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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

رییس اتاق اصناف استان اصفهان:   

حمایت از تولید داخلی در اصفهان تحقق نیافته است

اف ای تی اف، فرصتی 
برای بی اثرسازی 

تحریم ها

تمدید مهلت عضویت ایران در 
لوایح چهارگانــه »اف ای تی اف« 
تا ژوئن سال جاری میالدی، باز 
هم دوگانه »امید و نا امیدی« را در 
فضای سیاسی و اقتصادی کشور 

نگه داشت.
امیدواری به اینکه ایران در نهایت 
تا چهار ماه دیگر عضویت و تعهد 
خود را به دو الیحه پولشــویی و 
مبارزه بــا جرائم بیــن المللی 
)پالرمو( اعالم کرده و با پیوستن 
به این دو الیحه، اقتصاد کشــور 
از تحمل فشــارها و تحریم های 

جدید در امان بماند.
در نقطــه مقابل کمــاکان این 
نگرانی نیز وجود دارد که فضای 
بی تصمیمی و فقــدان تدبیر و 
کنشگری تداوم یافته و حکایت 
روز از نو ر و روزی از نو، دوباره تکرار 
شود. برای همین است که واقعا 
باید تمدید مهلت زمانی کارگروه 
ویژه مالی را به فال نیک گرفت و 
به استقبال آن رفت و یا اینکه این 
مهلت زمانی باعت خواهد شــد 
که دوباره رقابت های جناحی و 
جریانی در داخل کشور گرم تر ... 

سایه سنگین خصولتی ها 
بر اقتصاد آزاد

اقتصاد مقاومتــی با تاکید بــر تقویت توان 
داخلی کشور به کمک توانمند ساختن بخش 
خصوصی و فراهم کردن زمینه برای فعالیت 
بیشــتر عوامل بازار، بســتر را برای ایجاد و 
تقویت اقتصــاد آزاد و کاهش دخالت دولت 

فراهم می کند.
دخالت دولت در بخش های مختلف اقتصادی 
باعث می شود کشور از اقتصاد رقابتی دور شده 
و با در دست گرفتن نقش اول اقتصادی توسط 
دولت ها بخش خصوصی نیز تحت فشار قرار  
می گیرد. اقتصــاد دولتی و مداخله دولت در 
امور یا نظام اقتصادی کشــورها از اواخر دهه 
۷۰ میالدی با ناکامی روبه رو شــد، بنابراین  
کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای جهان 

سومی تصمیم گرفتند که در ...

آسیا
یادداشــت

ISFAHAN
N E W S

      به منظور ریشه یابی مشکالت و مسائل صفوف مختلف مقرر شد سامانه ای تعریف شود و تسهیالت از طریق این سامانه به تولید کنندگان اختصاص یابد که هیچ گاه این امر محقق نشد.
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وی ادامه داد: بــه گونه ای 
برنامــه ریزی شــده تا در 
زمان هایی که اتوبوس های 
پایانه هــای مســافربری از 
جایگاه استفاده نمی کنند، 
اتوبوس های شهری بتوانند 
برای سوختگیری استفاده 

کنند.
شــهردار اصفهان با بیان اینکــه جایگاه 
سوخت پایانه صفه با صرف اعتباری افزون 
بر یک و نیم میلیارد تومان تا شــش ماه 
آینده احداث می شود تاکید کرد: با کمک 
جدی مسئوالن مربوطه تا شش ماه آینده 
شاهد سوختگیری نخستین اتوبوس در 

این جایگاه خواهیم بود.
نوروزی خاطرنشان کرد: امروز همچنین 
در پایانه صفه یک رستوران برای رفاه حال 
مسافران افتتاح و چندین اصله درخت به 
یاد شهدای کارکنان سازمان پایانه های 
 مســافربری شــهرداری اصفهان کاشته

 شد.
وی با اشــاره به آمادگی کامل ســازمان 
پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان 
افزود: با توجه به اینکه قرار اســت نوروز 
امســال آب در بســتر زاینده رود جاری 
شود پیش بینی های الزم برای استقبال 
از مســافران نوروزی در تمام پایانه های 
شهر اصفهان انجام شــده است و امسال 

