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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

سایه گرانی بر سفره نوروزی سنگینی می کند؛   

بازار داغ آجیل شب عید!

بازار طال و سکه  97/12/20 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,430,0004,120,000قدیم

سکه طرح 
4,545,0004,245,000جدید

2,480,0002,300,000نیم سکه

1,620,0001,410,000ربع سکه

860000750000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18418069373100 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

 چاله کوپن 
بهتر از چاه ارزی!

با مصوبه جدیــد مجلس، دولت 
از ســال آینده موظف می شود 
از محل مابه التفــاوت  پرداخت 
ارز یارانه ای 14 میلیارد تومانی 
بــه واردات کاالهای اساســی 
نسبت به توزیع »کاال برگ های 
الکترونیک« برای تامین کاالهای 
اساسی اقدام کند؛ مصوبه ای که 
یک اقتصاددان با استقبال از آن 
اعتقاد دارد که شــیوه ای بهتر از 
دادن یارانه  ارزی است، اما بهترین 

شیوه هم نیست.
مجلس با اختصاص 14 میلیارد 
دالر برای تأمین کاالهای اساسی 
و دارویــی با نــرخ ارز ترجیحی 
موافقت و مصوب کرده که دولت 
از کوپن الکترونیکی برای تأمین 

کاالهای اساسی استفاده کند.
این مصوبه در صــورت اجرایی 
شدن، باعث ایجاد مدل جدیدی 
از توزیع یارانه در اقتصاد کشــور 
خواهد بود که احتماالً بی شباهت 
با خاطره ناخوشــایند صف های 
کوپنی در دهه ۶۰ و ۷۰ نخواهد 
بود؛ جدای از زحمت ایستادن در 
صف های غذایی ایراد دیگر این 

شیوه در کاهش قدرت انتخاب...

مهمترین رخدادهای 
 اقتصادی اصفهان 
در سالی که گذشت

دیار نصف جهان در ســال جاری روزهای پر 
فراز و نشیب بسیاری داشــت، ایامی که گاه 
شیرین و گاه تلخ بود که می توان با آموختن از 

آنها گام بهتری در سال جدید برداشت.
مــرور مهمتریــن رخدادهــای سیاســی، 
اجتماعــی، فرهنگی، اقتصادی و ورزشــی 
ســال 139۷ در روزهــای منتهی به ســال 
جدید نشان می دهد گوشــه و کنار اصفهان 
مملــو از خبرهای متنــوع و رویــداد های 
رنگارنگی اســت که اکنون در آســتانه ورود 
 به سال نو، می تواند توشه، عبرت و یا خاطره

 باشد.
سال 9۷ بنا به گزارش اداره کل ...

ایسنا
یادداشــت

ISFAHAN
N E W S

       در شهر، مشتری های آجیل و خشکبار شب عید که هرسال با شور و اشتیاق خاصی برای خرید این اقالم مراجعه می کردند تقریبا نصف شده اند و دیگر کمتر کسی برای خرید آجیل شب عید 
مراجعه می کند.

وام 100 میلیونی مسکن، اوراق 
تسهیالت را گران نکرد

در حالی که پیش بینی می شــد تا صدور مجوز افزایش سقف انتقال 
تسهیالت ساخت مســکن به خریداران تا 1۰۰ میلیون تومان بازار 
مسکن را رونق بدهد، اما قیمت اوراق تسهیالت فعال در ثبات قرار دارد.
موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف انتقال وام ساخت مسکن 

تا 1۰۰ میلیون تومان در تهران، تأثیری بــر افزایش نرخ اوراق 
گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن در معامالت امروز فرابورس 

نداشت.
در حالی که همواره پیش بینی می شود افزایش ...
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وی افزود: طرح آمایش سرزمین، بر دو اصل 
جمعیت و زمین اســتوار است، به گونه ای 
که سایر عوامل را در خدمت این دو فاکتور 
اساســی قرار می دهد این در حالی است 
که عناصر محوری و پایه، فقط جمعیت و 
زمین نیستند بلکه مسئله حائز اهمیت در 
طرح های آمایش سرزمین و جامع، پتانسیل 
تأمین آب اســت که تعیین می کند تا چه 

میزان اجازه بارگزاری داریم.
مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان توسعه شهر را 
مستلزم وجود زیرساخت های الزم دانست 
و عنوان کرد: در طرح های توســعه شهری 
باید طبیعت، تاریخچه شهر و روند تغییرات 
آن شناسایی شــود همچنین توسعه شهر 
باید مبتنی بر ظرفیت حوضه آبریز صورت 
گیرد و نیز دسترسی پایدار ساکنین حاشیه 
رودخانه، ذی نفعان و ذی مدخالن به منابع 

آبی مدنظر قرار گیرد.
وی با بیــان اینکــه در مبانــی طراحی و 
مدیریت شــهری موضوع تأمین آب شرب 
باید لحاظ شــود عنوان کرد: در مدیریت 
شــهری موضوع افزایش تقاضا و مســائل 
مربوط به کمیت و کیفیــت آب باید مورد 

بررسی قرار گیرد تا در ارائه خدمات پایدار 
خللی ایجاد نشود.

   40 درصد به تعداد انشعابات آب اصفهان 
در طول 12 سال افزوده شده است

صالح با اشاره به توسعه شهر اصفهان گفت: 
در سال 13۸۵ افق طرح آبرسانی اصفهان 
بزرگ به پایان رسید این در حالی است که 
در این 1۲ ســال طبق برآوردهای صورت 
گرفته حدود 4۰ درصد به تعداد انشعابات 
آب افزوده شده اســت اما با وجود افزایش 
تعداد مشترکین و کاهش منابع تأمین آب 
با اعمال راهکارهای مدیریتی و استفاده از 
تکنولوژی توانســته کمبودها را مدیریت 

کند.
وی محدودیــت منابــع آبــی را یکی از 
چالش های بــزرگ در تأمین آب شــرب 
مشترکین برشمرد و خاطرنشان ساخت: 
نهایت ظرفیت آبرســانی تصفیه خانه بابا 
شــیخعلی 11.۵ الــی 1۲ مترمکعب در 
ثانیه اســت این در حالی ست که نیاز آبی 
مشترکین در ایام پیک مصرف بین 14 تا 
14.۵ مترمکعب در ثانیه اســت و از سویی 
در سال های اخیر با فصلی شدن رودخانه 

زاینــده رود از 4۰۰ حلقه چاه در مدار قرار 
داشــته اند هم اکنون حــدود 133 حلقه 
چاه دارای آبدهی محدودی است که عدم 
آبدهی چاه ها ناشی از فقر سفره آب های زیر 
زمینی اســت که حاصل عدم جاری بودن 

رودخانه زاینده رود است.

   مدیریت مصرف و تقاضا رمز موفقیت 
تأمین آب شرب مردم در اصفهان است

مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهــان مدیریت 
مصرف و تقاضــا را رمز موفقیت تأمین آب 
شرب مردم در اصفهان دانست و عنوان کرد: 
در سال های اخیر به رغم محدودیت شدید 
منابع آبی، آب شرب مردم در سطح استان 
تأمین شــد که این امر ناشــی از مدیریت 

بهینه مصرف آب در اصفهان است.
وی به میزان مصرف سرانه آب در اصفهان 
اشــاره و اضافه کرد: در ســال 9۶ سرانه 
مصرف آب در اصفهان حــدود 1۵4 لیتر 
در شــبانه روز بوده که این مهم بر مبنای 
تالش هایی که در عرصــه اقدامات فنی و 
مهندسی، بهره برداری و فرهنگی محقق 

شده است.

مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت آبفای اصفهان:
تامین آب شرب در طرح جامع شهر اصفهان مدنظر قرار گیرد

مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت آبفای اصفهان گفت: طرح جامع شهر اصفهان باید به گونه ای تدوین شود که زمینه ارائه خدمات 
پایدار پیرامون تامین آب شرب و دفع بهداشتی فاضالب فراهم شود.

به گزارش شرکت آبفای استان اصفهان، محسن صالح در دومین جلسه کمیسیون تخصصی آب زیر مجموعه شورای راهبردی طرح جامع 
شهر اصفهان اظهار داشت: طرح جامع شهر اصفهان باید به گونه ای تدوین شود تا زمینه ارائه خدمات پایدار پیرامون تأمین آب شرب و 
 )WSC( جمع آوری، انتقال و دفع بهداشتی فاضالب شهری فراهم شود چراکه اکنون باید به جای واژه طرح جامع از جمله شهر آب پایه

استفاده شود به طوری که مبنای طراحی و توسعه شهری پتانسیل تأمین آب باشد.

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
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در سال های اخیر به 
رغم محدودیت شدید 

منابع آبی، آب شرب 
مردم در سطح استان 

تأمین شد که این 
امر ناشی از مدیریت 
بهینه مصرف آب در 

اصفهان است.

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 5097003365000002
نوبت دوم

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در نظر دارد مزایده )منافع( اجاره بدون ودیعه یازده ماهه بناهای 
ذیل به صورت یکجا و با کاربری های اعالم شده با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir با شماره مزایده 5097003365000002 به صورت الکترونیکی برگزار نماید. 
1- مبلغ برآورد کار: قیمت پایه براساس نظریه اعالم شده توسط کارشناسان رسمی کانون دادگستری استان اصفهان می باشد. 

2- مدت اجرای کار 11 ماه و محل اجرای موضوع مزایده، شهر اصفهان وکاشان می باشد. 
3- تضمین شرکت در مزایده برابر با مبلغ 90/000/000 ریال، فیش واریزی به حساب شماره 2172620212002 به نام تمرکز 

وجوه سپرده اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان نزد بانک ملی 
4- تاریخ انتشار در سایت 97/12/20

5- تاریخ اخذ اسناد مزایده از سایت: از تاریخ 97/12/20 لغایت تاریخ 97/12/26
6- تاریخ تحویل پیشنهادات: تا تاریخ 98/1/17

7- تاریخ بازگشایی: راس ساعت 10 صبح مورخ 98/1/18
8- محل، تحویل و بازگشایی پاکات: اصفهان خ بزرگمهر، کوچه شماره 13 پالک 3 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان اصفهان تلفن تماس 32648366
شرکت کنندگان موظفند عالوه بر ثبت و درج کلیه اطالعات پاکات در سایت سامانه تدارکات، تمام اسناد مزایده را طی پاکت الک و 
مهر شده حاوی 3 پاکت الف، ب و ج تا تاریخ مقرر تحویل دبیرخانه اداره کل نمایند. ثبت اطالعات در سامانه و تحویل فیزیکی پاکات به 
صورت تواماً الزامی است و در صورت عدم رعایت و انجام هر دو مورد به پیشنهادات ارسالی که تنها به صورت اینترنتی )ثبت سامانه( 

شناسه: 404611و یا فیزیکی ارایه شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

خـــبــــر

به میزبانی دانشگاه کاشان:
اولین دوره مسابقات قهرمانی بسکتبال سه نفره دانشجویان دختر آغاز شد

مدیر تربیت بدنی دانشــگاه کاشان از شروع 
اولین دوره مســابقات قهرمانی بسکتبال سه 
نفره دانشجویان دختر دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی کشور در این دانشگاه خبر داد.
ســعید حالج باشــی افزود: در این دوره ۷۰ 
بازیکن از 1۲ دانشگاه سراسرکشور به رقابت 
خواهند پرداخت. وی خاطر نشان کرد: در این 
مسابقات دانشــگاه های الزهرا )س(، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، 
عالمه طباطبایی، شهرکرد، صنعتی شریف، علوم پایه زنجان، شیراز، 
صنعتی امیرکبیر، دانشــگاه کاشــان، خواجه نصیر، نوشیروانی بابل 

حضور دارند.
 اولین دوره مسابقات قهرمانی بسکتبال ســه نفره دانشجویان دختر 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور تا ۲1 اسفند ماه جاری در 

دانشگاه کاشان ادامه دارد.
حالج باشی خاطر نشان کرد: سر کار خانم ملک رییس انجمن بسکتبال 
دختران وزارت علوم به عنوان ناظر و سرپرست کل حضور دارند. شایان 
ذکر است همزمان با برگزاری این مســابقات کارگاه آموزشی دانش 
افزایی ویژه مربیان ورزشکاران و دانشجویان رشته تربیت بدنی با حضور 

سرکار خانم نظامی )داور بین المللی و ناظر آسیا( برگزار می شود.

آمنه تسلیمی
گـــزارش

ISFAHAN
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 چاله کوپن 
بهتر از چاه ارزی!

ادامه از صفحه یک:
...   مردم در انتخاب محصوالت 
بــا کیفیت هــای مختلــف با 

برندهای مختلف است.
با این حــال به نظر می رســد 
در شــرایط فعلی دادن کوپن 
می توانــد حداقــل از افزایش 
سوءاستفاده از یارانه های ارزی 
برای واردات کاالهای اساســی 

جلوگیری کند.

   یارانه هــای ارزی دولت به 
دست مردم نمی رسد

عبداله مشــکانی - کارشناس 
اقتصادی - دراین باره با اشاره 
به مصوبه اخیــر مجلس درباره 
حذف یارانه هــای ارزی دولت 
به کاالهــای اساســی و توزیع 
کوپن به جای آن اظهار کرد که 
واقعیت این است که یارانه های 
ارزی دولــت بــه واردات اقالم 
اساسی به دست مردم نمی رسد. 
تورم کاالهای اساســی در حال 
حاضر روندی جهشــی به خود 
گرفته است در حالی که دولت 
هنوز همان ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
برای واردات این اقالم تخصیص 

می دهد.
این اقتصــاددان با اشــاره به 
نقش واســطه ها در گران شدن 
کاالهای اساســی ادامــه داد: 
کاالهایی که بــا ارز دولتی وارد 
می شود با چندین برابر قیمت 
به مردم می رســد. برای مثال 
گوشتی که با ارز یارانه ای وارد 
می شــود باید به قیمت حدود 
۲۵ هزار تومان یا شــکر باید به 
قیمت ۲,۵۰۰ تومان به برســد 
در حالی که قیمت این اقالم در 
بازار بیش از ۱۰۰ هزار تومان و 

۷ هزار تومان است.
مشکانی با تاکید بر ناکارآمدی 
شــبکه توزیع اقالم اساســی 
بهترین راهکار برای اســتفاده 
از یارانه های دولتی و رســاندن 
آن به دست مردم را یارانه های 
نقدی ارزیابی کرد و گفت: برای 
تأمیــن کاالهای اساســی نیز 
کوپن راهکار بســیار بهتری از 
اختصاص ارز به واردات کاالهای 
اساسی است. با این حال کوپن 
به عنوان راهکاری دائمی توصیه 
نمی شود و تنها برای عبور از این 
شرایط خاص اقتصادی کارایی 
دارد کــه بعد از اینکــه اوضاع 
اقتصادی بهتر شد می توانیم آن 

را حذف کنیم.
این اقتصــاددان با اشــاره به 
برخی انتقادات تند اعضای اتاق 
بازرگانی در روزهای اخیر نسبت 
به طرح توزیع کوپن اظهار کرد: 
این مخالفت ها صرفــاً به دلیل 
تعــارض منافع اســت، چراکه 
بخش زیــادی از ایــن واردات 
کاالهای اساسی توسط همین 
اعضای اتــاق بازرگانــی انجام 
می شود که با اجرای طرح کوپن 

رانت آنها نیز از بین می رود.
نمایندگان مجلــس در اولین 
روز کاری خود در ادامه بررسی 
جزییات بودجــه ۹۸ در بخش 
هزینه ای با ۱۵۸ رأی موافق، ۳۸ 
رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از 
مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در 
مجلس بند مربوط به اختصاص 
۱۴ میلیارد دالر بــرای تأمین 
کاالهــای اساســی را تصویب 

کردند.
در یک بند از این مصوبه دولت 
مکلف شده است تا از کاالبرگ 
الکترونیکــی بــرای تأمیــن 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم 
با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت 

نقدی استفاده کند.

