding the campaign of “No dangerous 
Chaharshanbe Suri” so as to decrease burns 
and injuries.
“This campaign aims to train citizens about 
the dangers of the fire festival and help them 
to learn how to tackle probable injuries; the 
campaign was welcomed greatly last year 
in Tehran, and left a significant impact  on 
reducing injuries of Chaharshanbe Suri.

The history of the city dates back to the Achaemenid 
(550-330 BC) and Parthian (247 BC–224 CE) eras 
when Naein served as an administrative center for 
Yazd. After the advent of Islam, the city became a rest 
stop for Caravans crossing the desert.
The name of the city is said to come from the Persian 
word ‘Ney’ meaning reed and it was named Naein as 
there were numerous reed beds in the area.
Naein is the producer of one of the finest and most 
sought-after Persian carpets. The Naein is made 
of high quality wool or silk and has a Shah Abbasi 
design. A Shah Abbasi design consists of elegant 
arabesque, palmette and lotus motifs and requires 
a high knot density. The Naein rug often has blue 
highlighting on cream or ivory backgrounds.
The city has various historical attractions ranging 
from the Parthian Narenj Castle, to the Jame Mosque, 
which is one of the first Islamic places of worship 
built in the country, the Mosalla prayer grounds 
where mystics and Naein Personalities are buried 
, Fatemi House and the ancient Reigareh Watermill.
One of the most prominent figures to hail from 
the city is scholar, journalist and politician Dr. 
Hossein Fatemi (1917 - 1954) who was a close 
associate of Pahlavi era (1925-1979) Prime 
Minister Mohammad Mosaddeq (1882-1967) who 
nationalized Iran’s oil. According to Mosaddeq, it was 
Fatemi who originally proposed the nationalization 
of Iranian oil and gas assets.
Baba Abdullah Mosque
Baba Abdullah Mosque is a 14th century structure 
located in Naein Bazaar. The current mosque 
consists of a façade, several Shabistans (inner 
sanctum), a courtyard, a dome chamber and an iwan 
(a vaulted hall walled on three sides and open on 
one side).Located on the south side of the courtyard 
is the dome chamber, which has a square plan and 
seems to have been part of the original mosque. 
There are 10 grave markers in the dome chamber 
which date back to the Ilkhanid era (1256–1335). 
There is a wooden plaque, which was once part of the 
pulpit of the mosqe), in the dome chamber bearing 
an inscription with the date 1300. The walls of the 
dome chamber have moqarnas decorations. There 
is a blue tucco inscription below the dome.
The Mihrab (prayer niche) is decorated with 
Quranic script intertwined with geometrical and 
floral motifs. Baba Abdullah Mosque has a winter 
Shabistan under parts of the courtyard, which 
receives light through vents in the courtyard. Baba 

Abdullah Mosque was registered as a National 
Heritage Site in 1935.
Jame Mosque
Jame Mosque is a two-story structure that dates 
back to the 9th or 10th century and is considered 
one of the first mosques to have been built in Iran. 
The mosque has been built to resemble the Prophet's 
Mosque in Medina. The mosque has a large courtyard 
surrounded by Shabistans (inner sanctums).
The mosque has two types of inscriptions: stucco 
inscriptions and inscriptions painted over stucco. 
The painted inscriptions are in Kufic script and are 
located above the façade of the Jame Mosque.
The Jame Mosque has a pulpit, which appears to 
have been a later addition to the mosque based on its 
inscription in the Naskh calligraphy hand that bears 
the date 1311. The pulpit has monabbat decorations 
in the form of floral carvings.
Khan Ab-Anbar
Khan Ab-Anbar or Twin Ab-Anbar is a Qajar era 
(1785-1925) water reservoir consisting of wind 
towers, dome and valve. Water reservoirs or 'Ab-
Anbars' as they are nationally known, are traditional 
water supply systems that make urban settlements 
possible in the desert region of Central Iran. Ab-
Anbars consist of four elements: underground 
reservoir, platform, dome, and wind tower.
Masoum Khani Ab-Anbar
Masoum Khani Ab-Anbar is a water reservoir in the 
Chehel Dokhtaran (forty girls) neighborhood of 
Naein situated directly across from Khan Ab-Anbar. 
Ab-Anbars are traditional water supply systems 
that make urban settlements possible in the desert 
region of Central Iran. Ab Anbars consist of four 
elements: underground reservoir, platform, dome, 
and wind tower. This Ab-Anbar, which was built 
after the Safavid era (1501-1722), was registered as 
a National Heritage Site in 2005.
Masoum Khani Ab-Anbar
Masoum Khani Ab-Anbar is a water reservoir in the 
Chehel Dokhtaran (forty girls) neighborhood of 
Naein situated directly across from Khan Ab-Anbar. 
Ab-Anbars are traditional water supply systems 
that make urban settlements possible in the desert 
region of Central Iran. Ab Anbars consist of four 
elements: underground reservoir, platform, dome, 
and wind tower. This Ab-Anbar, which was built 
after the Safavid era (1501-1722), was registered as 
a National Heritage Site in 2005.
Mohammadieh Castle
Mohammadieh Castle or Ashourgah Castle is 
located atop a hill overlooking the Mohammadieh 
neighborhood of Naein. Due to its strategic location 
it is believed that the castle was once part of the 
defenses of the city. Mohammadieh Castle dates 
back to the pre-Islamic era and has six watchtowers.
Mohammadieh Jame Mosque
Mohammadieh Jame Mosque is a two-story 
structure that dates back to the 10th or 11th century. 