ستاد خدمات سفر شهر اصفهان با برنامه 
ریزی بیشتر و دقیق تر فعالیت خود را آغاز 

خواهد کرد.
شهردار اصفهان با اشــاره به برنامه های 
مسافربری شــهر در ســال آینده ادامه 
داد: در ســال آینده پایانه های اندیشــه، 
حفاری، صمدیه و پارک ســوارهایی در 
مجاورت پایانه صفــه و انتهای خط یک 
مترو در عاشــق آباد احداث خواهد شد 
که این خدمــات می تواند تحول عظیمی 
در بخش حمل و نقل و بــه ویژه پایانه ها 
برای مسافران ایجاد کند؛ انتهای فرایند 
این موضوع سرزندگی، شــادابی، ایمنی 
و افزایــش کیفیت هوای شــهر را همراه 

خواهد داشت.

امروز در حاشــیه بازدید شهردار از پایانه 
مسافربری صفه شــش اصله درخت سرو 
 به یاد شــش شــهید کارکنان سازمان 
پایانه ها با نام های »علی رضا فرشادفر«، 
»حجت اله صادقــی«، »محمود باقری«، 
»قدرت اله رضایی«، »حسن علی غفوری« 
و »اصغر ربیعی« به دست شهردار اصفهان 

کاشته شد.
همچنین در این بازدید شهردار اصفهان 
از شــش راننده زن »فخری بخشــی«، 
»عزت مؤذن«، »مریم سیچانی«، »مهین 
جاللی«، »زینت ناظمی«و »درخشــان 
بهرامی« بــا اهدای لوح تقدیــر و جوایز 

نفیس تجلیل کرد.

نوروزی خبر داد:

 آمادگی پایانه های مسافربری برای استقبال از مسافران
شهردار اصفهان گفت: پمپ گازوئیل پایانه صفه با اعتباری بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان طی شش ماه آینده افتتاح می شود.

قدرت اله نوروزی ظهر دیروز -یکشنبه 2۶ اسفندماه 97- در آیین کلنگ زنی احداث پمپ گازوئیل پایانه صفه اظهار کرد: امروز در جریان 
بازدید از پایانه صفه، کلنگ احداث پمپ گازوئیل این پایانه به زمین زده شد؛ این جایگاه برای 150 دستگاه اتوبوس که در این پایانه فعال 

هستند، روزانه 75 هزار لیتر گازوئیل سوخت رسانی خواهد کرد.

ایسنا
گـــزارش
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 با توجه به اینکه قرار 
است نوروز امسال 

آب در بستر زاینده 
رود جاری شود 

پیش بینی های الزم 
برای استقبال از 

مسافران نوروزی در 
تمام پایانه های شهر 
اصفهان انجام شده 

است.

آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوبت اول

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه 1- تکمیل سالن باستانی اردستان 2- تهیه و نصب چمن های 
مصنوعی سطح استان )اردستان – نجف آباد – اصفهان – شهرضا( 3- تهیه و نصب چمن های مصنوعی سطح استان اصفهان ) شاهین شهر 
– برخوار – اصفهان – تیران و کرون ( 4- سالن ورزشی دارک اصفهان )حصه( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
 در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 97/12/27 

می باشد. 
شایان ذکر است هر گونه اطالع رسانی یا اصالح از طریق سامانه انجام می گیرد و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف می باشند تا آخرین روز 
مهلت به سامانه مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه کردند. بدیهی است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات به عهده ایشان می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 دوشنبه 98/1/5
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 12 صبح روز شنبه 98/1/17

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 12 ظهر روز یکشنبه تاریخ 98/1/18
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف: 

آدرس: اصفهان – خیابان آبشار – بعد از پل غدیر – اداره کل ورزش و جوانان اصفهان – تلفن: 031-3۶308212
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس: 27313131 
دفتر ثبت نام: 889۶9737  و 851937۶8