اقتصاد استان
02
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آموزش چهره به چهره برای پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری
سرپرست اداره آموزش و پژوهش ســازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان گفت: آموزش چهره به چهره 

برای پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری در ۲۴ ایستگاه آتش نشانی شهر اصفهان در حال انجام است.
پیام رحمان ستایش با اشاره به آموزش های ســازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان برای پیشگیری از 
خطرات چهارشنبه سوری اظهار کرد: این آموزش ها به صورت روزانه در سه تا چهار مدرسه انجام شده و 

همچنان نیز ادامه دارد. وی با بیان اینکه عالوه بر آموزش های شفاهی، بوروشورهای مرتبط نیز بین دانش 
آموزان توزیع می شود، گفت: جلسات کمیته جامع ایمنی با حضور تمام سازمان های ذیر ربط برگزار شده تا 

اقدامات الزم در خصوص چهارشنبه سوری با محوریت سازمان آتش نشانی اجرا شود.
سرپرست اداره آموزش و پژوهش سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان افزود: فرهنگ سازی برای عموم مردم از مقطع 

دبستان تا دانشگاه انجام می شود اما در حال حاضر بیشتر آموزش ها برای دانش آموزان مدارس ارائه می شود.
وی ادامه داد: آموزش پیشگیری از حوادث در چهارشنبه سوری برای مهدهای کودک به صورت موزیکال و با عروسک گردانی انجام می شود.

رحمان ستایش با بیان اینکه آموزش ها با دو رویکرد پیشگیری و امدادرسانی در حال انجام است، افزود: البته بیشتر اقدامات ما در جهت پیشگیری 
است اما سازمان آتش نشانی همیشه آمادگی صددرصدی برای مقابله با حوادث به ویژه در چهارشنبه سوری را دارد.

ذخیره سد زاینده رود به 163 میلیون مترمکعب رسید
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه با گرمای هوا و ذوب شدن 
برف، ذخیره سد زاینده رود افزایش خواهد یافت، گفت: در حال حاضر ذخیره مخزن سد زاینده رود 

۱۶۳ میلیون مترمکعب است.
حسن ساسانی در خصوص آخرین وضعیت سد زاینده رود در آستانه نوروز ۹۸، اظهار کرد: در حال 

حاضر ذخیره مخزن سد زاینده رود ۱۶۳ میلیون مترمکعب است، همچنین خروجی سد ۱۲ و ورودی 
آن ۲۷ مترمکعب بر ثانیه است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون میزان بارش ها ۱۳۶۸ میلی متر است، افزود: متوسط درازمدت 
بارش ها ۹۵۰ میلی متر و در سال گذشته ۴۵۰ میلی متر بوده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان در خصوص اینکه چرا باوجود بارش بسیار برف در سرچشمه کوهرنگ 
همچنان ۹۰ درصد سد زاینده رود خالی است، اظهار کرد: به دلیل اینکه کمترین و بیشترین دما در کوهرنگ همچنان زیر صفر و بارش ها 
عمدتاً به صورت برف بوده، هنوز تبدیل به روان آب نشده است، اما با گرمای هوا و ذوب شدن برف و به محض اولین بارش باران، میزان 

ورودی آب به سد زاینده رود افزایش چشمگیری خواهد یابد. 

ایسنا
یادداشـت
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خـــبــــر

استاندار اصفهان:

بهبود فضای کسب و کار پیش نیاز توسعه شهرهاست 

اســتاندار اصفهان گفت: چنانچه فضای کسب و کار 
و اشتغال و تولید در شهرها فراهم شود ســرمایه گذاران برای ایجاد دیگر 

زیرساخت  های اقدام می  کنند و این به توسعه مناطق می انجامد.

عباس رضایی روز دوشنبه در جریان بازدید از مجموعه تولیدی و ریسندگی بهار 
ریس اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: ارتقای فضای تولید و کسب و کار، ایجاد 

زیرساخت  های درمانی، شهری و امور گردشگری در شهرها فراهم می کند. 
وی ادامه داد: شهرهای دهق و علویجه در غرب اصفهان مناطق نمونه ای از حیث 
 تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی به شــمار می رود و دیگر شهرهای استان 

می توانند این دو را به عنوان الگوی مناسب خود برگزیند.
استاندار اصفهان ادامه داد : تالش و نشاط در واحدهای صنعتی این دو شهر مشاهده 
می شود و فعاالن سرمایه گذار خود توانسته اند اشتغالزایی مناسبی در این مناطق 
پدید آورند. رضایی خاطرنشان کرد: مجموعه های صنعتی تولید کننده نخ و پارچه در 
این مناطق پس از برجام با ارتباط با کشورهای دیگر ، ماشین آالت و تجهیزات خود را به 
روز کردند و بدون وابستگی به دیگر کشورها توانسته اند زمینه تولید و صادرات را فراهم 
کنند. وی تصریح کرد: فعاالن بخش خصوصی دهق و علویجه در کنار تولید خدمات 

ارزنده ای نظیر تاسیس خانه سالمندان، کلینیک و مجموعه های گردشگری را مهیا کرده 
اند. استاندار اصفهان تاکید کرد: قهرمانان واقعی تولید کنندگان بخش خصوصی هستند.

رضایی درباره جاده مواصالتی اصفهان دهق علویجه گفت: ۱۵ کیلومتر از این محور بهره 
برداری شد و مابقی آن طی روزهای آینده آماده می شود.

 عباس رضایی استاندار اصفهان امروز در سفر یکروزه شهرستانی خود، از جاده در حال 
احداث دهق - میمه بازدید کرد.  این مسیر به طول ۳۶ کیلومتر با سرمایه گذاری یک خیر 
ساخته می شود.  استاندار اصفهان همچنین از کلینیک در حال احداث امام حسین)ع( این 
شهر و مجموعه تولیدی ریسندگی پایا جین واقع در شهرک صنعتی علویجه و کلینیک 
امام سجاد)ع( دهق بازدید کرد.  منطقه مهردشت در شهرستان نجف آباد دارای دو شهر 
و ۱۰ روستاست که شهر دهق با ۱۵ هزار نفر پر جمعیت ترین شهر منطقه و پس از آن 
علویجه با جمعیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر دومین شهر منطقه است.   همچنین هشت روستا 
در تابعه شهر دهق و ۲ روستا در تابعه شهر علویجه می باشد که شهرک های صنعتی دهق 
و علویجه و ناحیه صنعتی حسین آباد ، هسنیجه، خونداب و اشن از قطب های اقتصادی 

این منطقه می باشد. 
ایرنا

خـــبــــر

بعضی از فروشندگان 
قادر هستند تا با استفاده 
از رانت شان میزان زیادی 

آجیل را با نرخ بسیار کم 
بخرند و انبار کنند اما 

افرادی که رانت ندارند 
فقط می توانند مقدار 

محدودی از این محصول 
 را با قیمت بازار تهیه 

کنند..

سایه گرانی بر سفره نوروزی سنگینی می کند؛   

بازار داغ آجیل شب عید!

داغی بازار نوروز امسال از رونق بازار یا داغی و تازگی آجیل ها 
نیست بلکه بحث قیمت های سر به فلک کشیده این دست اقالم 

است که مغز خریداران از شنیدنشان داغ می کند.
 آجیل از جمله اقالمی است که تقاضا برای خرید آن در روزهای 
منتهی به آغاز سال نو افزایش می یابد و جزو اولویت های پذیرایی 
ایام نوروز ایرانیان بوده و هست، اما در چند سال اخیر افزایش 
قیمت ها کم کم نقش این مغزیجات خوش آب و رنگ را در پذیرایی 
اقشار ضعیف و متوسط جامعه کمرنگ کرد تا اینکه امسال با وجود 
قیمت های بی سابقه در این بازار، بسیاری از افراد جامعه به فکر 

حذف آجیل از سفره پذیرایی خود افتاده اند. 

ایمنا
گـــزارش
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       در شهر، مشتری های آجیل و خشکبار شب عید که هرسال با شور و اشتیاق خاصی برای خرید این اقالم مراجعه می کردند تقریبا نصف شده اند و دیگر کمتر کسی برای 
خرید آجیل شب عید مراجعه می کند.

 مهمترین رخدادهای اقتصادی اصفهان 
در سالی که گذشت

دیار نصف جهان در سال جاری روزهای پر فراز و نشیب بسیاری 
داشت، ایامی که گاه شیرین و گاه تلخ بود که می توان با آموختن از 

آنها گام بهتری در سال جدید برداشت.

 مرور مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ورزشی 
سال ۱۳۹۷ در روزهای منتهی به سال جدید نشان می دهد گوشه و کنار 
اصفهان مملو از خبرهای متنوع و رویداد های رنگارنگی است که اکنون در 

آستانه ورود به سال نو، می تواند توشه، عبرت و یا خاطره باشد.

   نوروزگاه 97، آغاز تازه رویدادها
سال ۹۷ بنا به گزارش اداره کل میراث فرهنگی بیش از پنج میلیون و ۸۰۱ 
هزار نفر از اماکن تاریخی فرهنگی و تفریحی استان اصفهان بازدید کردند که 
نسبت به سال ۹۵، ۱۰ درصد رشد داشت، همچنین بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار گردشگر در سال جاری در استان اقامت داشتند، تولیدکنندگان صنایع 
دستی در استان اصفهان، ۲۴۵ میلیارد ریال از محصوالت خود را در نوروز ۹۷ 

به گردشگران فروختند.
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان اعالم کرد در نوروز ۹۷ یکهزار و 

۳۴۳ پرواز در این فرودگاه انجام شد. 
همچنین به گفته مسووالن ۹ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو از ۲۵ 
اسفند ۹۶ تا پنجم فروردین امسال از جاده های استان اصفهان عبور کردند. 

همچنین پنج هزار و ۷۳۱ ماموریت از ابتدای اجرای طرح سالمت نوروزی تا 
۶ فروردین ۹۷ ، توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 

انجام شده است.
اصفهان بنا به اظهار مســووالن امر، در نورز ۹۷، ۳۸ نفر جان باخته و ۴۹۱ 
مجروح داشت که از این جان باختگان ۷۰ درصد مســافران نوروزی و ۳۰ 
درصد از استان اصفهان بودند.محور قم -اصفهان در سال۹۷، ۷۰ جان باخته 
داشت که ۱۰ تاکنون هزار میلیارد ریال برای ایمن سازی این محور هزینه 

شده است. 
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، افزایش ۱۳,۳ 
درصدی مصرف سوخت در نوروز ۹۷ بی ســابقه بوده است چرا که میزان 

مصرف بنزین در یک روز از مرز ۱۱۶ میلیون لیتر عبور کرد .

   مهم ترین رخدادهای اقتصادی
کسب نشان برتر برند گردشگری اصفهان در جشنواره »جایزه طراحی« 
ایتالیا، واگذاری مســئولیت برگزاری میز کشــوری توسعه صادرات فرش 
ماشینی به اصفهان، راه اندازی خط تولید یارن پلی استر پلی اکریل اصفهان 
با ظرفیت تولید ۱۴ هزار تُن محصول پس از پنج سال توقف ، بازدید یک گروه 
۲۰ نفره از باغداران منطقه تیرول جنوبی در شمال کشور ایتالیا از باغ های 
سیب در مرکز و شرق سمیرم برقراری پرواز اصفهان – تفلیس و برعکس 
توسط شرکت هواپیمایی تابان، آتش سوزی یک کارگاه صنعتی تولید مواد 
شیمیایی در شهرک صنعتی رازی شهرضا، تحویل نخستین محموله ریل ملی 
تولید شده در شرکت ذوب آهن اصفهان به راه آهن جمهوری اسالمی، حضور 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناروی اطالعات در شهرستان 
اردستان ، بهره برداری از طرح توسعه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا از زیر 
مجموعه های شرکت فوالد مبارکه اصفهان و چهار طرح نیروگاه ۲۵ مگاواتی 
برق فوالد سبا، تصفیه خانه پساب های صنعتی فوالد مبارکه، احداث کارخانه 
آهک کلسینه شرکت فوالد سنگ مبارکه و طرح تقلیل فشار گاز فوالد مبارکه 
و قطعه سوم خط یک متروی کالنشهر اصفهان به طول حدود ۱۰ کیلومتر با 
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و وزیر صنعت، معدن 
و تجارت ،بازدید قائم مقام وزارت محیط زیست نیجریه به همراه ۱۳ تن از 
مدیران و کارشناسان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی این کشور از طرح 
بیابان زایی شرق اصفهان بمنظور افزایش مراودات و تبادل تجربه بین کشور 
ایران و نیجریه با محوریت طرح های بیابانزدایی و مهار کانون های فرسایش 
بادی،  امضای تفاهم نامه همکاری ساخت ۲۰هزار واحد مسکونی میان انبوه  
سازان استان اصفهان و شرکت عمران شهر جدید بهارستان ، برگزاری نشست 
تجاری فرهنگی »رویداد هفته مسقط در اصفهان« با هدف آشنایی تاجران 
و صنعتگران عمانی با فرصت های سرمایه گذاری در اصفهان، از رویدادهای 

مهم اقتصادی استان در سال ۹۷ بود.