The mosque is a two-iwan structure with a central 
courtyard surrounded by porticos as well as a winter 
Shabistan (inner sanctum), an ablution area and an 
octagonal basement with brickwork decorations.
The Mihrab (prayer niche), resembles that of the 
Naein Jame Mosque, and has a small brick dome. The 
ablution area, which is fed by a still-in-use Qanat, is 
located on the left side of the courtyard and directly 
in front of the main entrance.The Mohammadieh 
Jame Mosque was registered as a National Heritage 
Site in 2004.
Mosalla
The Naein Mosalla, prayer grounds, was a large 
garden where locals frequented until a few years ago. 
The Mosalla includes the tomb of Seyyed Mohammad 
Nourbakhsh (1392-1464), a Sufi master and the 
founder of the Noubakshia order. The date 1546 
is inscribed on his tombstone. There are several 
octagonal crypts in the area with blue-tiled domes. 
There is an Ab-Anbar (water reservoir) on the 
western side of the Mosalla with two wind towers. 
The Mosalla of Naein was registered as a National 
Heritage Site in 1987.
Naein Bazaar
Naein Bazaar is a kilometer-long vaulted street that 
was still in use until a few years ago. This historical 
bazaar was greatly expanded during the Ilkhanid era 
(1256–1335). The Naein Bazaar has a domed ceiling 
with arches and round skylights at the center if each 
dome. Shops are lined on both sides of this street and 
some of them are built in two stories (ground level 
and basement).
Narin Castle
Narin or Narenj Castle is a Parthian (247 BC–224 
CE) structure and one of the oldest structures in 
the historical texture of Naein. It is believed that 
the castle was originally a Fire Temple which was 
converted into a military fortress and the city was 
developed and expanded around it.This mud brick 
castle had towers on every corner and was encircled 
by a moat in ancient times. It is believed that the 
castle, which is partially damaged, was still in use 
until the Qajar (1785-1925). The castle has been 
registered as a National Heritage Site.
Pirnia House
Pirnia House is a Safavid (1501-1722) structure 
and one of the best examples of desert architecture. 
Situated directly across from the Naein Jame 
Mosque, the house was originally the residence of 
the governor of Naein and was later passed on to 
the Pirnia family in the Qajar era (1785-1925).The 
house includes an entrance, Hashti (vestibule), 
Shahneshin balcony, corridors, garden, backyard, 
Birouni (space used by men and guests) and 
Andarouni (Space used by women and servants). 
One of the main features of the house is the wall 
paintings and stucco reliefs in the Shahneshin 
balcony, governor’s office and hall of ceremonies 
some of which feature poems.

Naein : desert city in Isfahan

Naein or Naeen is a desert city in Isfahan 
Province, which neighbors Semnan Province in 
the north, Khorasan Province in the east, Yazd 
Province in the east and Ardestan and Isfahan 
cities in the west. The city has desert climate 
and experiences extremely hot summers and 
relatively cold winters.
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Iran’s exports of crude oil were 
higher than expected in January 
and are at least holding steady 
this month, according to tanker 
data and industry sources, as 
some customers have increased 
purchases due to waivers from 
US sanctions.Shipments are 
averaging 1.25 million barrels per 
day (bpd) in February, Refinitiv 
Eikon data showed and a source 
at a company that tracks Iranian 
exports said. They were between 
1.1 and 1.3 million bpd in January, 
higher than first thought, Reuters 
reported.The February shipments 

are up from January’s 1.1 million 
bpd, according to Refinitiv. The 
industry source estimated January 
exports at 1.3 million bpd, close 
to February’s level.In any case, 
the January figures are higher 
than initial estimates. Some had 
predicted Iranian crude exports 
would stay below 1 million bpd 
last month, a similar rate to that 
in December.A source at a second 
company that tracks Iranian 
exports said shipments in the first 
10 days of February were above 1.1 
million bpd and on a rising trend 
- higher than the source expected.

INSTEX won’t 
solve Iran’s 
economic 
woes: fmr. 
amb.