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گزار 

 شناسه : 4182۶1

خـــبــــر

برچیده شدن بخش زیادی از داربست های ایوان کاخ چهلستون

صبح امروز فریدون اللهیاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
از توقف فعالیت کارگاه های مرمت در بناهای شاخص تاریخی استان 
اصفهان در آســتانه نوروز ۱۳۹۸ برای رفاه حال گردشگران نوروزی 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان صبح 
امروز »۲۶ اســفندماه« فریدون اللهیاری مدیــر کل میراث فرهنگی 
اســتان اصفهان با اعالم این مطلب افزود: با توجه به اینکه در تمامی 
بناهای تاریخی شاخص استان اصفهان به ویژه مجموعه های جهانی 

استان کارگاه های مرمتی به فراخور نیاز برپا است، به جهت رفاه حال 
گردشگران نوروزی، برخی از این مرمت ها تا پایان اسفندماه به پایان 
رسیده و یا اینکه کارگاه های مرمت تا پایان تعطیالت نوروزی به طور 

کامل تعطیل خواهند شد.
وی در همین راســتا ادامه داد: در حال حاضر در مسجد تاریخی امام 
اصفهــان ۴ کارگاه مرمتی از جمله مرمت ایوان عظیم ضلع شــمالی، 
مرمت ترک )بخش( ســیزدهم گنبد مســجد امام )ره( و مرمت های 

موضعی بخش های مختلف مسجد در حال انجام است.

بازار طال و سکه  97/12/26 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,400,0004,430,000قدیم

سکه طرح 
4,656,0004,545,000جدید

2,550,0002,480,000نیم سکه

1,630,0001,620,000ربع سکه

860000860000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18416684362400 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

در سفرهای نوروزی؛

مراقب هزینه های رومینگ باشید
در آستانه  ســال جدید و مســافرت به کشــورهای خارجی، الزم است در 
صورت تمایل به استفاده از سیم کارت های ایرانی برای جلوگیری از دریافت 
هزینه های مازاد، از جزئیات ســرویس رومینگ بین الملل و تعرفه های آن 

آگاه باشید.
با نزدیک شدن به سال جدید، سفرهای نوروزی که سفرهای خارجی را هم 

در برمی گیرد، آغاز می شود. هنگام سفر به کشورهای خارجی، برقراری ارتباط 
با ایران می تواند به دو شیوه خرید سیم کارت کشور مقصد یا با سیم کارت های ایرانی 

انجام شود....



اف ای تی اف، فرصتی 
برای بی اثرسازی 

تحریم ها

ادامه از صفحه یک:
... شــود. چرا که این برای چندمین 
باری است که کارگروه مالی به ایران 
برای اصالح قوانین اش در حوزه های 

پولشویی مهلت می دهد.
از این منظر، ضرورت بسیار دارد که 
این نکات از ســوی مسئوالن ارشد 
نظــام و حوزه هــای کالن تصمیم 
گیری جدی گرفته شــود و تمدید 
زمانی خود به آفت و تهدیدی برای 
اقتصاد و تجارت کشور تبدیل نشود. 
چراکه وقتی شــرایط کشور در این 
کارگروه مالی در وضعیت معلق قرار 
دارد، این به مفهوم فقدان شفافیت و 
قواعد روشن و قابل اتکا در حوزه های 
پولشویی است. لذا با اغماض می توان 
گفت که شــرایط کنونی ایران در 
کارگروه مالی، تفاوت چندانی با قرار 
گرفتن در لیست سیاه این سازمان 

ندارد.
اساسا اقتصاد حوزه ای نیست که در 
آن بیم ناامیدی و بی اطمینانی وجود 
داشته باشد. اساســا طبع اقتصاد با 
ثبات، آرامش، شفافیت و روشنگری 
سازگار است و هر قدر که از این فضا 
دور باشد، به همان نسبت در حوزه 
تعامالت و شبکه سازی با تنگنا مواجه 