گـــزارش

نکته قابــل توجه دیگر 
نوروزی شــدن آجیل 
اســت؛ به طوری که در 
طول ســال مردم شاید 
بتواننــد شــیرینی و 
میوه بخرنــد اما قیمت 
اقالم آجیل در ســالی 
که گذشت باعث شــد این خوراکی 
پرطرفــدار دیگر کامال رنــگ و بوی 
نوروزی به خود بگیــرد آن هم برای 
کسانی که از موقعیت درآمدی خوبی 

برخوردار هستند.
بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که 
کاهش عملکرد ستاد تنظیم بازار کشور 
در این زمینه سبب شــده تا نظارت 
درستی بر بازار آجیل و خشکبار صورت 
نگرفته و توان خرید مردم در این بازار 

هر روز بیش از پیش کاهش یابد.
بررســی بازارها نیز نشــان می دهد 
حساسیت خریداران بر قیمت ها بیش 
از پیش افزایش یافته به طوری که دیگر 
کسی بدون پرسش در مورد قیمت ها 
اقدام به خرید نمی کند و حتی بسیاری 
افراد نیز پس از سوال در مورد قیمت از 

خرید منصرف می شوند.
فروشنده آجیل و خشــکباری که در 
بازار صفای اصفهان فعالیت می کند 
نیز دربــاره وضعیت بــازار می گوید: 
مشــتری های آجیل و خشکبار شب 
عید که هرسال با شور و اشتیاق خاصی 
برای خرید این اقالم مراجعه می کردند 
تقریبا نصف شــده انــد و دیگر کمتر 
کســی برای خرید آجیل شــب عید 
مراجعه مــی کند. البتــه خرید انوع 
تخمه ها نسبت به سال قبل افزایش 
یافته است و به نظر می رسد که مردم 
پذیرایی با تخمه جــات را جایگزین 
پذیرایی بــا آجیل کرده اند. بیشــتر 
مشــتریان انواع آجیل نیــز تقاضای 
یک یا دوکیلو آجیل مخلوط را دارند 
و خرید هنگفتی در این زمینه صورت 

نمی گیرد.
وی اضافه مــی کند: میــزان عرضه 
محصوالت در این بازار مناسب است 
و مشکلی در این زمینه به وجود نیامده 
است اما افزایش قیمت ها باز هم دست 

از سر آجیل برنداشته اند. بسیاری از 
مردمی که برای خرید پوشاک به این 
بازار می آیند ســری هم به مغازه من 
می زنند اما قیمت ها را که می پرسند 

از خریدن آجیل منصرف می شوند.

   رانت در بازار آجیل!
فروشــنده  دیگری در حوزه آجیل و 
خشــکبار که در خیابان شیخ صدوق 
اصفهان فروشگاه دارد با گالیه از عرضه 
 نامناسب آجیل و خشــکبار در بازار 
می گوید: بازار آجیل هم گرفتار رانت 
و پارتی بازی شده اســت زیرا بعضی 
از فروشــندگان قــادر هســتند تا با 
استفاده از رانت شــان میزان زیادی 
آجیل را با نرخ بســیار کــم بخرند و 
انبار کنند اما افــرادی که رانت ندارند 
فقط مــی توانند مقــدار محدودی از 
 این محصــول را با قیمت بــازار تهیه 

کنند.

   عید که بی آجیل نمیشه..
یکی از مشتریان و خریداران در بازار 
می گوید: نوروز امســال رنگ و بوی 
نوروز سال های قبل را ندارد و افزایش 
قیمت ها موجب کاهش استقبال مردم 
از بازار خرید شب عید شده، افزایش 
قیمت سرسام آور آجیل و خشکبار نیز 
سبب شده است تا افرادی که تمایل به 
برگزاری مهمانی های نوروز دارند، از 
پذیرایی با آجیل منصرف شوند. البته 
خوردن آجیل در ایام نــوروز یکی از 
سنت های قدیمی ایرانیان است؛ عید 

که بی آجیل نمیشه.
یکی دیگر از مشــتریان بــازار آجیل 
و خشــکبار با بیان اینکه هــر مغازه 
قیمت های خــود را دارد، می گوید: 

هر مغازه ای نرخ دلخــواه اش را دارد، 
نظارت دقیقی بر بازار آجیل و خشکبار 
نیست و یکی از بستگانم هم می گوید 
قیمت آجیلی کــه در بازار های باالی 
شهر عرضه می شــود، دو برابر قیمت 
آجیل در پایین شهر است و بسیاری 
از شهروندان مجبورند برای خرید این 

مسیر را طی کنند.
یک فروشــنده آجیل و خشکبار در 
محله کاخ ســعادت آباد اصفهان نیز 
با انتقاد از عملکــرد ضعیف نهاد های 
نظارتی مــی گوید: ما فروشــندگان 
در تعیین نرخ بــرای این محصول به 
خصوص در بازار شب عید که نظارت 
دقیقی نیست، آزاد هستیم و افزایش 
قیمت محصوالت در برخی فروشگاه ها 
باعث سرریز تقاضا به واحد های صنفی 
ارزان فروش می شود البته این واحد 
ها نیز پس از مشــاهده حجم بسیار 
مشتری ها، مجبور به افزایش قیمت 
می شــوند تا عرضه و تقاضا در مغازه 

شان تنظیم شود.

   خرید آجیل، مخصوص شب عید 
شده است

حســین جوانی، نایب رییس اتحادیه 
فروشندگان آجیل و خشکبار اصفهان 
نیز در این باره می گوید: عرضه در بازار 
آجیل و خشکبار بیشتر از تقاضا است 
و بسیاری از فروشندگان این حوزه با 
توجه به رکود حاکم بر بازار محصوالت 
زیادی را برای عرضه در بازار شب عید 
تهیه نکرده انــد، در واقع مردم تقریبا 

تنها در ایام نوروز آجیل می خرند.
وی ادامه می دهد: قیمت اقالم آجیل و 
خشکبار در هفته اخیر ۱۵ درصد رشد 
داشته است و محصوالتی از قبیل پسته 

کله قوچی، تخمه گل آفتاب گردان، 
بادام هنــدی و مغز بــادام وارداتی به 

شدت در این بازار کمیاب شده است.
جوانی با اشــاره بــه کاهش ملموس 
قدرت خرید مردم خاطر نشان می کند: 
افزایش قیمت ها باعث شده تا مردم 
قدرت خرید محصوالت مورد نیازشان 
را از دســت بدهند، البته سابقه بازار 
نشان داده است که افزایش قیمت در 
این بازار محصوالت را از سفره عیدانه 
مردم حــذف نمی کنــد بلکه موجب 
کاهش حجم خرید مردم از این بازار 

می شود.
نایب رییــس اتحادیه فروشــندگان 
آجیل و خشکبار اصفهان با بیان اینکه 
گز و آجیل دو رکن جدا نشــدنی ایام 
نوروز ایرانی ها است، تصریح می کند: 
 جامعه آماری مربوط به بازار نشــان 
مــی دهد کــه خانــواده هــا حتی 
مســافران نــوروزی بــرای مصرف 
اعضــای خانوار، آجیــل را خریداری 
مــی کننــد و آجیل جزو اجناســی 
 شــده که هر ســال یکبار خریداری 

می شود.
در بررســی های میدانی از بازارهای 
مختلف قیمت برخی از اقالم در بازار 
آجیل و خشکبار برای هر کیلو پسته 
فندقی : ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان، هر 
کیلو پسته احمد آقایی: ۱۸۰ تا ۲۲۰ 
هزار تومان، هر کیلو پســته اکبری و 
کله قوچی: ۲۲۰ تا ۲۶۰ هزار تومان، 
هر کیلو آجیل مخلوط هفت مغز: ۱۷۰ 
تا ۲۰۰ هزار تومان، هــر کیلو آجیل 
مخلوط )قیمت هر کیلو آجیل مخلوط 
با توجه به محتویات متغیر است( چهار 
مغــز : ۵۰ تا ۱۳۰ هــزار تومان اعالم 

شده است.
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The Al-Nabi 
Mosque: A Famous 
Mosque in Qazvin

The al-Nabi Mosque 
(Masjed al-Nabi, also 
known as Masjed-e Soltani) 
is a famous mosque in Iran’s 
northern city of Qazvin.
The mosque has an area of 
about 14,000m², and bears 
inscriptions indicating that 
Fath Ali Shah of the Qajar 
dynasty was the founder of 
the mosque.Other sources 
however indicate that 
the mosque has been in 
existence since the Safavid 
period. It is now believed 
that the architect of the 
structure was Ustad Mirza 
Shirazi with the date of 
construction being 1787.
Its double layered dome 
measures 15m in inner-
diameter, with the top of 
the inner layer positioned 
at 20.83m above ground 
level, while the external 
apex is 23.25m high.There 
was formerly an elevated 
minaret flanking the 
dome, of which the French 
explorer Madame Jane 
Dieulafoy had written. The 
mosque has four iwans in 
its courtyard.The portal 
contains an inscription 
in nastaliq calligraphy 
dated 1787 CE. Similar to 
Qazvin’s Masjed e Jame 
(Congregation Mosque), 
this mosque has a 
shabestan that is now used 
as a library.

Abbas Abad 
Historical 
Complex, 
Behshahr: Iran
Abbasabad complex 
inspired its name from 
the name of Shah Abbas 
(1571-1629 AD), is one of 
the special Persian gardens 
inscribed on UNESCO 
world heritage list due to 
its perfect architecture.The 
king ordered to build the 
garden by cutting the hill 
to make 3 stair-plates in 
order to build the mansion 
and several pools on the 
stair plates.You can see 
the symmetry among the 
designs which duplicates 
the beauty of garden. It 
includes a water tank, a 
dam lake, a palace, a public 
bath and two brick towers.
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Plantable pencils 
creative measure of 
Isfahan municipality

Goldfish symbol of good 
luck

news

culture

The head of the citizenship culture 
development department of the cultural, 
social, and sport organization of Isfahan 
municipality announced the distributing of 
plantable pencils among Isfahani citizens 
during the Tree Planting Week.
“7,000 plantable pencils were distributed 
among citizens by the citizenship culture 
development department of the cultural, 
social, and sport organization of Isfahan 
municipality coincide with the special days of 
planting trees,” Ahmad Rezaee noted.
“The plantable pencils which are also called 
green, environmental, or seed pencils, are 
designed as seeded capsules. Pencils are 
supposed to be planted in the soil when they 
are shortened,” he added.
Pointing to encouraging citizens to plant trees 
and culture-building practices to promote 
environmental preservation, stop cutting 
down trees, and conserving the nature, 
especially among children, teenagers, and 
students as the purpose of holding this 
program, he continued, “Besides the plantable 
pencils, some catalogs are given to citizens 
to get them familiarize with the methods of 
planting and taking care of plants. Developing 
the culture of using recycled materials is the 
other goal of implementing the plantable trees 
project.”Referring to the slogan of Isfahan 
municipality during the Tree Planting Week; 
“Every sapling; a hope”, he continued, “A 
celebration entitled “with nature till spring” is 
one of the programs of the citizenship culture 
development department of the cultural, 
social, and sport organization of Isfahan 
municipality which was held in the eastern 
iwan of Arg-e Jahan Nama, and plantable 
pencils were distributed among citizens in the 
program.”

 A fish bowl with one or some goldfish is one of 
the main items of Haft Seen; though it does not 
start with “S” in Persian. Some people believe 
that it is the symbol of life and good luck; the 
red color of goldfish stands for kindness, 
victory, and livelihood. Over the past years, 
environmentalists urged people not to buy 
goldfish, since they are imprisoned in a jar and 
finally they are doomed to die, while Nowrouz 
itself is the celebration of rebirth, health, 
wealth, hope, and livelihood. Although, as it 
appears, some people cannot emit goldfish 
from their Haft Seen table; therefore, the best 
way is to learn how to buy healthy goldfish, 
take care of them appropriately and finally 
drop them in running waters.

 Madresseh Chaharbagh 
During Safavid era, magnificent 
mosques were built. All are great 
examples of Iranian art and 
architecture. The Madresseh 
Chaharbagh is one of them. It is a 
glorious masterpiece.           Actually 
a great complex was built at Shah 
Sultan Hossein’s period. A bazaar 
and caravansary were constructed 
in the neighborhood of this mosque 
and Theological school. The bazaar 
is called “Bazaar of Arts” and the 
caravansary has been converted to a 
beautiful hotel (The Abbasi Hotel).In 
fact the Shah’s mother paid expenses 
for creation of this marvelous 
complex.      The Madresseh was 
built in 1706. Its ornamentation was 
completed in 1714. Revenues which 
were collected from the bazaar and 
the caravansary were allocated for 
preservation and other expenses 
of the Madresseh.  Madresseh’s 
ornamentation is the zenith of 
Iranian art, especially in tile and tile 
mosaic work. The courtyard was 
planned beautifully. The Madresseh 
was used as a prominent school 
and the mosque was used by local 
citizens and travelers who stayed 
at the caravansary. It has been used 
for same purposes, even today, the 
main entrance opens to Chahar 
Bagh Ave. The entrance shows 
the most beautiful tile- mosaic in 
geometrics style. Different parts 
of mosque and Madresseh was 
repaired.    Historic monuments 
need permanent maintenance and 
restoration. The entrance door is 
made of wood covered with silver 
plates. Behind the lofty door 
there is an octagonal anteroom. 
Originally a branch of Maddi 
passed through the mosque.  The 
courtyard is surrounded by arcades 
of two storey rooms, as residential 
chambers for students of Theology. 
Walls of courtyard are adorned 
with tile and tile- mosaics. On the 
south part, there is the sanctuary. 
A lofty eivan and beautiful dome. 

On the top of eivan there are two 
minarets which are ornamented 
with the best mosaic designs. The 
dome is two shelled dome, like 
other Safavid mosques.    Colours 
harmony, delicacy of decorations 
and calligraphies and structure 
of Madresseh shows how Iranian 
artists and architects were 
advanced. There are two Minbars 
located under the dome. One is a 
wooden artistic work and the other 
is made single piece of marble 
stone. There is a prayer hall to the 
east of dome which shows beautiful 
inlaid works. The Madresseh is a 
must for travelers to be visited and 
hundreds of pages can be written 
about various artistic magnificence 
of the mosque.

 Madreseh Mullah Abdollah
Located at the very beginning of the 
Great Bazaar, this seminary is one of 
the earliest in Esfahan. It was built in 
the time of Shah Abbas I for Mowlana 
Abdullah Shushtari, one of the most 
prominent theologians of that 
time. The layout of the madreseh is 
quite typical for Iranian religious 
structures. It includes a courtyard 
that is enclosed by two-story arcades 
of student’s lodgings. The facades of 
the arcades are decorated with tile 
work. The inscription on the portal 
indicates the repairs completed at 
the directive of Fathali Shah Qajar 
in 1803.

 Madresseh Jaddeh Bozorg  
These two colleges from the time of 
Shah Abbas H were built in 1647-
48. They are based on the similar 
plan, but differ in the terms of the 
occupied areas. What is called 
Bozorg (“big”) was originally 
called Kuchak (“small”), and 
commemorated one of Shah Abbas’s 
ancestors. However, now the names 
of the seminaries correspond to 
their sizes. Both colleges feature 
portal inscriptions in Tholth done by 
Mohammad Reza Imami.

 Madresseh Jaddeh Bozorg  
These two colleges from the time of 

Shah Abbas H were built in 1647-
48. They are based on the similar 
plan but differ in the terms of the 
occupied areas. What is called 
Bozorg (“big”) was originally 
called Kuchak (“small”), and 
commemorated one of Shah Abbas’s 
ancestors. However, now the names 
of the seminaries correspond to 
their sizes. Both colleges feature 
portal inscriptions in Tholth done by 
Mohammad Reza Imami.

 Madresseh Sadr
These two colleges from the time of 
Shah Abbas H were built in 1647-
48. They are based on the similar 
plan but differ in the terms of the 
occupied areas. What is called 
Bozorg (“big”) was originally 
called Kuchak (“small”), and 
commemorated one of Shah Abbas’s 
ancestors. However, now the names 
of the seminaries correspond to 
their sizes. Both colleges feature 
portal inscriptions in Tholth done by 
Mohammad Reza Imami.