Former ambassador 
to Germany, Alireza 
Sheikh Attar, said 
the EU’s trade 
mechanism for Iran, 
dubbed ‘INSTEX’, 
will not solve Iran’s 
economic problems, 
because the majority 
of those problems 
stem from ‘internal 
mismanagement’.
Speaking to Mehr 
News correspondent, 
Alireza Sheikh Attar 
said there is no 
serious disagreement 
between Europe and 
the United States on 
the trade mechanism 
called ‘INSTEX’, 
designed by the 
EU for legitimate 
business with Iran 
in the face of US 
sanctions.
EU’s deep economic 
and military reliance 
on the US causes 
Europe to be willing 
to limit its economic 
relations with not 
only Iran but all 
Middle Eastern 
countries in order 
to avoid US punitive 
measures, he said.
He went on to add 
that assuming that 
INSTEX could solve 
Iran’s economic 
problems is wrong, 
adding “because 
the majority of 
those problems are 
caused by internal 
m i s m a n a g e m e n t , 
and only a small part 
of them are due to 
foreign sanctions.”
He also noted that 
the EU’s payment 
mechanism does 
not have much 
confrontation with 
the US sanctions.
He further reminded 
that Europe relies 
on free trade, and if 
European companies 
and the private 
sectors feel that 
cooperating with Iran 
would threaten their 
interests, they would 
definitely stop their 
cooperation with 
Tehran.
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Despite sanctions, Iran’s oil exports rise 
in early 2019

Late Sunday, the Commerce 
Department sent the White 
House a report on the 
results of an investigation 
Trump had ordered of 
whether imported vehicles 
and parts pose a threat 
to US national security. 
Commerce hasn’t made its 
recommendations public, 
and the White House has so 
far declined to comment. If 
Commerce did find that auto 
imports imperil national 
security, Trump would have 
90 days to decide whether to 
impose those import taxes.
Trump has repeatedly 
invoked his duty as 
president to safeguard 
national security in 
justifying previous rounds 
of tariffs. An obscure 
provision in trade law 
authorizes a president to 
impose unlimited tariffs 
on particular imports if his 
Commerce Department 
concludes that those 
imports threaten America’s 
national security, AP 
reported.
Whatever Commerce has 
concluded in this case, 
Trump has made clear his 
enthusiasm for tariffs in 
general and for auto tariffs 
in particular. Some analysts 
say they think Commerce 
has likely endorsed the 
tariffs, not least because the 
president has conveyed his 
preference for them.
Among Commerce’s 
recommendations “will 
certainly be tariffs because, 
hey, he’s a Tariff Man,” 
said William Reinsch, a 
former US trade official 
and now a senior adviser 
at the Center for Strategic 
and International Studies, 
referring to a nickname that 
Trump gave himself.

Industry officials took part 
in a conference call Tuesday 
to discuss the possible steps 
Trump could take. They 
include tariffs of up to 25 
percent on imported parts 
only; on assembled vehicles 
only; or on both vehicles 
and parts — including those 
from Mexico and Canada. 
The last option would be 
an especially unusual one 
given that the United States, 
Mexico and Canada reached 
a new North American trade 
deal late last year, and the 
legislatures of all three 
nations must still ratify it.
In public hearings last 
year, the idea of imposing 
import taxes on autos drew 
almost no support. Even 
US automakers, which 
ostensibly would benefit 
from a tax on their foreign 
competitors, opposed the 
potential tariffs. Among 
other concerns, the 
automakers worry about 
retaliatory tariffs that the 
affected nations would 
impose on US vehicles. Many 
US automakers also depend 
on imported parts that 
could be subject to Trump’s 
tariffs and could become 
more expensive.
A similar Commerce 
investigation last year 
resulted in the Trump 
administration imposing 
taxes on imported steel 
and aluminum in the name 
of national security. The 
administration has adopted 
an extraordinarily broad 
view of national security 
to include just about 
anything that might affect 
the economy.
In addition to steel 
and aluminum, Trump 
has imposed tariffs on 
dishwashers, solar panels 

and hundreds of Chinese 
products. Targeting autos 
would further raise the 
stakes. The United States 
imported $340 billion in 
cars, trucks and auto parts 
in 2017.
If the administration 
imposed 25 percent tariffs 
on imported parts and 
vehicles including those 
from Canada and Mexico, 
the price of imported 
vehicles would jump more 
than 17 percent, or an 
average of around $5,000 
each, according to estimates 
by IHS Markit. Even the 
prices of vehicles made in 
the US would rise by about 5 
percent, or $1,800, because 
all of them use some 
imported parts.
Luxury brands would 
absorb the sharpest 
increase: $5,800 on average, 
IHS concluded. Mass-
market vehicle prices would 
rise an average of $3,300.
If the tariffs were fully 
assessed, IHS predicts 
that price increases would 
cause US auto sales to fall 
by an average of 1.8 million 
vehicles a year through 
2026. Auto industry officials 
say that if sales fall, there 
almost certainly will be US 
layoffs. Dealers who sell 
German and some Japanese 
brands would be hurt the 
most by the tariffs.
“The economic fallout 
would be significant, 
with auto tariffs hurting 
the global economy by 

distorting prices and 
creating inefficiencies, 
and the impact would 
reverberate across global 
supply chains,” Moody’s 
Investors Service said in 
a report. “The already 
weakening pace of global 
expansion would magnify 
global growth pressures, 
causing a broader hit to 
business and consumer 
confidence amid tightening 
financial conditions.”
Congress could resist 
the auto tariffs. Sens. Pat 
Toomey, R-Penn., and 
Mark Warner, D-Va., have 
introduced legislation to 
reassert congressional 
control over trade. Their 
bill would give Congress 
60 days to approve any 
tariffs imposed on national 
security grounds. It would 
also shift responsibility for 
such investigations away 
from Commerce to the 
Pentagon.
Some analysts say they 
suspect that Trump intends 
to use the tariffs as leverage 
to pressure Japan and 
Europe to limit their auto 
exports to the United States 
and to prod Japanese and 
European automakers to 
build more vehicles at their 
US plants.
Reinsch notes that Trump’s 
top trade negotiator, Robert 
Lighthizer, worked in the 
Reagan administration, 
which coerced Japan into 
accepting “voluntary” limits 
on its auto exports.