خواهد شد.
شــرایط حاکم بــر حــوزه ارزی و 
مسکوکات کشــور طی هفته اخیر، 
تقریبا گویای همه چیز است. رشد 
باالی قیمت های ارز و طال بی تردید 
با همین وضعیت نامطمئن نسبت 
به شــرایط آینده بی ارتباط نیست. 
بعد از به تعویق افتادن جلسه مجمع 
تشــخیص به دو هفته آینده بر سر 
عضویت در پالرمو با توجه به همزمانی 
آن با نشست بزرگان اقتصادی در بیخ 
گوش برج ایفل در پاریس، نگرانی ها 
در داخل نسبت به قرار گرفتن ایران 
در لیست ســیاه این ســازمان باال 
گرفت و همین امر خود زمینه ساز 
گرانی های اخیر در حــوزه ارزی و 

طال شد.
ناگزیر بایــد پذیرفت کــه اقتصاد 
مقوله ای فراتر از مرزهای داخلی است 
و بیش از آنکه از عوامل داخلی متاثر 
شود، برآیند شرایط بین المللی است.

بین المللی شدن اقتصاد یک واقعیت 
مسلم جهانی است و عموم کشورها 
در دنیا با پذیرش این قاعده به سمت 
فرصت سازی و بازاریابی بر صنعت 
و تجارتشان در ســطح بین المللی 
حرکت کرده و در این راستا، به قوانین 
و ساختارهای بین المللی وقع نهاده و 

اهمیت می دهند.
 نهاد »اف ای تی اف« نیز از مهم ترین 
نهادهایی است که امروزه در سطح 
جهانی برای شــفاف سازی اقتصاد 
جهانی در حوزه هــای پولی و مالی 
فعالیت می کند و باید توجه داشت 
که این ســازمان بیــن دولتی همه 
کشورهای دنیا را زیر ذره بین خود 
قرار داده اســت. در همین نشست 
اخیرش که جمعــه این هفته پایان 
یافت. پاکستان همسایه شرقی، به 
لیست سیاه این ســازمان در زمینه 
تامین مالی تروریسم راه یافت. هند 
از ناظران و فعاالن این سازمان بسیار 
تالش داشت قدرت های صنعتی و 
تاثیرگذار در این سازمان را به این باور 
برساند که اسالم آباد با طرق مختلف 
به جریــان های تروریســتی یاری 
می رساند. این مساله یک پیام مهم 
برای همه کشورهای دنیا دارد و آن 
آینکه »اف ای تی اف« واقعا دغدغه 
مبارزه با تامین مالی تروریست ها را 
دارد. جالب اینجاست که این بخش از 
رسالت آن، کامال با رویکرد جمهوری 
اسالمی ایران که مخالف تامین مالی 
 تروریســت ها و قــدرت گیری این 
گروه هاست، همخوانی و تطابق دارد.

اقتصاد استان
02
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جزئیات جاری شدن زاینده رود در تعطیالت نوروز 98
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: طی روزهای آینده خروجی از سد زاینده رود به گونه ای 

افزایش می یابد که در تعطیالت نوروز رودخانه زاینده رود در شهر اصفهان جاری باشد.
مسعود میرمحمدصادقی  در خصوص آخرین تصمیمات برای بازگشایی زاینده رود در ایام نوروز، اظهار 
داشت: طی روزهای آینده خروجی از سد زاینده رود به گونه ای افزایش می یابد که در تعطیالت نوروز 

رودخانه زاینده رود در شهر اصفهان جاری باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان تاکید کرد: افزایش خروجی سد هیچ گونه خللی در سهم آب شرب، 

صنعت و کشاورزی وارد نمی کند.
وی با بیان این که جریان زاینده رود حداکثر تا اواسط خرداد ماه ادامه خواهد داشت، گفت: آب برای کشاورزان و شرق و 

غرب طبق پیش بینی انجام شده تامین و توزیع خواهد شد. میرمحمدصادقی در پایان خاطرنشان کرد: حجم فعلی آب ذخیره شده در پشت 
سد 170 میلیون مترمکعب بوده و شاخص ها میزان بارش ها در چلگرد را 1400 میلی متر نشان می دهد. پیش از این معاون آب منطقه ای 
استان اصفهان خبر از جاری شدن زاینده رود از 29 اسفند ماه تا 20 خرداد داده بود اما مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان از تایید این 

مطلب خودداری کرده و یادآور شد: امکان تغییر جزئی در زمان بازگشایی و بسته شدن سد وجود دارد.