 Madreseh Nimavard
Another relic from the Safavid 
period, it was built during the rule 
of Shah Soleiman in 1705. The 
decorations include lavish tile and 
stucco ornamentations, of which 
a good many have survived, and 
several Nastaliq inscriptions. 
Mosaic panels of painted plaster 
also constitute a unique element 
of the decorative treatment of the 
structure. The madreseh is one of the 
most reputable theological colleges 
in Esfahan.

 Madresseh Kasegaran 
This seminary was created at the 
time of Shah Soleiman Safavid. The 
Tholth inscription gives its date 
as 1693 and the name of Amir 
Mohammad Mahdi Hakim al-
Molk Ardestani as the building’s 
founder. The seminary is housed 
in a handsome building that is 
richly decorated with tile work and 
calligraphy. Graceful moqarnas of 
the niches and vaults also add to the 
beauty of the madreseh.

Theological Schools in Isfahan 
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even today, the 
main entrance 
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Dutch activists called for 
reducing food waste in 
the country until 2030 
to half of the current 
amount.
MWFpress - Netherland 
people launched a 
campaign to stop 
national food waste 
throughout the country.
Stop Food Waste NGO has 
designed a campaign to 
stop food waste before 
the beginning of 2030.
The NGO used the 
hashtag “VERSPILLING 
VRIJ BEN JIJ”, declaring 

that the Dutch citizens, 
especially younger 
families waste ¼ of 
their food.Based on 
researches, most of them 
demand to reduce the 
food waste.
90 Percent of the 
families buy more than 
they need and many 
others cook more than 
their daily demand.
Many governmental 
organization, firms, 
intellectuals and activists 
have announced they 
would join the campaign.

Industrial 
exports’ value 
hit $14bn in 9 
months
Statistics showed 
that exports value 
of industrial 
sector in the nine 
months of the 
current Iranian 
calendar (March 
21 – Dec. 21) 
hit $14 billion at 
large.
According to 
the statistics of 
the Ministry of 
Industry, Mine 
and Trade, $970.2 
million worth of 
mineral products 
was exported from 
the country in the 
same period.
Some 86.9 million 
tons of non-oil 
products, valued 
at $33.4 billion, 
was exported 
from the country, 
showing a 
significant two 
percent decrease 
and also 5.4 
percent increase, 
as compared to 
the last year’s 
c o r re s p o n d i n g 
period.
In this period, 
exports value of 
industrial and 
mineral sectors 
hit $14 billion and 
$970.2 million 
respectively.
The loans paid 
by banks and 
f i n a n c e - c re d i t 
associations to 
the industrial and 
mineral sectors 
registered a 
significant 16.1 
percent hike as 
compared to the 
same period of last 
year.
In line with 
implementation 
of projects within 
the framework 
of ‘resistance 
e c o n o m y ’ , 
c o n s i d e r a b l e 
facilities and loans 
have been paid to 
the industrial and 
mineral sectors 
of the country in 
the nine months 
of the current year 
(March 21 – Dec. 
21).
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Dutch anti-food waste campaign to be held

Export of Iranian 
products to neighboring 
Iraq increased about 50 
percent in the current 
Iranian calendar year 
(to end March 20, 2019) 
as compared to the last 
year’s corresponding 
period.  
Under such 
c i r c u m s t a n c e s , 
targeting $20 billion 
trade between Iran and 
Iraq within the next two 
years is not beyond the 
expectation.
With the increase in 
the volume of trade 
between Iran and Iraq, 
this country [Iraq] is on 
the verge of being turned 
into Iran’s main export 

target market, so that 
Iran’s export of products 
to neighboring Iraq has 
even exceeded China in 
recent months.
Earlier, Iranian Minister 
of Industry, Mine and 
Trade Reza Rahmani put 
the current trade volume 
exchanged between Iran 
and Iraq at more than 
$10 billion, expandable 
to $20 billion within the 
next two years.
To promote trade and 
business with Iraq, 
First Vice President 
Es’hagh Jahangiri in a 
notification sent to the 
ministries of Industry 
and Economy and 
also Central Bank of 

Iran (CBI) increased 
granting currency loan 
to exporters of technical-
engineering services for 
more than two years.
Despite salient 
advantages of the 
Islamic Republic of 
Iran for its presence in 
lucrative Iraqi market, 
effective steps should 
be taken by responsible 

officials for boosting 
trade and business 
volume with this 
neighboring country.
In addition, Trade 
Promotion Organization 
of Iran (TPOI) put trade 
volume exchanged 
between Iran and Iraq in 
none months of current 
year (March 21 – Dec. 
21) at $7.356 billion.

AU willing to work with Iran: 
Official
 African Union is willing to cooperate with Iran on science 
and technology, a senior official of the union said.
Appreciating Iran’s advances in various fields of science 
and technology, particularly the presence of the Iranian 
women in all spheres, Sarah Anyang Agbor who is the 
Commissioner of the Human Resources, Science and 
Technology of African Union said that the AU is willing to 
cooperate with Tehran.
The remarks were made at a meeting with Iran’s Deputy 
Foreign Minister Gholamreza Ansari in Tehran.
The Iranian diplomat for his part acknowledged the 
AU stance on the nuclear deal, also known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
He noted that the major part of Iran’s scientific and 
technological progress have been made over the past 
forty years and under the unlawful sanctions against 
Iran.
The AU commissioner has also met with Iran’s First 
Deputy Minister of Science Hossein Salar-Amoli, and 
discussed the ways of broadening cooperation between 
Iran and Africa.
Referring to the AU 2063 Agenda, she called on Iran 
to play a bigger role in the continent with a focus on 
nanotechnology, biotechnology and IT.

President Assad: Syria Under 
Economic Siege
President Bashar Assad said on Sunday Syria was 
suffering an “economic siege”.
“The war on Syria has taken on a new form that is 
basically siege and economic war,” he said, according to 
a statement released by the presidency, AFP reported.
“International political tools have changed,” he said, as he 
met Chinese Assistant Foreign Minister Chen Xiaodong 
in Damascus.
Instead of dialogue, foreign powers have adopted “a 
different approach consisting of boycott, ambassador 
withdrawal, economic siege, and the use of terrorism,” 
he said.The United States and the European Union have 
slapped a series of sanctions on Syrian officials since the 
foreign-backed war started in 2011.
Many foreign nations closed their embassies 
in Damascus while others scaled down their 
representation, and Syria was suspended from the Arab 
League in 2011.
After a series of victories against terrorists, the 
government and its allies now control almost two-
thirds of Syria and are making a strong comeback on the 
regional stage.
In December, Sudan’s President Omar al-Bashir made 
the first visit by any Arab leader to the Syrian capital 
since 2011, and the United Arab Emirates and Bahrain 
reopened their embassies in Damascus.
Countries including Lebanon and Tunisia have called for 
it to be readmitted to the Arab League.
The war is estimated to have set Syria’s economy back by 
three decades, destroying infrastructure and paralyzing 
the production of electricity and oil.

The two countries of Iran and Iraq are ready for 
boosting bilateral trade at the range of 20$ billion.

Iran, Iraq poise for increasing 
bilateral trade at 20$bnnews

Iran: Industrial Investments Up Twofold in 3 
Quarters
The highest volume of investments in projects for which establishment permits and 
operating licenses were issued were made in those related to coke and oil derivatives 
production with more than 660.3 trillion rials ($4.9b) and 207.5 trillion rials ($1.5b)
M ore than 2.16 quadrillion rials ($16.25 billion) worth of investments are expected 
to be made in Iranian industrial units for which permits were issued during the nine 
months to Dec. 21.About 420.71 trillion rials ($3.16 billion) were invested in projects 
for which operating license were issued during the same period. The volumes of 
abovementioned investments show a respective growth of 89.1% and 104.8% 
compared with the similar period of last year, according to the latest report released by 
the Ministry of Industries, Mining and Trade. 

Shaparak Transactions Surge, Again
I n the calendar month Bahman (Jan.21-Feb.19) close to 1,972 million transactions 
worth 2,385 trillion ($15.4 billion) were processed via Shaparak (the domestic 
electronic payment network) – up 6.14% and 16.83% in volume and value compared 
to the month before. 
A report published by the Central Bank of Iran-affiliated entity on its website 
indicates 48.08% hike in the value of transactions in comparison to the same month 
last year. The number of transactions grew 27.49% year-on-year.  
The report ascribes annual surge in the value of transactions partially to 
rising inflation. As for the contribution of other factors, Shaparak referred 
to the increasing number of receiving instruments and debit cards plus the 
growing willingness to use a variety o payment methods instead of  
cash. 

Iran’s policy of allocating 
subsidized currency fails: CBI
Governor of the Central Bank of Iran Abdol Nasser Hemmati 
admitted that the policy of Rouhani government to allocate 
subsidized currency to the import of essential goods has failed, 
Trend reports.
Hemmati wrote on Instagram that this policy didn’t reach the 
goal of stabilizing prices and accelerated corruption.
He pointed out that a policy change may be forthcoming.
“The sanctions has the most negative impact on the low-
income class of society,” he said. “Therefore, it is natural that 

the main discussions between the government and the CBI are 
focused on providing essential goods and medicine.”
Hemmati noted that obstacles to the operation of the allocation 
system have caused the disadvantages to gradually become 
apparent in spite of the positive initial impact of the allocation 
of the currency in official rate (42,000 rial per dollar) for the 
import of essential commodities.
“In fact, the allocation of the preferential currency for the 
import of basic commodities due to the nature of the market 
and the weakness of the distribution and monitoring system 
have not been able to prevent the raising in prices of those 
commodities in the medium term,” said Hemmati.

Official: Iran-Iraq Banking 
Problems Settled
Secretary of Iran-Iraq Chamber of Commerce said the 
obstacles to banking interaction between the two neighbors 
have been settled and the bilateral trade exchange is fairly 
normal.
In comments at a televised program on Sunday night, Hamid 
Hosseini said the problems with banking relations between 
Iran and Iraq have been resolved and the process of exports 
to Iraq as well as trade exchange with the Arab country has 
become stable and much better than before.
Iranian exporters’ concerns about trade with Iraq under a 
currency agreement have been addressed, the official noted, 
expressing hope that the process of steady trade exchange with 
Iraq would continue in the coming Iranian year.
Hosseini pointed to a 32-strong delegation of Iranian private 
sector’s business people accompanying President Hassan 

Rouhani in an ongoing trip to Iraq, saying the presidential visit 
will produce perfect results for the private sector.
A large number of technical and engineering projects worth 
7 to 8 billion dollars which Iranian private sector companies 
were carrying out in Iraq have remained unfinished since the 
rise of the Daesh (ISIL) terrorist group in 2014, the official said, 
hoping that Rouhani’s trip would help address the issue.
Heading a high-ranking delegation, Rouhani left Iran for Iraq 
at the official invitation of Baghdad.
It is Rouhani’s first official visit to Iraq during his tenure.
In February, governors of the central banks of Iran and Iraq 
signed an agreement to develop a payment mechanism aimed 
at facilitating banking ties between the two neighboring 
countries.Speaking at a joint press conference with Iraqi 
President Barham Salih in Tehran in November, Rouhani said 
the value of trade and economic interaction between Tehran 
and Baghdad stands at around $12 billion, adding that the two 
neighbors have the potential for a $20-billion trade target.

Under such 
circumstances, 
targeting 20$ 
billion trade 
between Iran and 
Iraq within the 
next two years is 
not beyond the 
expectation.



Iran’s Border Police 
Pursuing Release of Abducted 
Border Guards: Commander
 Iran’s border police are in talks with the Pakistani 
side in a bid to secure the release of the remaining 
Iranian border guards abducted by terrorists at a 
military post on the common border in October, the 
commander of the border police said.
“Follow ups in diplomacy and the dispatch of tribal 
leaders to Pakistan have taken place,” Brigadier 
General Qassem Rezaei said on Monday.
The border police are in contact with the Pakistanis, 
the commander said.The area where the abducted 
border guards are being held is located on Pakistani 
soil, so Pakistani officials have pledged to pursue 
the issue, he added.On October 15, the so-called 
Jaish-ul-Adl terrorist group infiltrated the country 
from the Pakistani side of the border and took 
hostage 14 border guards, local Basij forces, and the 
Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) members.
The IRGC Ground Force’s Quds Base said on that day 
that the local Basij forces and the border regiment 
forces stationed at the border post in Mirjaveh 
region in Iran’s southeastern province of Sistan 
and Balouchestan had been abducted after “acts 
of treason and collusion” involving an element 
or elements of the anti-Revolution groups who 
had infiltrated the country.On November 22, the 
IRGC said five of the abductees returned home 
after consultations and interaction with Pakistan.
Iranian military forces along the southeastern 
border areas are frequently attacked by terrorist 
groups coming from Afghanistan and Pakistan.
Tehran has frequently asked the two neighbors to 
step up security at the common border to prevent 
terrorist attacks on Iranian forces.

Iran condemns “barbaric” 
Saudi Air raid on Yemeni 
citizens
Iran’s Foreign Ministry spokesman has strongly 
condemned a recent Saudi-led airstrike on Yemeni 
citizens in Talan village of Kushar district in 
Yemen’s northwestern province of Hajjah.
In a Monday statement, Bahram Qassemi 
denounced the air raid as “barbaric” and expressed 
regret over international organizations and human 
rights circles’ remaining tight-lipped in the face of 
inhumane war crimes committed by the aggressors 
against Yemen.After suffering famine and the 
consequences of the human catastrophe created 
in Yemen for years, the innocent and defenseless 
Yemeni women and children mercilessly fall victim 
every day to the weapons donated or sold by some 
Western countries to the aggressors, Qassemi said.
The voice of these women and children, he added, 
will not be heard as long as they are alive.
“However, their innocent deaths will go down in 
history as proof of disgrace for those who falsely 
claim to be advocates of human rights,” he said.
“These so-called supporters of human rights 
not only remain silent in the face of killing of 
women and children in Yemen every day, but are 
accomplices to these crimes by selling arms to the 
aggressors,” Qassemi added.

Rouhani: Iran’s Ties With Iraq 
Incomparable To Any Other Countries

The President made the 
remarks Monday morning 
before departing Tehran for 
Baghdad. 
He said Iraq has many sources 
which can be used to supply 
many of Iran’s needs, noting 
that he will be considering a 
number of important projects 
during his visit to the country.
Rouhani said the issue of 
transit is of prime importance 
for Iran and voiced Tehran’s 
interest in expanding 
connection routes between 
the two countries.
Iran is interested in further 
developing interactions with 
Iraq, he added. 
He further stressed the 
construction of a railway link 
between Iran and Iraq will 

benefit both nations. 
He went on to say that 
building industrial towns, 
environmental issues like dust 
winds will be among the topics 
both sides can jointly work on. 
A delegation of Iranian 
businessmen are 
accompanying Rouhani in this 
trip so economic meetings with 
Iraqi groups and politicians 
will be on agenda, Rouhani 
noted. 
He also expressed hope that 
the current trip will benefit 
both countries in health, 
treatment, trade, investment, 
transit, tourism and regional 
security fields. 
Referring to the secret trip 
of the US President Donald 
Trump to American military 

bases in Iraq, Rouhani said 
Iran-Iraq relations is not 
comparable with the one Iraq 
is leading with such occupiers 
as US. 
He said people will not forget 
the US bombardments on Iraq 
and Syrian people as well as 
other regional countries. 
Rouhani’s visit to Iraq is 
taking place upon the official 
invitation of his counterpart 
President Barham Salih and 
also Prime Minister Adil Abdul-
Mahdi. During his three-day 
stay in Iraq, President Rouhani 

is also to confer with the senior 
Iraqi cleric, Ayatollah Seyyed 
Ali Sistani. 
Exploring avenues for 
promoting bilateral relations 
in the political, economic and 
cultural fields are among the 
main objectives of the Iranian 
president’s official visit to Iraq. 
Iran’s Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
travelled to Iraq on Saturday 
to do the necessary 
arrangements for President 
Rouhani’s official visit to the 
neighboring state.