Iran already involved in 
reconstructing Iraq: Envoy
Iran’s cooperation in reconstruction of Iraq is 
already under way, Iran’s envoy to Baghdad has 
said.
Iran already involved in reconstructing Iraq: Envoy
‘Iran is determined to reconstruct the Daesh-
stricken Iraqi towns and cities in a similar way 
that it supported the friendly and brotherly 
government and people of the country during the 
fight against Daesh,’ Iraj Masjedi said referring to 
the terrorist group ISIS. 
Speaking at a meeting with officials of Council 
of Balad in Iraq’s Salaheddin Province, the 
diplomat said, ‘Iranian companies have begun 
reconstruction and enhancement of Iraq’s 
infrastructure, and the process will be perused 
seriously.’
Referring to the recent visit of Iraq’s minister of 
electricity to Tehran and the agreements reached 
during the visit, Masjedi said that the acute 
electricity deficiency in Iraq will be covered in a 
period of three to four years by Iranian firms. 
Iraq announced more than a year ago that the 
terrorist group was thoroughly wiped out of the 
country. Years of fight with Daesh have devastated 
vast areas of the country. 
Baghdad has repeatedly called on Tehran to 
support it in the post-ISIS reconstruction era.

Iran exports over $219mn 
worth of products to Russia 
in 10 months
 Islamic Republic of Iran exported $219.258 million 
worth of products to Russian Federation in the 
10 months of the current year (March 21 – Jan. 
21), showing a significant 8.56 percent growth as 
compared to the last year’s corresponding period.
Studies of Iran’s foreign trade statistics with 100 
countries in the world during 10 months of the 
current year (March 21 – Jan. 21) showed that 
about 371,629 tons of non-oil products, valued 
at $219.258 million, were exported to Russia, 
accounting for 0.39 and 0.60 percent of country’s 
total exports volume in terms of weight and value 
respectively.
Russia is ranked 17th country in terms of 
importing products from the Islamic Republic of 
Iran.
According to statistics, Iran exported 370,817 tons 
of products, valued at $201.968 million, to Russia in 
10 months of the last Iranian calendar year in 1396 
(from March 20, 2017 to Jan. 21, 2018), accounting 
for 0.37 and 0.57 percent of country’s total exports 
volume in terms of weight and value respectively.
Accordingly, statistics show that Iran’s export of 
products to Russia in 10 months of the current 
Iranian calendar year reduced 0.22 percent in 
terms of weight and also 8.56 percent hike in terms 
of value as compared to a year earlier.

America’s auto industry is bracing for a potential 
escalation in President Donald Trump’s tariff war 
with the world, one that could weaken the global 
auto industry and economy, inflate car prices and 
trigger a backlash in Congress.

US Automakers to Trump: Don’t Slap 
Tariffs on Imported Cars

news

 2nd round of condensate 
offering at IRENEX due on 
Feb. 25
 The National Iranian Oil Company (NIOC) is set to 
launch the second round of gas condensate offering 
at Iran Energy Exchange (IRENEX) on February 25.
NIOC’s representative at IRENEX, Amir Hossein 
Tebyanian, made the statement on Tuesday, saying 
at this round, one million barrels of condensate in 
35,000-barrel cargos will be sold at the base price 
of $62.76,The customers can load their purchased 

cargos at Kharg or Asalouyeh terminals in southern 
Iran, he added.
Purchases can be carried out with a 6% pre-payment 
and they can be settled entirely in rials as well as 
foreign currencies.
The purchasers may clear their debts within 90 days 
since loading their cargos.
“In a bid to implement the policies of resistance 
economy, offerings of gas condensate and light crude 
oil at IRENEX will be done weekly and on a regular 
basis,” he underlined.
NIOC launched its first condensate sales at IRENEX 
last week. The item was supplied by different 

Iranian refineries 
including Bandar 
Abbas, Kermanshah, 
Tehran, Shiraz and 
Ilam.
The Oil Ministry 
subsidiary is also 
offering crude oil 
at IRENEX. Five 
rounds of crude 
sale have so far been 
launched at the energy 
exchange.

Among other 
concerns, the 
automakers 
worry about 
retaliatory 
tariffs that 
the affected 
nations would 
impose on US 
vehicles. Many 
US automakers 
also depend 
on imported 
parts that could 
be subject to 
Trump’s tariffs 
and could 
become more 
expensive.