بازارچه های خیریه ای در آستانه عید نوروز گشایش می یابد
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان اظهار داشت: بازارچه های خیریه ای به منظور کمک به 

محرومان در استانه عید نوروز گشایش می یابد.
به گزارش هالل احمر استان اصفهان شــهریار انصاری طادی اظهار داشت: برگزاری پنج بازارچه 
خیریه در آستانه سال نو به همت اعضای جوان این جمعیت در کانون های دانشجویی، دانش آموزی و 

غنچه های هالل با هدف حمایت از بیماران خاص و کمک به نیازمندان ایجاد شده است.
وی بیان داشت: از چند ماه قبل تعداد کثیری از دانشجویان هالل احمری با برگزاری جلسات متعدد، نسبت 

به نیازسنجی و ایده پردازی برای بهتر برگزار شدن بازارچه خیریه متناسب با اهداف و سیاست های جمعیت 
اقدام کردند.

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان با اشاره به برپایی سه بازارچه خیریه دیگر توسط کانون های دانش آموزی و 
غنچه های هالل تحت عنوان مدارس بشر دوستی تصریح کرد: در این بازارچه انواع دست ساخت های دانش آموزی اعم از معرق، بافتنی، 
صنایع دستی، هنرهای تجسمی، وسایل تزئینی، لوازم التحریر، انواع غذاها و آش های محلی در معرض نمایش قرار داده شده بود که 

عوائد حاصل از فروش این محصوالت به دانش آموزان بی بضاعت اهدا می شود.

آسیا
یادداشـــت
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خـــبــــر

شهرداری ها به دنبال منابع درآمدی جدید باشند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت : 
باید به سمت کدهای درآمدی جدید برای تامین مالی شهرداری ها حرکت کرده 

و راهکارهای جایگزین را با توجه به رکودهای ساخت و ساز پیش بینی کنیم.

حجت اله غالمی در گردهمایی شهرداران اصفهان در محل تاالر شهروند با بیان اینکه 
در بخش ساخت و ساز دوران سختی را می گذرانیم، افزود: باید در سال 98 در راستای 

کسب کدهای درآمدی و مصوبه های شورای برنامه ریزی حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه نزدیک به 70 درصد درآمد شهرداری ها از محل عوارض ساختمان در 
بخش های مختلف تامین می شود، تصریح کرد: شهرداری های استان با درآمد ویژه و 
اعتباری نزدیک به 50 هزار میلیارد ریال توانایی ایجاد تحوالتی در بخش های عمرانی، 

خدماتی، رفاهی، تفریحی ساختاری و سازمانی را دارند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: با توجه به متوسط میانگین 
درآمد شهرداری ها که استان اخذ شــده حدود 70 درصد بودجه پیش بینی شده را 
کسب کردیم.  وی ادامه داد: طوالنی شدن طرح ها به صالح شهرداری ها نیست و باید 
راهکارهای مطلوبی مطرح شود تا طرح های گردشگری جاذبه های خاصی را در تمامی 
شهرها به وجود آورند. غالمی اضافه کرد: بخشی از درآمدها که توسط ساخت و ساز تامین 

نمی شود را باید به سمت طرح های گردشگری سوق دهیم.
وی با بیان اینکه در مجموع در سال جاری 800 مصوبه در سال جاری در استان داشتیم، 
اظهارداشت: این مصوبات با تشکیل10 جلسه در شورای برنامه ریزی و 12 جلسه کارگروه 

امور زیربنایی شکل گرفته است.
معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری اصفهان بیان کرد: اولویت ما پرداخت حقوق و 