Iranian President Hassan Rouhani highlighted Iran’s 
brotherly attitude toward regional countries including Iraq 
and said such kind of ties could not be compared to those 
they have with the occupying foreign forces like US.
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Iranian and Iraqi 
Foreign Ministers 
stressed on the need 
for developing bilateral 
relations.
They made the remarks 
during a joint press 
conference after their 
bilateral meeting.
Iraqi Foreign Minister, 
Mohammed Ali al-
Hakim said at the press 
conference, “Iranian 
Foreign Minister, 
Mohammad Javad 
Zarif ’s accompanied 
delegation includes a 
technical and expert 
meeting from a number 
of Iranian ministries, 
so we can achieve 
bilateral agreements 
in fields of agriculture, 
health and trade”.
“We have had 
great conversation 
on facilitating 
the presence of 
businessmen and 
industrialists in the 
two neighboring 
countries as well 
as commercial 
and industrial 
cooperation,” he added.
He proposed the 
creation of an 
industrial zone 
between Iran and Iraq.
Mohammed Ali al-
Hakim has also praised 
Iran’s important role in 
the war against terror 
group Daesh and the 
country’s assistance 
to Iraq to get rid of the 
terror group.
Iranian Foreign 
Minister, for his part, 
said, “We have had 
great discussion ahead 
of Iranian President, 
Hassan Rouhani’s 
visit to Iraq. Our 
conversation focused 
on agreements in trade 
and agricultural fields 
as well as granting 
facilities that benefit 
the two countries”.
“We hope these 
agreements will help 
the nations of Iran and 
Iraq, especially after 
victory over ISIS. We 
proud of our position 
toward supporting 
Iraq in fighting against 
Daesh because the two 
countries consider as 
important security 
pillars in the region,” 
he added.

Iran, Iraq 
FMs stress on 
need for devel-
oping bilateral 
ties

Iran
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FM Zarif congratulates Gen. 
Soleimani over receiving 
special military order
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
felicitated Major General Ghasem Soleimani for 
receiving the Order of Zulfaqar from the Islamic 
Revolution Leader.
In a Monday message, Zarif ‘sincerely’ congratulated 
the top IRGC commander over receiving Iran’s highest 
military order.
Zarif notes that efforts of Major General Soleimani in 

fight against Takfiri terrorism has paved the way for 
establishing a ‘stabilized’ region.
Self-confidence and resistance of nations combined 
with political tact of all regional countries’ leader 
can lead to making a better future for the suffered 
people of the region, he adds.Islamic Revolution Leader 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei has awarded Major 
General Ghasem Soleimani with the Order of Zulfaqar. 
This is the first time that the order is being offered after 
the Islamic Revolution.The top general leads IRGC’s 
Quds Force and is considered one of the most influential 
military commanders in the world; In the recent issue 
of US-based Foreign Policy magazine, the name of the 

Iranian commander can 
be seen on top of the 
table of its ranking 
for Global Thinkers 
in the defense and 
security field.
S o l e i m a n i 
has played a 
significant role, 
as a strategist and 
adviser, in the fight 
against terrorism both 
in Syria and Iraq.

African Union Eager to Broaden Ties 
with Iran
An African Union official praised Iran for making 
remarkable scientific advances, voicing her organization’s 
willingness to promote cooperation with the Islamic 
Republic.
In a meeting with an Iranian deputy foreign minister 
in Tehran on Sunday, African Union Commissioner for 
Human Resources, Science and Technology (HRST) Sarah 
Anyang Agbor hailed Iran for its scientific and technological 
advances and for the remarkable presence of Iranian women 
in scientific activities.

She also expressed the African Union’s willingness to 
strengthen cooperation with Iran.
Iran’s Deputy Foreign Minister for Economic Diplomacy 
Gholamreza Ansari, for his part, highlighted the country’s 
advances in science and technology under 40 years of cruel 
foreign sanctions.He also commended the African Union 
for its stances on the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), a nuclear agreement between Tehran and world 
power from which the US withdrew in 2018.
Expansion of relations with African nations in the political, 
economic and cultural fields has been top on the agenda of 
Iran’s foreign policy in recent years.
All but one of the African countries are members of the Non-

Aligned Movement 
(NAM), the world’s 
second largest 
organization after 
the United Nations 
in which Iran has an 
active role.
In June 2018, Iranian 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif praised 
Africa’s internationally-acknowledged progress in recent 
years, saying the African Union’s logical stances on world 
and regional developments reveals its rich political 
understanding.

News

Seven European 
Countries Make 
Top 10 of World’s 
Major Arms 
Exporters
 Seven countries in Europe 
have made it into the top 
10 list of the world’s biggest 
exporters of major arms, while 
international arms transfers 
on a whole have continued to 

increase.Russia, France and 
Germany are included in the 
top 5, which make up three-
quarters of all the world’s 
major arms exports, Euronews 
reported.The data was released 
on Monday by the Stockholm 
International Peace Research 
Institute (SIPRI), which was 
used to compare previous data 
sets with the period between 
2014-18.Despite Russia topping 
Europe’s table, it actually 
recorded a decrease of 17% in 

exports, while France, which 
ranked Europe’s second biggest 
arms exporter, recorded a huge 
increase of 43%.According to 
SIPRI, Russia’s decline could 
be attributed to the decrease in 
demand from two of its largest 
clients -- India and Venezuela.
Such exports to Venezuela have 
decreased by 96% since 2009.
Exports from Western Europe’s 
top 5 have risen by 2% since 
2009, with a particular focus on 
the Middle East.

France saw a huge increase 
of 261% to the region, with 
Germany coming in second at 
125%.Italy’s grew 75%, while 
UK exports grew 30%.As the 
world’s biggest importer of 
arms, Saudi Arabia is a crucial 
client for many countries, but 
in particular for France, the UK, 
Spain and Sweden.Imports fell 
by 13% across Europe due in 
part to long-term effects of the 
global economic crisis, SIPRI 
noted.

China grounds Boeing 737 
fleet after Ethiopia plane 
crash
Chinese airlines grounded all their Boeing 
737 MAX jets following the request from the 
country’s aviation regulator.
After Ethiopian Airlines Flight 302 crashed in 
a rural area outside of Addis Ababa, killing all 
157 people on board, Boeing was hit with the 
grounding of its fleet and even postponed the 
presentation of its new 777X aircraft.
The crash of the Ethiopian Airlines Boeing 737 
Max 8 in a rural area southeast of Addis Ababa 
was shocking, especially since the crash came 
a few months after another Boeing 737 MAX 
8 went down in the Java Sea just after takeoff 
from Jakarta, Indonesia, in October, killing all 

189 aboard.
According to Bloomberg, China Southern 
Airlines Co. has 16 of the aircraft, with another 
34 on order, according to data on Boeing’s 
website updated through January. China 
Eastern Airlines Corp. has 13, while Air China 
Ltd. has 14, Boeing says. Other Chinese airlines 
to have bought the Max include Hainan Airlines 
Holdings Co. and Shandong Airlines Co., the 
data show.Cayman Airways also grounded 
its two Boeing 737 MAX planes until more 
information about the crash emerges. Its CEO 
Fabian Whorms said that the airline stands 
by “our commitment to putting the safety of 
our passengers and crew first by maintaining 
complete and undoubtable safe operations.”
Ethiopian Airlines later also released a 
statement saying that it had decided to ground 
all Boeing 737 MAX planes, Sputnik reported.

Boeing earlier said it was preparing to 
send a technical team to assist the accident 
investigation of the Ethiopian Airlines plane, 
which was delivered new in November to 
Africa’s biggest carrier. It is also said it is 
postponing the “external debut” of its 777X 
model and related media events scheduled 
for this week because of the accident. There 
is no change to the plane’s schedule or 
progress, Boeing spokesmen said following 
the announcement.



Rouhani: Iran’s Ties With Iraq 
Incomparable To Any Other Countries

German A-lister ‘Silke Buhr’ to hold production design workshop 
in Tehran
The German award-winning production designer Silke Buhr is scheduled to hold a workshop during 
the 2019 Fajr International Film Festival in Tehran.Discover your own conceptual approach to 
design for film and television in the 2019 production design workshop by Silke Buhr at this year’s Fajr 
International Film Festival.The German award-winning production designer is scheduled to hold 
her workshop during the annual cinematic event in Tehran.Buhr is known for her superb production 
designs in movies such as ‘The Lives of Other’ (2006) and ‘Never Look Away’ (2018), both directed by 
Florian Henckel von Donnersmarck. The former won foreign-language film Oscar, and the latter was 
nominated in the same category. Her other works include ‘The Bloom of Yesterday’ (2016), ‘In Between 
Worlds’ (2014), ‘The Poll Diaries’ (2010), and ‘When We Leave’ (2010).

Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei 
awarded the Order of 
Zulfaqar to IRGC Quds 
Force Commander.
Commander of the Quds 
Force of the Islamic 
Revolution Guards Corps 
(IRGC) Major General 
Qassem Soleimani is 
the first Iranian military 
official to receive Iran’s 
highest military order, 
the Order of Zulfaqar, 
after the 1979 Islamic 
Revolution.
After the Order of 
Zulfaqar, the Order of 
Conquest is the highest 
military order, which 
General Soleimani has 
already received three 
times.
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In an article published in ‘Iran’ 
newspaper on the occasion of 
Rouhani’s current visit to Iraq, the 
ambassador said that Rouhani’s 
three-day trip to Iraq that started 
today is very important and 
effective in the current conditions. 

In the past 16 years, he said, Iraq has 
been hit by many crises including the US 
2003 invasion which created the threat 
of disintegration of Iraq, the presence of 
Takfiri terrorists backed by Zionists and 
certain regional countries and growing 
religious and tribal disagreements as well as 
the creation of the terrorist group of Daesh 
(ISIS) in the country.
All those threats in addition to the fact that 
Iraq is Iran’s neighbor so the crises might 
be transmitted to Iran as its neighboring 
country were sufficient reasons to persuade 
Tehran stand by Baghdad and help the latter 
tackle the crises, he added.
The official further noted that when Daesh 
and Takfiri terrorists were busy exposing 
threats to Iraq, Iran was the sole country that 
stood by Iraqi nation and government from 
the beginning.
On the first phase, Iran helped Iraq make the 
terrorists retreat, and then, it helped Iraq 
annihilate Daesh; a truth which confirmed 
and appreciated by the Iraqi officials over 
and over again.
In Nov 2017, Commander of Quds Force 
of the Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC) Major General Qasem Soleimani in a 
letter to the Supreme Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
announced the termination of the cursed 
tree of Daesh and congratulated the glorious 

victory to the Islamic World, he added. 
After defeat of Daesh, a new political chapter 
opened for Iraq.
It was May, 2018, when the United States 
unilaterally withdrew from the Iran Deal 
and started putting tremendous pressure 
on Iraq to follow the US sanctions policy 
against Iran.
However, the Iraqi officials reiterated 
repeatedly that they would not go with the 
US at its unilateral sanctions.
The ambassador believed that all the above, 
emphasizes how important the March 
11 visit of the Iranian president to Iraq 
is and what elements makes such a visit 
meaningful.
The growing increase in relations between 
Iranian and Iraqi officials including annual 
exchange of seven million pilgrims and the 
presence of common political stance on 
many international and regional questions 
have made unique and special form from 
Iran-Iraq ties in the region, Masjedi said.
Today, Iraq, which had been considered as 
the main security threat to Iran for years 
and the enemies were using it as a tool to 
threaten Iran, has turned into a strategic ally 
and a loyal friend to Iran, he noted.
And the borders between the two countries, 
the ambassador said, have also turned into 
the borders of friendship, cooperation and 
stability.
Masjedi also noted that the today travel 
of President Rouhani to Iraq will give a 
special message to the regional countries 
that they can remove the obstacles through 
cooperation, convergence, friendship and 
fraternity which will then bring economic 
development and stability to the region.

The 2020 budget request, which 
is set to be formally unveiled 
Monday, would far exceed the $5.7 
billion Trump demanded last year.
That previous request led to an 
impasse that resulted in a 35-
day partial shutdown of the US 

government, the longest ever.
Democratic congressional leaders Nancy 
Pelosi and Chuck Schumer decried the move, 
warning Trump that another legislative 
defeat would await him.
White House economic adviser Larry Kudlow 
conceded that the new request would likely 
mean a renewed fight in Congress over wall 
funding.
“I suppose there will be,” he told Fox News 
Sunday.
But Kudlow said Trump “is going to stay with 
his wall. He is going to stay with his border 
security. I think it’s essential,” AFP reported.
Separately, Kudlow expressed optimism 
that US economic growth will surpass three 
percent “in 2019 and beyond.”
The White House Office of Management and 
Budget said the president’s budget request 
seeks $2.7 trillion in cuts -- “higher than any 
other administration in history.”
A statement by Acting Director Russ Vought 
said the cuts would be achieved through a five 
percent reduction in non-defense spending 
below the 2019 level, while more funds are 
being requested for areas like border security, 
defense, combating opioids and veterans 
care.
With Democrats controlling the House of 
Representatives, Trump’s new wall-funding 
request appears to stand little chance.
In a joint statement, Pelosi and Schumer 
charged that Trump “hurt millions of 
Americans and caused widespread 
chaos when he recklessly shut down the 
government to try to get his expensive and 

ineffective wall.”
“Congress refused to fund his wall and he 
was forced to admit defeat and reopen the 
government. The same thing will repeat itself 
if he tries this again. We hope he learned his 
lesson,” they said.
The Washington Post reported that the 
president’s request for wall funding will come 
in the form of $5 billion from the Homeland 
Security Department and $3.6 billion from 
the Pentagon.
That would be on top of the $6.7 billion in wall 
funding that Trump has ordered redirected 
from other government programs under a 
national emergency he declared last month.
He declared the emergency after Congress 
approved only $1.375 billion for construction 
of 55 miles (90 kilometers) of barriers along 
the border in Texas.
The emergency declaration was roundly 
criticized by Democrats, joined by a handful 
of Republicans, who said it represented 
a possibly unconstitutional overreach of 
presidential authority.
Some Republicans expressed fear that Trump 
could be setting a precedent that a future 
Democratic president might cite to pursue a 
pet project opposed by Congress.
The Democratic-controlled House voted 
last month by 245-to-182 to nullify Trump’s 
emergency declaration.
The Senate, narrowly controlled by 
Republicans, is to vote on the same resolution 
this week. At least four members of Trump’s 
party have said they plan -- despite pressure 
from Republican leaders and the White 
House -- to join Democrats in opposing the 
declaration.
That would provide a majority for 
overturning the declaration, and Trump 
would then be expected to veto the bill, his 
first use of presidential veto power.
“He’s going to veto this,” John Barrasso, the 
third-ranking Senate Republican, told Fox 
News, “and then his veto will be sustained. 
They will not be able to override the veto.”
Overriding a presidential veto requires a two-
thirds vote in both houses of Congress.