Zarif reacts to US nuclear plan 
in Saudi Arabia
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif has 
reacted to the US nuclear plan in Saudi Arabia, which 
has raised concerns among security analysts over the 
transfer of sensitive nuclear power technology to the 
kingdom.“Day by day it becomes clearer to the world 
what was always clear to us: neither human rights nor 
a nuclear program have been the real concern of the 
US. First a dismembered journalist; now illicit sale of 
nuclear technology to Saudi Arabia fully expose[d],” 
wrote Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif in a tweet on Wednesday, capping it off with a 
#USHypocrisy hashtag.His remarks were in reaction 
to a recent report from congressional Democrats 
that blew the whistle on the plan of key members 
of the Trump administration for selling nuclear 
power plants to Saudi Arabia.The report has raised 
serious concerns that the nuclear technology would 
allow Saudi Arabia to produce nuclear weapons 
in the future, potentially contributing to an arms 
race in the Middle East.US President Trump met 
nuclear power developers at the White House on 12 
February to discuss building plants in Middle Eastern 
nations, including Saudi Arabia; meanwhile, the Saudi 
kingdom has voiced interest in buying nuclear power 
plants to ‘diversify the kingdom’s energy sources.’

Protesters in Kashmir rally 
against Saudi Crown Prince 
MBS’s visit
Hundreds took to the streets of Kargil in the Ladakh 
region of India-controlled Kashmir on Tuesday, 
to protest against Saudi Arabia’s Crown Prince 
Mohammed bin Salman’s visit to the country.
Demonstrators started marching from the Markazi 
Jamia Mosque of Kargil Ladakh and passed through 
different places in the town, before concluding at Lal 
Chowk.Mohammed bin Salman arrived in New Delhi 
for a day’s visit on Tuesday evening. Talks between 
the two leaders on militancy and trade are expected.

INSTEX launch to open up new 
opportunities for Russia, says 
Ryabkov
The European mechanism will also open up 
"opportunities for trade between Iran and third 
countries, including China and Russia," deputy 
Foreign Minister, Sergey Ryabkov said.The upcoming 
launch of INSTEX, the European mechanism of 
foreign trade settlements aimed at facilitating 
trade with Iran bypassing American restrictions, is 
going to open up more opportunities for Russia as 
well, Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov told 
TASS.Eventually, "the full-fledged functioning" of 
the mechanism will also "open up opportunities for 
trade between Iran and third countries, including 
China and Russia," he said.In this respect, the 
countries that founded INSTEX, "stick to their word," 
he emphasized.On January 31, the UK, Germany 
and France launched a special purpose vehicle 
(SPV) dubbed the Instrument in Support of Trade 
Exchanges in order to facilitate legal trade with Iran. 

JCPOA to Stand, Intervention in Venezuela 
to Fail as US Empire on Its Last Leg: Author

“Yes, I think it (the JCPOA) 
will (stand). Common 
sense will prevail over the 
neo-cons and neo-liberals 
running US, UK and French 
foreign policies on behalf 
of their Crown masters. 
The US intervention in 
Venezuela will also fail. 
The Empire is on its last 
leg,” Henderson told 
Tasnim.
Dean Henderson earned 
a BLS (Bachelor of 
Liberal Studies) from 
the University of South 
Dakota and an MS in 
Environmental Studies 
from the University of 
Montana. He founded/
published/edited one of 
America’s first political 
“zines”, The Missoula 
Paper, in 1990 in Missoula 
where he was also a 
regular columnist for 
the Montana Kaimin. 
Henderson has traveled 
to some 50 countries and 
has written articles for the 
Global Research, In These 
Times, Paranoia, Veterans 
Today, and Rense.com.
He has authored five 
books. His first book, “Big 
Oil and Their Bankers 
in the Persian Gulf: 
Four Horsemen, Eight 
Families and Their Global 
Intelligence, Narcotics 
and Terror Network” 
has become a global cult 
classic among conspiracy 
researchers. His second 
book, “The Grateful 
Unrich: Revolution in 50 
Countries” chronicles 
insights gained from a 
lifetime of overseas travel. 
His third book, “Das Kartell 
der Federal Reserve: Acht 
Familien beherrschen 
die Welt”, is published is 
German language by Kopp 
Verlag. His fourth book, 
“Stickin’ it to the Matrix”, 
is a practical guide to 

dropping out of the evil 
Illuminati system and 
kicking it in the nuts! His 
most recent book “The 
Federal Reserve Cartel”, 
reveals the owners 
of the world’s private 
central banks and offers a 
solution to end their global 
hegemony over the planet 
and its people.
Following is the full text of 
the interview:
After months of foot-
dragging, Britain, 
France and Germany 
in early Feb. issued a 
joint statement on the 
creation of a new trading 
system called the 
Instrument in Support 
of Trade Exchanges 
(INSTEX) that will allow 
trade between the EU 
and Iran without relying 
on direct financial 
transactions. What do 
you think about this 
mechanism?
Henderson: For INSTEX 
to work, it must find a way 
around the International 
Clearing System (ICS), run 
by the London Clearing 
House Ltd. (LCH). LCH 
is a subsidiary of the 
London Stock Exchange 
Group, which was founded 
in 1698 and whose 
biggest shareholders 
include Blackrock, The 
Capital Group & QIA. It is 
ultimately controlled by 
the Bank of International 
Settlements in Basel, 
Switzerland. In the US, the 
Federal Reserve serves 
as the intermediary for 
the Clearing System in 
this country and is part of 
ICS. SWIFT codes, IBAN 
bank numbers & National 
IDs are part of this rigged 
system, which is controlled 
by the global banking 
oligarchy. If INSTEX 
can find a way around 