پاداش شب عید نیروها و پیمانکاران طرح های عمرانی است.
وی اضافه کرد: شرایط مالی دشواری را پشت ســر می گذاریم اما پیمانکاران بخشی از 
مجموعه پرسنلی شهرداری ها هستند که باید در حد توان و نیاز مسائل جاری پیمانکاران 
و مجموعه تحت نظر آن ها حل شود. غالمی در بخشی از سخنان خود با اشاره به سفرهای 
نوروزی و اخذ کمیسیون ایمنی سفرها خاطر نشان کرد: در بخش ایمنی سفرها وضعیت 
مطلوبی نداریم به گونه ای که در تصادفات برون شهری اصفهان رتبه سوم را بعد از فارس 
و تهران دارد، همچنین در راستای تصادفات درون شهری این استان رتبه پنجم را به خود 
اختصاص داده است که امیدواریم با اقدامات صورت گرفته و ایجاد ایستگاه های امنیت 

مشکالت سفرها به شهر اصفهان کم شود.
ایرنا

خـــبــــر

تحریم ها یک شمشیر 
دو لبه است و بهترین 
فرصت که متولیان و 

مسئوالن از این ظرفیت 
استفاده و از تولید داخل 

حمایت کنند.

رییس اتاق اصناف استان اصفهان:   

حمایت از تولید داخلی در اصفهان تحقق نیافته است

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: شعار امسال مبنی بر 
حمایت از تولید داخلی در استان اصفهان به شکل مطلوب تحقق 

نیافته است.
رسول جهانگیری اظهار داشت: با توجه به شعار امسال یعنی 
حمایت از تولید داخلی متاســفانه تســهیالتی به اصناف و 
کارگاه های تولیدی اصفهان داده نشده است و حمایت و کمک 

چندانی به تولید کنندگان را شاهد نبودیم.
وی با بیان اینکه در برخی از حوزه ها قاچاق کاال به صفر رسیده 
است، بیان داشت: اکثر تولیدات ارزآور جذابیت صادراتی دارد 
و همین مسئله باعث می شود در صورت عدم حمایت از تولید 

کنندگان، تولیدات صادر و از کشور خارج شود.

مهر
گـــزارش
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      به منظور ریشه یابی مشکالت و مسائل صفوف مختلف مقرر شد سامانه ای تعریف شود و تسهیالت از طریق این سامانه به تولید کنندگان اختصاص یابد که هیچ گاه این 
امر محقق نشد.

قدردانی مدیرعامل گروه فوالد مبارکه از 
عملکرد مدیریت و کارکنان فوالد هرمزگان 

در سال 97
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در جریــان بازدید از خطوط تولید 
شــرکت فوالد هرمزگان و دیدار با مدیران و کارکنان این شرکت 
ضمن قدردانی از تالش های مدیران و کارکنان این شرکت و با تشکر 
از حمایت های خانواده های آنان در سال جاری، اظهار امیدواری کرد 
در سال آتی نیز این شرکت در راستای اهداف گروه  فوالد مبارکه و 

اعتالی اقتصاد کشور خوش بدرخشد.
 

مهندس عظیمیان از شرکت فوالد هرمزگان به عنوان یکی از شرکت های 
بســیار موفق و منعطف گروه فوالد مبارکه یاد و اضافه کرد: روند روبه رشد 
بهره وری، افزایش تولید و به طورکلی عملکرد خوب این شرکت در فروش 
داخلی و خارجی و درآمدزایی برای اقتصاد کشــور درخور تحسین است؛ 
ازاین رو شایسته است به نحو مقتضی از این عملکرد درخشان و اراده کارکنان 

این شرکت قدردانی شود.
وی با اشــاره به رکوردها و دســتاوردهای بــزرگ و افتخارآمیز کارکنان 
این شرکت در ســال 97 گفت: در ســال جاری شــاهد به ثبت رسیدن 
رکوردهای ارزشمند در نواحی مختلف فوالد هرمزگان و دست یابی به اهداف 
برنامه ریزی شده بودیم که بدون شک کسب این موفقیت ها مرهون زحمات 
مجموعه مدیریت، کارکنان شرکت و پیمانکارانی بوده است که دغدغه رشد 

و شکوفایی بیش ازپیش فوالد هرمزگان را داشته اند.
مدیرعامل فوالد مبارکه درخصوص اهمیت دست یابی به اهداف گروه فوالد 
مبارکه در سال آتی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 50 درصد از تولید فوالد 
کشور در گروه فوالد مبارکه تولید می شود و اهداف بلندمدت شرکت در افق 
چشم انداز سال 1404 و دست یابی به ظرفیت 55 میلیون تن فوالد به گونه ای 
برنامه ریزی شده است که این شرکت همچنان سهم خود را حفظ کند. بدون 
تردید یکی از شرکت هایی که می تواند در تحقق این هدف مؤثر باشد، فوالد 