Iran-Iraq relations, perfect role model for 
regional states

Trump to Seek Another 8.6$bln for Border Wall

 The visit of the Iranian President Hassan Rouhani to Iraq 
is a turning point in bilateral relations as cooperation 
between the two neighboring nations could be seen 
as a perfect example of establishment of friendly and 
brotherly relations, Iran’s ambassador to Iraq Iraj 
Masjedi said.

US President Donald Trump is seeking 8.6$ billion in fresh 
funding for a wall on the US-Mexico border, likely triggering 
another fight with Congress.
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All those threats 
in addition to 
the fact that 
Iraq is Iran’s 
neighbor so the 
crises might 
be transmitted 
to Iran as its 
neighboring 
country were 
sufficient 
reasons to 
persuade 
Tehran stand 
by Baghdad and 
help the latter 
tackle the crises, 
he added.

The White 
House Office of 
Management 
and Budget said 
the president’s 
budget request 
seeks 2.7$ 
trillion in cuts 
-- “higher than 
any other 
administration 
in history.”



گردشگری

ایرنا
گـــزارش

گردشگری روستایی روی 
دست زنان می چرخد

گذاری  ســرمایه 
روی توانمندسازی 
زنان و ظرفیت های 
گردشگری به خصوص در جوامع محلی و 
روستایی از ضروری ترین اقدامات برای 
توسعه زیرساخت های صنعت توریسم 

است.

گردشگری صنعتی اســت که درآمدزایی آن 
مشــوقی عمده برای توســعه زیرساخت های 
مورد نیاز اســت اما عالوه بر توسعه زیرساخت 
ها، این صنعتی است که نقش اول آن را انسان 

برعهده دارد. 
پرورش و توانمندی ســازی انســان در جایگاه 
گردشگر یا میزبانان گردشگری نیز می تواند عالوه 
بر رشد و توسعه صنعت توریسم، یکی از ابزاری 

های توسعه پایدار در جوامع باشد. 
نقش زنان جامعه نیز در توســعه گردشــگری 
غیرقابل انکار است. چنانکه ســازمان جهانی 
جهانگردی در برنامه عملیاتی توانمندســازی 
زنان در سال 2006، بر کاهش فقر و ارتقا شأن 
زنان و تقویت نقش آنها تمرکز داشــت. در این 
راســتا گردشــگری می تواند ابزار مهمی برای 
توانمندسازی زنان در جنبه های مختلف افزایش 
قدرت و کنترل بر منابع طبیعی، توانمندسازی 

اقتصادی، آموزشی و سیاسی باشد. 
در توضیح این چهار توانمندســازی می توان 

گفت که زنان با شناخت از اهمیت محیط 
زیست، اقداماتی موثر در توسعه پایدار خواهند 
داشت. در واقع منابع درآمدی و غذایی خودشان 
را در راســتای حفظ محیط زیست تنظیم می 
کنند. توانمندســازی زنان در اقتصاد از طریق 
گردشگری با ایجاد بازارهای کوچک و متوسط 
کمک شایانی به کاهش شکاف نابرابری جنسیتی 
است. همچنین گردشگری می تواند سطح سواد 
زنان را باال ببرد و با آموزش مهارت های صنعت 
گردشگری به زنان مثل راهنمایی گردشگری، 
صحبت کردن و... فعالیت ها کارآفرینانه ای نیز 
داشته باشــند. تجربه های کوچک در مدیریت 
پروژه های گردشــگری و برنامه ریزی آن ها در 
توانمندسازی سیاسی زنان تاثیر گذار خواهد بود. 
یکی از راه های توانمندسازی زنان در گردشگری، 
مشارکت در توســعه بوم گردی یا اکوتوریسم 
است که در آن توسعه پایدار نقش کلیدی دارد. 
گردشــگری کشــاورزی مثال خوبی است که 
نشــان می دهد زنان مناطق روستایی پذیرای 
گردشگرانی هســتند که می خواهند زندگی 
خانوادگی و روستایی آنان را تجربه کنند. در این 
نوع گردشگری، زنان هم به فعالیت های سنتی 
خود می پردازند و هم با آشــنایی گردشگران و 
مالقات آنان محدود به خانه نمی مانند، همچنین 
طی آموزش  های مختلف می توانند درآمدزایی 

هم داشته باشند. 
از جمله شیوه های توانمندسازی زنان می تواند 
آموزش، تولید و فروش صنایع دســتی محلی، 
مراکز اقامتی بوم گردی بــرای حفظ فرهنگ 
جوامع محلی، توانمندسازی زنان محلی به عنوان 
راهنمایان گردشگری به خصوص در مسیرهای 

میراثی و تاریخی و... باشد. 
پژوهشگر ایرنا برای بررســی و چگونگی 
توانمندســازی زنان در گردشگری ایران و 
دشواری های آن با »افسانه احسانی«، مدرس 
اکوتوریسم و کارآفرین در زمینه گردشگری 
جوامع محلی و هنرهای بومی گفت و گو کرد. 
وی در ابتدا با تشریح نسبت توانمندسازی و 
گردشگری گفت: اگر توانمندی را به دو بخش 
توانمندی فردی و اجتماعی تقسیم کنیم، من 
معتقدم که گردشگری یکی از بهترین فرصت 
ها برای ارتقای توانایی ها افراد است. توانمندی 
گردشگری از بُعد فردی شامل ارتقای مهارت 
های ارتباطی، نوشتاری، کالمی، تعامل و گفت 
و گو است. همچنین آشــنایی با فرهنگ های 
مختلف، ترویج صلح و دوســتی و تغییر نگرش 

نسبت به دنیا است. 

   زنان و گردشگری در جوامع محلی
به گفته این مدرس گردشگری، توریسم فرصتی 
پیش روی افراد می گذارد تا با دیدن اقلیم های 
مختلف و باورهای متفاوت، کلی نگر شوند. این 
وضعیت دنیایشان را بزرگ تر می کند و کسانی 
که دنیایشان بزرگ باشد، افراد خالق تری هستند 
و ایده های نو خواهند داشت و جرات جسارتشان 

در مسیر گردشگری ارتقا پیدا می کند. 
احسانی درباره توانمندسازی زنان در گردشگری 
بیان کرد: اگر زنان را به عنوان میزبانان گردشگری 
در نظر بگیریــم، در این فراینــد مهارت های 
مسوولیت پذیری شان ارتقا می یابد. در فرایند 
توانمندسازی، مالک های ارزشی جامعه تغییر 
می کند به طور مثال در فضای جامعه کنونی ما، 
مالک های ارزشی بیشتر روی سطح تحصیلی 
است که چه رشــته ای خوانده ای و کجا درس 
خوانده ای اما در توانمندسازی این ارزش تبدیل 
به این می شود که چه مهارت هایی داری مثال 
آشــپزی، مهارت رفع حل مشکالت، مدیریت 
منابع مالی، برقراری تعادل بین اقتصاد و خانواده 
و ... در کنار این توانمندسازی فرصت های شغلی 

جدیدی هم برای افراد به وجود می آید. 
وی ادامه داد: ما در هر دو حالت توانمندســازِی 
زنان گردشــگر و زنان گردشــگرپذیر به چشم 
خودمان دیده ایم که هم توانایی های بانوان روستا 
و هم توانایی های بازدیدکننده ها تقویت شده 
است مثال خانمی به عنوان گردشگر به روستایی 
می رود و خانم روستایی او را به داخل آشپزخانه 
اش می برد و به او می گوید که مثال منابع غذایی 
ام در ســال را چه طور مدیریت مــی کنم و اگر 
بخواهیم بیشــتر از مقدار موجود استفاده کنم، 

سال آینده دچار مشکل می شویم. 

شبهاینصفجهاننورانیمیشود
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان از نصب 20 المان نوری در سطح شهر اصفهان خبر داد و گفت: 

این المان ها در آستانه فرارسیدن سال نو در محورهای اصلی شهر نصب خواهد شد.
حسن مؤذنی اظهارکرد: المان های نوری مهیا شده برای نوروز ۹۸ در خیابان های چهارباغ باال، چهارباغ پایین 
و مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان نصب می شود و شهروندان از 2۷ اسفندماه می توانند از زیبایی این المان ها 

استفاده کنند. وی تصریح کرد: المان های نوری در روز نمایی از نقوش و کاشی کاری را نشان می دهد و شب ها به 
صورت المان نوری خودنمایی کرده و زیبایی های شهر را دو چندان می کند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با بیان اینکه نقوش اسلیمی و سنتی بر روی برخی از ساختمان های شهر 
انجام شده است، گفت: در حاشیه زاینده رود ویدئومپینگ اجرا شده که نوروز ۹۸ در معرض دید شهروندان و مسافران نوروزی 

قرار می گیرد. وی تاکید کرد: تمام نورپردازی ها طبق سیاست های سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با همکاری اساتید دانشگاه 
انجام می شود تا آسیبی به محیط شهری وارد نشود.

مؤذنی با بیان اینکه کارت پستال »پاپ، آپ« جزء برنامه ها و المان های نوروز ۹۸ است که در محل چهارراه ها و میادین شهر نصب می شود، افزود: 
امسال سفره های هفت سین نوروزی در مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان به صورت متحدالشکل نصب می شود.

دسترسیساکنانغربوشرقاصفهانبهخطوطمتروآسانمیشود
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: سال آینده با ایجاد دو پایانه در محالت عاشق 

آباد و صفه، سطح تبادل مسافر بین خطوط اتوبوسرانی و مترو افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
علیرضا صلواتی اظهار کرد: کاهش سرفاصله قطارهای شهری و افزایش تعداد واگن مترو به ۱0 عدد، 
تعداد مسافران این وسیله نقلیه پاک را از ۷6 هزار نفر به ۸۵ هزار رسانده است که این خود رشد ۱0 

درصدی تعداد مسافران را نشان می دهد.
وی با اشاره به دستیابی به افق ۱00 هزار مسافر برای خط یک مترو، افزود: کاهش سرفاصله به ۱۱ دقیقه، 

موجب افزایش رضایتمندی شهروندان و افزایش استفاده آنان از خط یک مترو می شود، استفاده ۱6 هزار 
نفری مسافران از مترو در روز جمعه ۱۷ اسفندماه نیز، عدد قابل قبولی را نشان می دهد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه داد: با پیش بینی کاهش سرفاصله ها به هشت تا ۱۱ دقیقه برای سال آینده، همچنین 
افزایش سطح دسترسی ایستگاه ها و تکمیل آن به منظور ارتباط بهتر اتوبوس و مترو، سطح ارائه خدمات به مسافران افزایش می یابد.

صلواتی گفت: بازنگری در خطوط اتوبوسرانی با محوریت خط یک قطار شهری در دســتور کار قرار دارد و با این بازنگری، خطوط 
اتوبوسرانی حداقل از یک ایستگاه مترو عبور می کند.

اقتصاد ایران
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وام ۱00 میلیونی مسکن، 
اوراق تسهیالت را گران 

نکرد

در حالی که پیش بینی می شــد تا 
صدور مجوز افزایش ســقف انتقال 
تســهیالت ســاخت مســکن به 
خریداران تا ۱00 میلیون تومان بازار 
مسکن را رونق بدهد، اما قیمت اوراق 

تسهیالت فعال در ثبات قرار دارد.
موافقت شــورای پــول و اعتبار با 
افزایش ســقف انتقال وام ساخت 
مســکن تا ۱00 میلیون تومان در 
تهران، تأثیری بر افزایش نرخ اوراق 
گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن 
در معامالت امروز فرابورس نداشت.

در حالــی که همــواره پیش بینی 
می شــود افزایش سقف تسهیالت 
مســکن، این بازار را با رونق مواجه 
کند، اما مصوبه ســه شــنبه هفته 
گذشته شورای پول و اعتبار تأثیری 
در قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
نداشــت و این اوراق همچنان در 
دامنه قیمتی ۵۳ تا ۵۵ هزار تومان 

در نوسان است.
هر چند کــه هفته گذشــته نرخ 
تعدادی از نمادهای معامالتی این 
اوراق تا ۵2 هزار تومان نیز کاهش 
یافته بود، اما تغییرات اخیر و افزایش 
حدوداً 2 هزار تومانی قیمت اوراق 
تسهیالت مسکن، باعث بروز نوسان 
جدی در بازار خریــد و فروش این 

برگه ها نشد.
با توجه به اینکه از چهارشنبه هفته 
گذشته )۱۵ اسفند( اعتبار برگه های 
تسهیالت مسکن صادره در اسفند 
۹۵ منقضی شده و دیگر هیچیک 
از اوراق تسهیالت مسکن سال ۹۵ 
در معامالت هفته جاری فرابورس 
قابل خرید و فروش نیست، شاهد 
افزایش اندک برگه های »تســه« 
بوده ایم چراکه در حال حاضر تمامی 
برگه های در دســترس خریداران، 
حداقل تا فروردین سال آینده معتبر 
بوده و دیگر شــاهد تفاوت قیمت 
نمادهای معامالتی به دلیل نزدیک 
بودن زمان انقضای تاریخ اعتبار آنها 

نخواهیم بود.
گفتنی اســت هر برگه تسهیالت 
مســکن از زمان صدور تا دو سال 
اعتبــار دارد که در حــال حاضر، 
قدیمی ترین برگه های تسهیالت 
مسکن که در بازار این اوراق معامله 
می شود، برگه های »تسه ۹60۱« 
)اوراق تسهیالت مسکن صادره در 
فروردین ۹6( است که تا فروردین 
۹۸ امکان خرید و فروش آنها در این 
بازار وجــود دارد. با این حال انتظار 
می رفت تا با افزایش ســقف انتقال 
وام ساخت مســکن به خریداران 
واحدهای مسکونی نوساز، بازار این 
اوراق با افزایــش تقاضا و درنتیجه 
افزایش قیمت مواجه شود که این 
اتفاق رخ نداد. به نظر می رسد نزدیک 
شدن به روزهای پایانی سال که به 
طور سنتی سبب کاهش معامالت 
مسکن می شود، در راکد ماندن بازار 

مسکن بی تاثیر نباشد.
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اکنون مشخص نیست که 
قیمت خودرو در حاشیه 
بازار را چه کسی تعیین 
می کند که خودروسازان 
۵ درصد زیــر قیمت آن 
می فروشــند؛ طبیعــی 
اســت هر چــه قیمت 
خودرو در بــازار آزاد باالتر می رود، این 
خودروسازان هســتند که باز هم یک 
گام به جلو گذاشــته و نه تنها بازار را به 
اندازه کافی تأمین نمی کنند تا تب و تاب 
داللی بخوابد، بلکه روز به روز هم قیمت 
را باالتر می برند تا مصوبه دولت را اجرا 

کرده باشند.