this cabal then it could 
prove a revolutionary 
breakthrough which 
brings down the US dollar 
Bretton Woods system.
The Crown-controlled 
Western nations cannot 
tolerate any national 
system which excludes 
access to its corporate 
and banking tentacles. 
Thus, socialism is the real 
enemy of the Crown. It 
will not hesitate to deploy 
its various “aid groups”, 
NGOs, intelligence 
agencies and mercenary 
armies to attack any nation 
which dares to create 
an alternative to this 
international plantation 
model. Iran & Venezuela 
are two countries which 
have done just this. 
Yugoslavia, Iraq, Libya, 
Syria and Sudan were 
others. All were or are 
currently under siege from 
the Crown’s forces, many 
of whom reside in those 
nations. There are Crown 
agents everywhere who 
have sold their souls and 
their patriotism for the 
right price.
As you know, EU officials 
have repeatedly 
expressed the bloc’s 
determination to 
preserve the JCPOA. 
Recently, US Vice 
President Mike Pence 
said, “(This is) an 
ill-advised step that 
will only strengthen 
Iran, weaken the EU 
and create still more 
distance between 

Europe and the US”. Do 
you believe that the EU 
will finally stand up to 
the US or it is just a bluff 
game?
Henderson: History tells 
us that the US plays the 
Crown’s bad cop and the 
Europeans play its good 
cop. But in the end, their 
policies always align 
perfectly. So, at first glance, 
a betting man would say it 
is a bluff. But one wonders 
if the election of Trump 
could be a game-changer. 
He has alienated so many 
EU leaders. Germany 
seems especially ripe 
right now to take a long 
look East towards Russia 
and wonder if they are 
not better off allying with 
them. The relentless 
pressure from the US over 
Germany’s embrace of the 
Nord Stream II pipeline 
could push them further 
in that direction. If INSTEX 
can be deployed and the 
Europeans can see benefit 
materially from imported 
Iranian oil and exports to 
Iran, this could produce 
more daylight between the 
US & EU.
Will the JCPOA stand?
Henderson: Yes I think it 
will. Common sense will 
prevail over the neo-cons 
and neo-liberals running 
US, UK and French 
foreign policies on behalf 
of their Crown masters. 
The US intervention in 
Venezuela will also fail. 
The Empire is on its last 
 leg.

Dean Henderson, author and geopolitical analyst 
from Missouri, said the US empire is nearing its end, 
predicting that the 2015 nuclear deal between Tehran 
and world powers will stand despite US pressures and 
Washington’s intervention in Venezuela will fail.
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The Chairman 
of the National 
People’s Congress 
(NPC) Standing 
Committee, Li 
Zhanshu received 
visiting Iranian 
Parliament Speaker, 
Ali Larijani in 
Beijing.
During the meeting, 
Larijani stressed on 
friendly relations 
between Iran and 
China, saying, “We 
are ready to develop 
and bolster ties with 
China in different 
fields”.
Praising NPC’s 
warm welcome to 
Iranian delegation, 
Larijani added, 
“Relations between 
Iranian and Chinese 
governments and 
nations have always 
been based on 
friendship”.
Announcing that 
the aim of his visit 
to Beijing is to 
develop bilateral 
cooperation, the 
Iranian Parliament 
Speaker noted, “Iran 
is ready to reinforce 
its relations with 
China in different 
fields”.
Li Zhanshu, for 
his part, stressed 
on deep-rooted 
relations between 
Iran and China, 
saying, “Tehran 
and Beijing enjoy 
age-old relations 
without any 
conflict”.
“Chinese President, 
Xi Jinping’s visit to 
Iran in January 2016 
was a turning point 
to the relations 
between the two 
countries during 
which strategic 
agreements were 
signed showing Iran 
and China’s will for 
having long-term 
cooperation,” he 
added.
“Visit by Mr. 
Larijani and his 
a c c o m p a n y i n g 
delegation to 
China contains 
clear message for 
establishing long-
term cooperation 
between the two 
countries,” Li 
Zhanshu went on to 
say.

Iran ready for 
developing, re-
inforcing ties 
with China in 
all fields: Lari-
jani

Iran
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Operation of 3 phases of 
Persian Gulf Star Refinery 
‘great achievement’
President Hassan Rouhani said on Wednesday that 
the operation of three phases within two years is a 
great achievement and the symbol of Iranian nation’s 
capabilities and progress.
Pointing to the inauguration of third phase of the gas 
condensate plant, known as the Persian Gulf Star Refinery 
in the southern city of Bandar Abbas, Rouhani said in a 
cabinet session on Wednesday that the operation of three 

phases within two years is a great achievement and the 
symbol of Iranian nation’s capabilities and progress.
“Today, the refinery produces 36 million liters of Euro-5 
gasoline each day; it also produces 14 million liters of 
Euro-5 gasoline in the refinery thanks to the opening 
of the plan to increase the quality of gasoline at Bandar 
Abbas refinery,” he added. 
Pointing to the fact that today Iran has achieved self-
sufficiency in gasoline production, Rouhani said, “it is one 
of the achievements of current and previous governments 
during which gasoline production doubled and is going 
to reach 100 million liters till the end of current Iranian 
year (March 20).