هرمزگان است.
وی از وجود ظرفیت های متعدد استان هرمزگان به ویژه در بخش صنعت 
فوالد به عنوان یکی از مزیت های اصلی توسعه این صنعت در این استان یاد و 
اضافه کرد: واقع  شدن فوالد هرمزگان در کنار سواحل خلیج فارس و بندرهای 
صادراتی برای صادرات محصوالت تولیدشده یکی از ویژگی های بسیار مهم و 

ارزشمند این فوالدساز ارزشمند کشور است.
او خاطرنشان کرد: با توجه به این که مسئولین عالی رتبه همواره بر افزایش توان 
صادراتی کشور تاکید کرده اند، شرکت فوالد هرمزگان می تواند بیش ازپیش 
در بخش صادرات غیرنفتی، ارزآوری و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری 

اسالمی خدمات گسترده ای ارائه کند.
 وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از حمایت های مدیران 
و مسئوالن محترم استان هرمزگان و با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در 
این اســتان خاطرنشان کرد: بدون شک با توســعه صنعت فوالد در استان 
هرمزگان شاهد ایجاد فرصت های شغلی روزافزون، شکل گرفتن شرکت های 

پیمانکاری بیشتر و افزایش رونق اقتصادی در این منطقه خواهیم بود.
مهندس عظیمیان با اشــاره به کیفیت باالی محصوالت فوالد هرمزگان 
و با تاکید بر این که نام و برنــد فوالد هرمزگان در داخل و خارج از کشــور 
شناخته شده است افزود: با مطالعه طرح و برنامه ریزی بسیار دقیق و تامین 
منابع مالی می توان در کوتاه ترین زمان ممکن به ظرفیت 10 میلیون تن فوالد 

که رئیس جمهور در بازدید از این استان بر آن تاکید کرد، دست یافت.
 وی در ادامه اظهار امیدواری کرد با همکاری همه مسئولین ذی ربط بتوان 
عملیات توسعه فوالد هرمزگان را تا پایان خردادماه سال آتی وارد فاز اجرا 
ساخت و برای مردم شــریف و زحمتکش خطه هرمزگان و اقتصاد کشور 

دستاوردهای بزرگی به ارمغان آورد.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در همین راســتا از همه مســئوالن کشور و 
متخصصان حوزه صنعت فوالد و بازار سرمایه دعوت کرد تا گروه فوالد مبارکه 

را در تحقق این هدف بزرگ یاری کنند.
به گفته مهندس عظیمیان، شکل گرفتن شرکت های پیمانکاری متعدد 
و توانمند، گردش مالی فراوان نزد تولیدکنندگان، سازندگان و پیمانکاران 
و واحدهای تامین کننده خدمات و درنهایت صالبت بیشــتر نظام مقدس 
جمهوری اسالمی، ایجاد فرصت های شغلی متعدد و رفاه اجتماعی بیشتر از 

مهم ترین دستاوردهای توسعه صنعت فوالد در استان هرمزگان خواهد بود.

گـــزارش

رئیس اتاق اصناف استان 
اصفهان با اشاره به اینکه 
تحریم ها یک شمشــیر 
دو لبه اســت و بهترین 
فرصت کــه متولیان و 
مسئوالن از این ظرفیت 
استفاده و از تولید داخل 
حمایت کننــد، ادامــه داد: برخی از 
اصناف از فضای بورس اســتفاده و به 
صورت عمده و کالن مواد اولیه خود را 
تهیه می کنند اما در این میان راهکار 
و زمینه ای برای تولید کنندگان خرد 
وجود ندارد و این افراد مجبور هستند 
از مواد اولیه با کیفیت پایین تر استفاده 

می کنند.