   قیمت گذاری خودرو بر اساس 

نرخ حاشیه بازار
تجربه نشان داده قیمت گذاری خودرو 
بر اساس نرخ حاشــیه بازار، همواره با 
مشــکالتی همراه بــوده و خواهد بود. 
بررسی ها نشان می دهد این شیوه قیمت 
گذاری موجب شــده تا قیمت کارخانه 
محصوالت نیز، جهش قابل توجهی پیدا 
کند و لذا ضروری است همچنان، نهادی 
مستقل از خودروسازان با وضع فرمولی 
پویا بر اســاس نهاده های تولید که به 
صورت ماهانه توســط بانک مرکزی به 
روز می شود، قیمت خودروها را محاسبه 
کند. البته کارشناسان صنعت خودرو 
هم بر این باورند که باید برای محصوالت 
گران قیمت تری که دارای مزیت نسبی 
صادراتی هستند، قیمت خودرو مطابق 

با »ارزش صادراتی« آن تعیین گردد.
یکی از مسائل پر مناقشه این روزهای 
اقتصاد ایران، قیمت گذاری خودرو است 
و این مساله به یکی از چالش های فعلی 
صنعت خودرو تبدیل شــده است؛ به 
نحوی که طبق مصوبه شورای هماهنگی 
اقتصادی سران سه قوه، قیمت گذاری 
خودرو پس از ماه ها کش و قوس فراوان 
از شــورای رقابت به ســازمان حمایت 
از مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
منتقل شد. سازمان حمایت نیز بر اساس 
وظیفه محول شــده، از فرمول جدید 

قیمت گذاری خودرو رونمایی کرد.
بر این اساس، در راستای تصمیم وزارت 

صنعت، قیمت گذاری خودرو بر اساس 
نرخ حاشیه بازار از بهمن ماه سال جاری 
به خودروسازان ابالغ شد؛ به طوری که 
خودروسازان از ابتدای بهمن ماه ملزم 
شــدند که قیمت خودرو را با کمتر از 
۵ درصد حاشــیه بازار تعیین کنند؛ اما 
تجربه ناموفقی در بازار رقم خورده است.

مروری بر تجارت ســال های گذشــته 
نشــان می دهد که تاکنون مسئوالن، 
فرمول هــای مختلفی را بــرای قیمت 
گذاری خودرو طی سالیان متمادی در 
نظر گرفته اند. تجربــه صنعت خودرو 
در ســال ۹۱ حاکی از این اســت که 
قیمت گذاری بر اســاس نرخ حاشــیه 
بازار با مشــکالتی همراه است. در واقع 
تجربه سازمان حمایت مبنی بر قیمت 
گذاری بر اساس نرخ حاشیه بازار نتیجه 
مطلوبی نداشته اســت. در آن سال ها 
عرضه محصوالت خودروســازان با این 
روش سبب شد تا قیمت کارخانه جهش 
قابل توجهی پیدا کند و نارضایتی را در 

سطح جامعه به وجود آورد.

   تبعات آزادسازی قیمت خودرو 
در بازار انحصاری

آزادســازی قیمــت خــودرو در بازار 
انحصاری به معنای واگــذاری قیمت 
بــه عرضه کننــدگان اســت. در واقع 
عرضه کنندگان بر اساس میزان عرضه 
محصول در بازار می تواننــد قیمت را 

افزایش یا کاهش دهند. زمانی که قیمت 
در اختیار عرضــه کننده قرار می گیرد، 
عرضه کننده برای تأمین ســود مورد 
نیاز خود، مخیر میان دو تصمیم است. 
یا عرضه خود را افزایش داده و با کاهش 
قیمت و حاشیه سود، ســود مورد نظر 
خود را از طریــق افزایش فروش تأمین 
نماید و یا اینکه عرضــه خود را کاهش 
داده و قیمت و حاشــیه سود را افزایش 

دهد.
در این باره قاضی پور، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس گفت: آزادسازی 
کامل قیمت خودرو و اینکه در فرآیند 
قیمت گذاری خودرو هیچگونه نظارتی 
بر خودروساز نباشــد، انحصار را بیشتر 
می کند و مصرف کنندگان ضربه اصلی را 

در این شرایط خواهند خورد. وی با بیان 
اینکه در کشــورهایی که خودروسازان 
قیمت محصــوالت خود را مشــخص 
می کنند، انحصار در بازار خودرو وجود 
ندارد، گفت: در کشــورهای پیشرفته 
خودروســازان زیادی در حال فعالیت 
هستند و به دلیل اینکه رقابت بین آنها 

برقرار است، انحصار به وجود نمی آید.
این عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس تصریح کرد: پیش نیاز آزادسازی 
قیمت خودرو، ایجاد قطب سوم و چهارم 

خودروسازی در کشور است.

   نهاد مستقل باید قیمت گذاری 
کند

بر این اســاس، پیشنهاد می شود شیوه 

فعلی قیمت گذاری خودرو اصالح شود و 
محصوالت خودروسازان با قیمت حاشیه 
بازار عرضه نشوند. در این باره امیرحسین 
عسکریان، کارشــناس صنعت خودرو 
با بیان اینکه بایســتی نهادی مستقل 
از خودروســازان متولی قیمت گذاری 
خودرو باشــد، تصریح کرد: پیش نیاز 
نظارت و قیمت گذاری خودرو توســط 
این نهاد وضع فرمول جدید قیمتی بر 

اساس ارزش نهاده های تولید است.
وی افزود: در واقع بایستی فرمول قیمت 
گذاری خودرو بر اساس ارزش نهاده های 
تولید، بــه صورت ماهیانه و بر اســاس 
آمار اعالمی بانک مرکزی به روز شــده 
و امــکان پیش بینی از ســوی مردم و 

تولیدکنندگان برای آن فراهم باشد.

تداوم آشفته بازار خودرو با یک تصمیم اشتباه ؛

قیمتگذاریبراساسحاشیهبازارمتوقفشود

مهر
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اقتصاد کالن

چه کسانی برای واردات خودرو ارز دولتی گرفتند؟
بررسی بازار یک هفته اخیر نشان از آن دارد که موضوعاتی همچون ارز ۴۲00 تومانی، افزایش حقوق و 
دستمزد و بازار خودرو جزو اخبار داغ بوده و با وجود تمام بگیروببندها در حوزه واردات خودرو برخی 

افراد ۳00 میلیون دالر ارز برای واردات موز گرفته اند.

دولت در ابتدای سال جاری با نوسانات نرخ ارز، ارز ۴200 تومانی را برای واردات انواع کاال در نظر گرفت، اما رفته رفته 
این ارز تنها به کاالهای اساسی اختصاص یافت تا با ارائه ارز ۴200 تومانی افت قیمت کاالهای اساسی را رقم بزند، اما 
بررسی های پایش نشان از آن دارد که قیمت کاالهای اساسی با وجود دریافت ارز ۴200 تومانی افتی نداشته است، اما 
در این میان برای واردات موز در حدود ۳00 میلیون دالر ارز ۴200 تومانی دریافت کرده و جای سوال دارد که این ارز 
توسط چه افرادی دریافت شده است؟ زیرا دریافت این میزان ارز برای واردات موز به طور حتم با رانت همراه بوده است. 
از سوی دیگر جای سوال دارد که قرار بر آن بوده که این موزهای ۴200 تومانی چگونه در بازار عرضه شود؟ در مجموع 

می توان مدعی شد که دونرخی همواره با رانت همراه است.
در روزهای گذشته عبدالناصر همتی- رئیس کل بانک مرکزی - نسبت به عرضه ارز ۴200 تومانی واکنش نشان داد 
و این موضوع را همراه با رانت و بدون خروجی مناسب برای عموم مردم دانســت، وی از حذف ارز ۴200 تومانی در 
آینده نزدیک با روش خاص و برنامه ریزی شده خبر داد، زیرا ارائه ارز ۴200 تومانی یارانه نامحسوسی بوده که به دست 

مصرف کننده و عموم مردم نرسیده است.

   ماجرای تکراری ممنوعیت واردات خودرو
در بخش دیگری از این گزارش به موضوع ممنوعیت واردات خودرو و ترخیص 200 دستگاه خودرو در هفته گذشته 
سخن به میان آمد، در این برنامه پای محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به میان آمد، زیرا 
در سال گذشته این پیرمرد صنعت دستور ممنوعیت ثبت سفارش خودرو داد که این تصمیم وی باعث افزایش قیمت 
خودرو در بازار شد و از سوی دیگر برخی افراد و خانواده ها که دستی بر واردات خودرو داشتند، توانستند خودرو به کشور 

وارد و از گمرکات ترخیص کنند.
در سال جاری برای جلوگیری از رانت و بررسی فرآیند واردات خودرو با ارز دولتی جلوی ترخیص خودرو گرفته شد که 
این موضوع کامالً مناسب و قابل قبول بوده است، اما جای سوال دارد که چرا با وجود گذشت ۹ ماه از ممنوعیت واردات 
هیچ خودرویی از گمرکات کشور ترخیص نشده است؟ در این برنامه اعالم شد که بهتر است هر چه زودتر خودروها 

ترخیص و برای کاهش قیمت به بازار وارد شوند.
 این مسائل در حالی مطرح می شود که هیئت دولت بیش از 60 روز پیش در زمینه ترخیص خودروهای خاک خورده 
در گمرکات مصوبه ای قانونی را تصویب کرد، اما بدنه دولت در اجرای آن هیچ گونه قدمی بر نداشته است و از سوی دیگر 
حجم قابل توجهی از این خودروها از گذشته پیش فروش شده و صاحبان آن ها مبلغ خودرو را در ابتدای سال پرداخته اند.

کارشناسان معتقدند شیوه فعلی قیمت گذاری خودرو که به 
خودروساز اجازه می دهد محصوالت خود را ۵ درصد زیرقیمت 
حاشیه بازار قیمت گذاری کند، نمی تواند ضامن منافع خریداران 
باشد و باید اصالح شود. مدت ها است که بازار خودرو آشفته 
است. بازاری که هنوز هم علیرغم سیاست های دولت مبنی 
بر در نظر گرفتن ۲0 درصد تولیــد روزانه برای فروش فوری، 
همچنان برای واســطه ها و دالالن جذابیت دارد. همین چند 
ماه پیش بود که خودروسازان با وارد آوردن فشار مضاعف به 
دولت برای آزادسازی قیمت ها، وعده دادند تا فاصله قیمتی 
بازار آزاد با کارخانه را کم کنند و به این وسیله، قیمت را در بازار 

آزاد بشکنند؛ موضوعی که البته درست عکس آن تعبیر شد.

آزادسازی قیمت 
خودرو در بازار 

انحصاری به معنای 
واگذاری قیمت به 

عرضه کنندگان 
است. در واقع عرضه 

کنندگان بر اساس 
میزان عرضه محصول 

در بازار می توانند 
قیمت را افزایش یا 

کاهش دهند. 
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شرایط برای ارایه اطالعات پروژه ها به استارت آپ ها فراهم شود
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرســازی با تاکید بر ضرورت توجه به استارت آپ ها و 
جوانان در کشور بیان کرد: مجموعه دیتاهای در اختیار ما حاصل هزینه های بیت المال بوده و مردم مالک 
همه آن ها هستند بنابراین دیتاها باید ضمن دسته بندی در اختیار آن ها به ویژه استارت آپ ها قرار بگیرند.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، بیست و سومین نشست شورای راهبری معماری سازمانی با حضور امیر 
امینی معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی و همچنین نماینده تمامی شرکت ها و 

سازمان های تابعه با دستور کار ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های نقشه راه معماری سازمانی توسط 
اعضا برگزار شد.

امینی در این جلســه با تأکید بر ضــرورت بهره مندی وزارتخانه به سیســتم هــای دیجیتال و الکترونیکــی در ارائه 
 اطلالعات و دیتاهای موجود پروژه ها بیان کرد: متأســفانه ما همچنان در کشــور از اطالعات فیزیکی استفاده می کنیم، به واقع چرا 

پروژه های معماری سازمانی ما با وجود آنکه توسط دســتگاه ها تنظیم شــده به این اندازه کند پیش می رود؟ چرا وزارت راه و شهرسازی 
 که بزرگترین تولیدکننده داده های مکانی اســت همچنان بــرای رجوع به اطالعات باید بــه کاغذ و دفتر و یا فایل های اکســل مراجعه 

کند؟
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آنهــا از ســبک ها و 
ترفندهــای مدیریتی 
بســیاری برای تحقق 
این خواســته استفاده 
می کننــد کــه گاهی 
اوقات باعــث موفقیت 
و کامیابــی آنهــا و گاه 
موجب زیر ســوال رفتن موقعیت و 
حیثیت کاری آنها می شــود. در این 
میان برخی از اقدامات و اصول امتحان 
شــده نیز وجود دارند کــه به خوبی 
آزموده شــده و نتایج درخشانی را به 
بار آورده انــد. در ادامه به 10 مورد از 
توصیه هــای کاربــردی و موثر برای 
مدیرانی که می خواهند تاثیرگذار و 
تعیین کننده باشند اشاره شده است.

 
  1( هدف هــای عملی و شــفافی را 
برای خــود و دیگــران تعریف کنید. 
هدف گذاری درست و شــفاف برای 
خود و کارکنان از اولین گام هایی است 
که هر مدیر موفقی بایــد آن را انجام 
دهد. حداکثرسازی سود، به حداقل 
رســاندن ریســک ها و مخاطرات و 
رعایت اصول اخالقی در کار و توجه به 
مسوولیت اجتماعی می تواند از اهداف 

بنیادین هر مدیری به حساب آید.

  2( اهداف اعالم شــده از ســوی 
ســازمان را به یکســری ارزش های 
گروهی تبدیل کنید. اهداف نوشــته 
شده از ســوی هیات مدیره و مدیران 
عالی رتبه ســازمان چیزی شبیه به 
میوه ای خام و نرســیده هستند که 
باید توســط کارکنان بــه پختگی و 
کمال برســند و برای این کار باید به 
شکل یک سری ارزش های قابل فهم 
و ملموس درآیند و این وظیفه مدیر 
است که اهداف و ارزش های سازمانی 

را برای کارکنان قابل فهم و دوســت 
داشتنی کند.

  3( اهداف تعیین شده را به سرعت 
اجرایی کنید. به محض اینکه اهداف 
سازمانی توسط سیاســت گذاران و 
تصمیم گیرندگان ســازمان تعیین و 
ابالغ شدند باید به سرعت و بدون هیچ 
مکثی به مرحله اجرا درآیند، چرا که 
در صورت بروز وقفه بین زمان تعیین 
اهداف و اجرای آنهــا احتمال بی اثر 
شدن یا بی خاصیت شدن آنها افزایش 
می یابد. بنابراین یکی از کارکردهای 
اصلی مدیران عبارت اســت از ایجاد 
شــوق و انگیزه پیوســته در نیروی 
انسانی ســازمان برای تحقق هر چه 

سریع تر اهداف.