It indicates the 
government’s ability to 
withstand sanctions 
and pressures, he 
added.
He went on to refer 
to the inauguration 
of Fateh-class 
submarine, saying, 
“this shows ouer 
defense power and 
capability, as well as maritime  
industries.”

 Trump rushing to sell Saudi Arabia 
nuke technology: report
A Democratic-led House panel has launched a probe of 
US nuclear plan in Saudi Arabia, raising concerns over 
the transfer of sensitive nuclear power technology to 
the kingdom.
Key members of the Trump administration pushed a 
plan to sell nuclear power plants to Saudi Arabia in the 
months after the inauguration despite objections from 
members of the National Security Council and other 
senior White House officials, the Washington Post cited 
a new report from congressional Democrats as saying.
The 24-page report from the House Oversight and 
Reform Committee is based on internal White 

House documents and the accounts of unnamed 
whistleblowers.
“The whistleblowers who came forward have warned 
of conflicts of interest among top White House advisers 
that could implicate federal criminal statutes,” 
Representative Elijah Cummings, the Democrat 
chairman of the committee, said in a letter to the White 
House on Tuesday.
The report has risen concerns among security analysts 
who worry the technology would allow Saudi Arabia 
to produce nuclear weapons in the future, potentially 
contributing to an arms race in the Middle East.
It adds that the inquiry into the matter is “particularly 
critical because the Administration’s efforts to transfer 

s e n s i t i v e 
US nuclear 
technology to 
Saudi Arabia 
appear to be 
ongoing”.
Saudi officials 
have recently 
voiced interest in buying nuclear 
power plants to ‘diversify the kingdom’s energy 
sources.’Meanwhile, US President Trump met nuclear 
power developers at the White House on 12 February 
to discuss building plants in Middle Eastern nations, 
including Saudi Arabia.
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so many EU 
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Operation of 3 phases of Persian Gulf 
Star Refinery ‘great achievement’

Iranian music, bridge connecting Iran to world: Minister
 Minister of Culture and Islamic Guidance said that the Iranian music acts as 
a bridge connecting the rich Iranian culture to the world which also gives 
every single Iranian the chance to safeguard the national dignity.
Addressing the closing ceremony of the 34th Fajr Music Festival which 
started on Feb 13, Abbas Salehi said Iran’s rich history and its vast 
geographical span have lent a unique characteristic to the country’s music.
Music is “a line of connection” between the country and the world, the minister 
said.He pointed out that the Iranian music enjoys deep historical roots, authenticity a n d 
variety.The Minister further described the Iranian music as a vehicle that can carry out k indness 
and affection to the world.Music festival is a chance for re-recognition of the Iranian music, the culture minister 
said.

 Iranian First Vice-President 
Es’hagh Jahangiri said Iran’s 
strong regional presence 
has induced jealousy in 
some countries which seek 
to undermine the Islamic 
Republic’s influence.
“The status of Iran has 
induced jealousy in some 
countries which seek to 
undermine Iran’s regional 
power,” said Jahangiri. 
“There is a movement that 
intents to challenge Iran’s 
influence in the region.”
Jahangiri then referred to 
the recent US-organized 
anti-Iran conference 
in Warsaw, saying “the 
conference took place while 
some actors with the help 
of Israel, the US and Saudi 
Arabia seek to scare others 
off Iran. They did something 
like that before, and they 
failed.”
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At the moment, the various types 
of influenza - strains A, B, and C - 
are put into the annual vaccine at 
different rates every year to stay 
ahead of the mutated versions of 
the virus. If our immune system 
could fight all of them, we wouldn’t 

need to keep vaccinating so often.
The potential for particular immune cells 
to take care of all three flu strains was 
spotted in an earlier analysis of people 
exposed to the H7N9 (bird flu) virus in 
2013. Those who had a strong response 
from CD8+ T cells were much more likely 
to recover, Science Alert reported.
These CD8+ T cells are often known as 
‘killer cells’ because of the way they fight 
incoming threats – like a security force 
guarding the gates of our bodies.
“Our team has been fascinated by the killer 
cells for a long time,” says lead researcher 
Katherine Kedzierska, from the University 
of Melbourne in Australia. “So our next 
step was to discover how their protective 
mechanism worked, and if it had potential 
for a flu vaccine.”
This is where the new research comes 
in. Mass spectrometry analysis was used 
to sift through 67,000 viral sequences, 
looking for specific peptides or chemical 
bonds common among all three flu strains 
in humans.
Particular combinations known as 
epitopes can act as flags to CT8+ T cells, 
telling them a virus has arrived and 
initiating the orders to kill it.
“We identified the parts of the virus that 
are shared across all flu strains, and sub-
strains capable of infecting humans,” says 
one of the team, Marios Koutsakos from the 
University of Melbourne.

In tests on mice, the team then used these 
parts of the virus to immunise the animals 
against the flu, and it worked – infection 
and inflammation levels were “remarkably 
reduced” the researchers say.
There’s still a long way to go before we 
have an all-in-one flu jab that’s ready to 
be used, though. According to the team’s 
estimates, roughly 54 percent of the 
world’s population have the right type 
of CT8+ T cells in their bodies that can 
initiate this protective immune response.
That said, this is a key step forward in 
working out how we might develop better 
tools for fighting influenza – by getting our 
killer cells to see off all incoming strains, 
instead of the annual dance around the 
strains we think are most likely to hit.
Strain A is usually associated with flu 
pandemics (large scale spread over 
multiple countries), while strains 
A and B are associated with annual 
epidemics (notable rises in a more 
limited geographical area). Strain C is less 
common but can cause serious illness in 
children.
Importantly, these strains mutate 
frequently, quickly changing from sub-
strain to sub-strain, meaning that even 
getting a jab every year isn’t always 
effective.
A jab to protect us from all of the strains at 
once could prevent thousands of deaths 
a year. And if this option doesn’t work 
out, we’ve got others to explore: last year 
scientists harnessed antibodies found in 
camelids – camels, alpacas, and llamas – 
to protect against strain A and strain B in 
mice.
“This work highlights the underlying 
power and versatility of the mass 
spectrometry approach, and we’re excited 
about the future potential of these epitopes 
in the development of universal vaccines,” 
says one of the researchers, Anthony 
Purcell from the Monash Biomedicine 
Discovery Institute in Australia.

In a speech on Tuesday night, 
Brigadier General Hajizadeh 
highlighted the country’s 
progress in producing advanced 
missiles and said, “When it 
comes to Iran’s missile power, 
the enemies beg for negotiation 

with us because we have become powerful 
in this sector.”    He further rejected some 
American officials’ claims that the US 
has managed to  infiltrate Iran’s missile 
systems and disrupt them, saying, “It is 
a very big lie because if they make such a 
claim, they should tell us why they want to 
negotiate on this issue.”   

The IRGC commander further said he 
believes that the US claims are nothing 
more than a lie and a great fiasco. It 
came after The New York Times recently 
reported that the Trump White House 
has accelerated a secret American 
program to sabotage Iran’s missiles and 
rockets, according to current and former 
administration officials.The officials 
described a far-reaching effort, created 
under President George W. Bush, to slip 
faulty parts and materials into Iran’s 
aerospace supply chains, the report said.
US government officials asked The Times 
to withhold some details of its reporting, 
mostly involving the identities of specific 
suppliers to the Iranian program, because 
the effort is continuing, the report said.
Iranian military experts and technicians 
have in recent years made great headways 
in manufacturing a broad range of 
indigenous equipment, making the armed 
forces self-sufficient in the arms sphere.

Referring to Saudi Crown Prince 
Mohammed bin Salman’s recent 
visit to Pakistan, General Safavi said 
Pakistan is a neighbor of Iran, and it 
should know that Saudi government 
is not reliable because it will not last 
for long.The senior official added, 16 

research organizations in Europe have announced 
in a document named ‘World in 2030’ that Saudis 
will not be existing in 2030 while Iran will be the 
strongest country of the region.His comments 
come while Saudis are using aid packages and 
investment promises to buy the economically 
embattled Pakistani government’s loyalty and 
convince it to turn a blind eye to their destructive 
actions within Pakistan’s borders, including 
the Saudi-funded seminaries that have become 
breeding ground for extremism and terrorism.
General Safavi also referred to the recent 

terrorist attack in southeast Iran, which 
killed and wounded several dozens of IRGC 
personnel, saying the Pakistani government 
and its intelligence service have to respond to 
the Iranian nation and government.The Islamic 
Revolutionary Guards Corps (IRGC) announced 
on Tuesday that two of the perpetrators behind 
the Zahedan terrorist attack, including the suicide 
bomber, were Pakistani nationals.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.

Study: Some Immune Cells Can Fight 
All Three Strains of Influenza Virus

US Sabotage of Iran’s Missile Program A Big Lie: IRGC Commander

Pakistan should know Saudis are not reliable: Gen. Safavi

A new discovery indicated that certain immune cells 
can fight off all three strains of influenza – perhaps 
permanently, or at least for several years.

Commander of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
Aerospace Force Brigadier General Amir Ali Hajizadeh 
rejected US officials’ recent claims that Washington has 
managed to sabotage Tehran’s missile program as “a very 
big lie”.    

Military Aide to the Iranian Leader Major General Yahya Rahim Safavi on Tuesday slammed Pakistan 
Intelligence service’s backing for terrorists, noting that the Pakistani government and intelligence 
apparatuses should know that Saudis are not reliable.
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At the moment, 
the various types 
of influenza - 
strains A, B, and C 
- are put into the 
annual vaccine 
at different rates 
every year to 
stay ahead of the 
mutated versions 
of the virus. If our 
immune system 
could fight all 
of them, we 
wouldn’t need to 
keep vaccinating 
so often.

"the Pakistani 
government 
and intelligence 
apparatuses 
should know that 
Saudis are not 
reliable."

“When 
it comes 
to Iran’s 
missile 
power, the 
enemies beg 
for negotiation 
with us 
because we 
have become 
powerful in this 
sector.”
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