  4( با همه کارکنان ارتباط پیوسته 
و صمیمانه داشــته باشــید. یکی از 
واقعیت های دنیــای مدیریت امروز 
این اســت که کارکنان هر شرکت یا 
سازمانی همیشه و به طور فزاینده ای 
ســواالتی در ذهن دارند که به دنبال 
پاســخ های قانع کننده ای برای آنها 
می گردند و این وظیفه مدیران است 
که به این پرسش ها و ابهامات پاسخ 
بگویند. یکی از بزرگ ترین تهدیدها 
برای هــر ســازمانی این اســت که 
سواالت پرشــماری در ذهن و زبان 
کارکنانش وجود داشــته باشــد که 
بی پاســخ مانده اند. وجود ارتباطات 
فراگیر و دائمی بین پرسنل و مدیران 
می توانــد از بســیاری از چالش ها و 
سوءتفاهم ها جلوگیری به عمل آورد.

  5( با کارکنانتان مانند همسفرانی 
رفتار کنید که در سفری مهم و رویایی 
با شما همســفرند. یکی از مشکالت 
اصلی در شکل گیری روابط مطلوب 
و انســانی بین مدیــران و کارکنان 
در وجــود نوعی احســاس جدایی و 
ناهماهنگی بین آنها ریشــه دارد به 
طوری که اغلب کارکنان فکر می کنند 
مدیران مافوق شان در دنیای دیگری 
ســیر می کنند و اهداف متفاوتی را 
در سر می پرورانند. برای ممانعت از 
شکل گیری چنین احساسی در میان 
کارکنان باید افــراد را به طور کامل 
قانع کرد که آنها نیز در کنار مدیران 
اهداف مشترکی را دنبال می کنند و 

در راه رسیدن به اهداف سازمان همه 
با هم همسفر هستند.

  6( با تمام مدیران سازمان هماهنگ 
و در تماس باشید. وجود هماهنگی و 
همسویی بین مدیر یک بخش و سایر 
مدیران ســازمان از پیــش نیازهای 
اصلی موفقیت مدیران منابع انسانی 
در عمل به وظایفشان به شمار می آید، 
چرا که هر مدیری از بسیاری جهات 
به عنوان حلقه اتصال بین کارکنان و 
مدیران عمل می کند که قادر اســت 

دستورات و فرامین را به بهترین نحو 
به مقصد رسانده و بازخوردها را نیز به 

طرف دیگر منتقل سازد.

  7( در شبکه های حرفه ای مدیران 
عضو شــوید. هر مدیری نیازمند آن 
اســت که اطالعات و دانســته های 
خود را بــه روز کنــد و از تجربیات 
سایر مدیران بهره مند شود. به همین 
منظور الزم اســت که شــبکه های 
حرفه ای و بزرگی از مدیران باتجربه 
و موثر تشکیل شــود که در آنها افراد 

اقدام به ســهیم کــردن همدیگر در 
تجربیات و دانسته های خود می کنند. 
این اقدام می تواند از بروز بسیاری از 
اشتباهات و اتخاذ تصمیمات نادرست 

از سوی آنها جلوگیری به عمل آورد.

  8( هیچ گاه همه اســرار حســاس 
ســازمان را بــرای کارکنــان بازگو 
نکنیــد. برخی از مدیران به اشــتباه 
فکر می کنند که در میان گذاشــتن 
همه اطالعات شــرکت یا سازمان با 
کارکنان می توانــد حس همکاری و 
دلسوزی آنها با سازمان را تحریک و 
تقویت کنــد درحالی که این اقدام به 
شدت نادرست است و در اغلب موارد 
نتیجه معکوس به بار می آورد چرا که 
اعتماد کارکنان به سازمان را از بین 
می برد و آنها را نسبت به آینده خود و 
شرکت دچار تردید و نگرانی می کند.

  9( بــه قوانینــی که خــود وضع 
کرده ایــد پایبند باشــید و آنها را در 
همه حال رعایت کنیــد. مدیران از 
بســیاری جهات مهم ترین الگو و سر 
مشق کارکنان ســازمان به حساب 
می آیند و ناگفته پیداســت که عمل 
کردن آنها به وظایف و رعایت قوانین 

و مقررات ســازمان می تواند ســایر 
کارکنان را نیز به این ســمت سوق 
دهد. عدم پایبندی مدیران به قوانین 
و ارزش های معرفی شــده از ســوی 
سازمان نتیجه ای غیر از قانون گریزی 
و زیر سوال رفتن حیثیت سازمان به 

بار نخواهد آورد.

  10( با کارکنانتان رابطه بیش از حد 
دوستانه و صمیمانه برقرار نکنید. اگر 
چه در تمام مقاالت وکتب مدیریتی 
بر ایجاد رابطه دوســتانه و سازنده با 
کارکنان تاکید شده اســت، اما باید 
دانست که این رابطه دوستانه اگر از 
حد معمول فراتر رود و حالت افراطی 
به خود بگیــرد می تواند به شــدت 
خطرناک شود. هیچ مدیری نمی تواند 
به راحتی و بدون تعارف به دوستان 
صمیمی اش دســتور بدهد و معموال 
دوســتان صمیمی کمتر دستورات 
و فرامیــن کاری همدیگــر را جدی 
می گیرند که چنین امــری در مورد 
رابطه بین مدیر و زیردســتانش یک 
فاجعه اســت. بنابراین رعایت فاصله 
معقول بین مدیران با کارکنان امری 
ضروری و حیاتی در پیشبرد اهداف 

سازمان به حساب می آید.

مدیران بخوانند؛   

اگر می  خواهید مدیر موثری باشید...

 در شبکه های حرفه ای 
مدیران عضو شوید. 

هر مدیری نیازمند آن 
است که اطالعات و 

دانسته های خود را به 
روز کند و از تجربیات 

سایر مدیران بهره مند 
شود.

هدف گذاری درست و شــفاف برای خود و کارکنان از اولین 
گام هایی اســت که هر مدیر موفقی باید آن را انجام دهد. 
حداکثرسازی سود، به حداقل رساندن ریسک ها و مخاطرات 
و رعایت اصول اخالقی در کار و توجه به مسئولیت اجتماعی 

می تواند از اهداف بنیادین هر مدیری به حساب آید.
 همه مدیران در تالشند با مدیریت درست و عملکرد درخشان 
خود در شرکت یا سازمان تحت رهبری شان گامی اساسی در 
پیشبرد اهداف تعیین شده بردارند و فعالیت های کارکنان 

و همکارانشان در بخش های دیگر سازمان را تکمیل کنند.

 
استارت آپ

 جدیدترین گزارشــات بانک مرکزی از پرداخت 
بیش از 5 هزار میلیارد تومان تســهیالت به شرکت های دانش بنیان 
در 9 ماهه سال جاری و مجموع حدود 7 هزار میلیارد تومان از آذر ماه 
سال 96 تا 97 خبر می دهد که بدهی باالی شرکت های دانش بنیان و 

استارت آپ ها را درپی داشته است.

بر این  اساس، مانده کل تسهیالت پرداختی به بنگاه های دانش  بنیان در پایان 

آذر 1397 حدود 7 هزارمیلیارد تومــان بود که تقریبا 19 
درصد آن به مطالبات غیر جاری تبدیل شده است. بنابر این 
گزارش از 1040 شــرکت دانش بنیانی که تسهیالت بانکی 
دریافت کرده اند 173 شرکت ) 17 درصد( تسهیالت خود را 
در موعد مقرر بازپرداخت نکرده اند و تسهیالت پرداختی به 60 
شرکت از آنها ) 6 درصد( به مطالبات مشکوک الوصول تبدیل 
شده است، یعنی مطالبات مالی که در وصول یا عدم وصول آنها 

شک و تردید وجود دارد.
همچنین بیــش از 54 درصد مطالبات غیر جــاری بنگاه های 
دانــش  بنیان مربــوط به مطالبات مشــکوک الوصول اســت 
که شــامل 718 میلیارد تومان می شــود و کل این مبلغ تنها 
متعلق به 60 شــرکت دانش  بنیان می شــود. به بیان دیگر این 
 شرکت ها هر کدام 12 میلیارد تومان به شــبکه بانکی بدهکار 

هستند.
سوال اینجاست که ما چطور به این نقطه رسیدیم که شرکت های 

نوآور زیادی به بانک ها بدهکار باشند؟
 »ناصر غانم زاده« فعال حوزه اســتارت آپ ایران در پاسخ به این 
ســوال که آیا این موضوع مرتبط به اقدامات هیجانی مســئوالن در مواجهه با 
کسب و کارهای نوین است، گفت شــرکت های بدهکار دانش  بنیان ها هستند 
و دو عامل اصلی موجب رســیدن به این نقطه شــده اســت: »اول آنکه ما در 
کشــور با مشــکالت مختلفی مانند بیمه و مالیات مواجه بودیم کــه آنها را به 
صورت ریشه ای حل نکرده و به جای آن اقدام به شــکل دهی هویت جدیدی 
 به نام شــرکت های دانش بنیان کردیم تا بتوانیم در قالبی جدید به آنها کمک

 کنیم. دومیــن عامــل نیز تشــویق مســئوالن دانــش بنیان بــه دریافت 
وام اســت کــه اساســا کار اشــتباهی بــود. در واقــع نابخــردی دولت ها 
در اعطــای وام بــه صــورت مســتقیم و عــدم اطــالع شــرکت های 
 دانــش بنیــان دربــاره وام نگرفتــن، شــرایط امــروز را بــه وجــود

 آورده است.«
آنچه مشخص است اینکه دولتی ها تمایل به حمایت کردن داشتند اما از مسیری 
اشتباه؛ غانم زاده در پاسخ به این ســوال که اگر این حمایت ها انجام نمی شد، 
انگشت اتهام به سمت دولت نشانه نمی رفت، پاسخ داد که دولت باید در مسیر 

دیگری به این کسب و کارها رسیدگی می کرد:
»به طور کلی باید گفت که حمایت اقدامی نادرست بود که از سوی دولت انجام 
شد. این درحالی ست که شــاخصی به نام راحتی کسب و کار وجود دارد که راه 
اندازی کار را تســهیل و تســریع می کند. دولت هم باید به همین سمت یعنی 
فرهنگ سازی و حل ریشه ای مشــکالت حرکت می کرد. برای مثال مشکالت 
بیمه ، مالیات و تصویب پیش نویس قانون تجارت در ســال های اخیر مواردی 
هستند که دولت با رسیدگی آنها به صورت ریشه ای می توانست به شرکت های 
 دانش بنیان و اســتارت آپ ها کمک کند و روند کاری آنها را تســریع و تسهیل 

کند.«
این فعال حوزه اســتارت آپی در ادامــه راه برون رفت از شــرایط فعلی را عدم 
تخصیص وام و پول به صورت مستقیم به کسب و کارهای نوین دانست و تاکید 
کرد که وام دادن موجب به وجود آمدن رانت می شود و بهترین راه این است که 
دولت مشوق هایی برای سرمایه گذاران در نظر بگیرد تا آنها وارد شده و فرآیند 
کار تسریع شود، در غیر این صورت تزریق پول نقد به صورت مستقیم مشکلی 

را حل نخواهد کرد.

نمناک
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،

هدف های عملی و شفافی را 
برای خود و دیگران تعریف 

کنید. هدف گذاری درست و 
شفاف برای خود و کارکنان 
از اولین گام هایی است که 
هر مدیر موفقی باید آن را 

انجام دهد.

دیجیاتو
گـــزارش

چرا بدهی دانش  بنیان ها به شبکه بانکی کشور هر روز بیشتر می شود؟

حمایت شرکت توسکا از 
استارت آپ های نوپا

توسکا با همکاری ســازمان صدا و 
سیما از تمرکز و حجم فعالیت های 
خود در حوزه ارزش افزوده کاسته 
و بیشــتر در زمینه توسعه کسب و 
کارهای مجازی متمرکز خواهد شد.

بدنبال انتشــار برخــی مطالب در 
فضای مجازی درباره فعالیت های 
شرکت توسکا، روابط عمومی این 
شرکت توضیحاتی را در این رابطه 

منتشر کرد:
شرکت توسعه کسب و کار توسکا 
از ســال گذشــته و در ادامه مسیر 
 اجرای قراردادهای منعقد شــده

 مدیریت های قبلــی، با تمرکز در 
حوزه ارایه خدمــات تخصصی به 
شرکت های فعال در عرصه کسب 
و کارهای دیجیتال، در واقع به عنوان 
یک شتاب دهنده رسانه ای در مسیر 
رشد و توســعه این بازار گام های 

موثری برداشته است.
شــرکت توســکا در این مدت با 
همکاری بیــش از ده ها شــرکت 
فعــال در حــوزه کســب و کار 
 دیجیتال که بخش عمده ای از آنها 
استارت آپ های نوپا بوده اند، ضمن 
حمایت از آنهــا در عرصه تبلیغاتی 
و رســانه ای، فعالیت در این عرصه 
را ثبات بیشــتری بخشیده است تا 
سرمایه گذاری های کوچک و بزرگ 
در حوزه کســب و کارهای نوین، از 
درصد موفقیــت باالتری برخوردار 
شــود. بر اساس شــیوه همکاری 
میان شرکت توسکا و سازمان صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی، رسانه 
ملی نیز با اختصاص ظرفیت های 
خود در برنامه های مشــارکتی و 
بازرگانی، در معرفی فعالیت های این 
شرکت ها و اطالع رسانی برای عموم، 
همکاری های بسیاری داشته است.

در ســرفصل های اهداف و حوزه 
فعالیت شرکت توسکا ، ارایه خدمات 
به فعاالن حــوزه ارزش افــزوده و 
OTT شــامل کدهای دستوری 
USSD ، اپلیکیشن ها و .. در نظر 
گرفته شده که در تمامی این حوزه ها 
و بر اساس ضوابط شرعی و قانونی و 
مبتنی بر مدل های تجاری مورد نظر 
شرکت های متقاضی و بدون دریافت 
سهام یا مالکیت ، همکاری با ایشان 
شکل می گیرد که جزئیات تمام این 
مقررات و دستورالعمل ها در سایت 
سازمان صدا و سیما و شرکت توسکا 

منتشر شده است.
بر این اســاس الزم به ذکر است که 
 درآمدهای حاصل از سرویس های

 مــورد تقاضای تمامــی همکاران 
 تجاری توسکا از جمله شرکت های

 ارزش افــزوده، بر اســاس ضوابط 
رســمی هر یک از اپراتورها به هر 

شرکت پرداخت می گردد.
بر اساس چهارچوب این همکاری، 
شــرکت توســکا در حال حاضر 
و با توجه به ظرفیــت محدود بازار 
کسب و کارهای دیجیتال، سیاست 
های حمایتی در مســیر رشــد و 
 ارتقای فعاالن این عرصــه و البته 
هزینه هــای حضــور در تبلیغات 
رادیویی و تلویزیونی، عماًل تمامی 
درآمدهای حاصله ســهم خود را 
صرف پرداخت ایــن هزینه ها می 
کند. لــذا الزم به تاکید اســت که 
شرکت ارتباطات سیار ایران »همراه 
اول« و ســهامداران این شرکت در 
تعریف مدل های کسب و کار توسکا 
هیچگونه دخالتی ندارند و در هیچ 
یک از ســرویس های معرفی شده 
از جانب مشــتریان توســکا مانند 
اپلیکیشــن های تبلیغ شــده در 
برنامه های تلویزیونی سهم درآمدی 

نداشته اند.

مشرق 
گــزارش

ISFAHAN
N E W S
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