ســامانه ارائه تســهیالت به تولیدات 
کنندگان داخلی به نتیجه نرسید

وی افــزود: بــه منظور ریشــه یابی 
مشکالت و مسائل صفوف مختلف مقرر 
شد سامانه ای تعریف شود و تسهیالت 
از طریق این سامانه به تولید کنندگان 
اختصاص یابد که هیــچ گاه این امر 

محقق نشد.

جهانگیری با اشــاره بــه اینکه امروز 
کیفیــت تولیدات داخلــی به حدی 
رسیده اســت که به راحتی می توان 
تولیدات ایرانی را بــا برند خارجی به 
فروش برســانیم، تاکید کرد: هرچند 
ما این کار را توصیه نمی کنیم اما این 
نشان از کیفیت باالی تولیدات داخلی 

است.

وی گفت: الزم اســت که سال آینده 
تمهیدات جدی برای حمایت از تولید 
کننده و کاالی ایرانی شود و در صورتی 
که حمایت از تولیدات داخلی محقق 
نشــود کاالی ایرانــی در داخل مورد 
اســتفاده قرار نگرفتــه و تنها صادر 

می شود.

    

کشورهای پیشــرفته با اتخاذ سیاست 
آزادسازی و خصوصی سازی  مسیر نوینی 
برای نظام اقتصادی خــود طرح ریزی 
کردند و با وجود اینکه برخی صاحب نظران در دنیای مفاهیم دو 
کلید واژه آزادسازی و خصوصی سازی  را از یکدیگر جدا کرده و در دو 
قالب جدای از هم مطرح می کنند اما بسیاری کارشناسان بر این باور 
هستند که  آزادسازی شرط الزم برای به بار نشستن خصوصی سازی  
بوده و خصوصی سازی  بدون آن نمی تواند به نتیجه  مطلوبی برسد 
ضمن آنکه باید توجه داشت مقصود از آزادسازی به نوعی رقابتی 

کردن اقتصاد است.
ایران نیز با اتخاذ استراتژی های اقتصادی مختلف خواست که از 
گردونه اقتصادی جهان عقب نمانده و اقتصاد تک محصولی و دولتی 
خود را سامان ببخشد. اما در این میان اعمال تحریم ها باعث شد که 

متغیر مازادی اقتصاد ایران را تحت شعاع قرار دهد.
بروز این متغیر و تاثیر آن بر اقتصاد کشــور باعث شد که در چند 
ســال اخیر، واژه جدید »اقتصاد مقاومتی« به ادبیات اقتصادی 
کشور ما اضافه شود و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد 

بحث قرار گیرد.
 در توضیح اقتصاد مقاومتی تاکید شده است که بخش خصوصی 

را باید توانمند کرد تا به فعالیت اقتصادی تشویق شده و این مردم 
باشند که وارد میدان اقتصاد کشور شده و کنترل امور را به دست 
می گیرند بنابراین مردمی کردن اقتصاد، از الزامات اقتصاد مقاومتی 

است.
در بیان ارتباط بین اقتصاد آزاد و اقتصاد مقاومتی که نظر بسیاری را 
به خود جلب کرده است کارشناسان مختلف تحلیل های متفاوتی 
دارند هر چند از نظر همه آنها این دو مقوله بســیار همسو و حتی 

حامی یکدیگر است.

   تحقق اقتصاد آزاد در پرتو حذف خصولتی ها
امیر هرتمنی، اســتاد اقتصــاد دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
دهاقان در همیــن ارتباط با بیــان اینکه اقتصــاد آزاد، اقتصاد 
ســرمایه داری یا اقتصاد بازار اســت که دولت در آن نقش زیادی 
ایفا نمی کند، می گوید: پیشــران های اقتصاد آزاد به رســمیت 
شــناختن مالکیت خصوصی، شــفافیت اطالعات، آزادی عمل 
 و نبــود دخالت دولــت در مباحث اقتصــادی بخش خصوصی

 است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که برای کشور ما امکان ایجاد 
اقتصاد آزاد وجود دارد، مشکل اصلی اقتصاد کشور ما نیز آزاد نبودن 

آن است. اگر دولت دست از فعالیت اقتصادی بردارد و سازمان هایی 
با عنوان خصولتی که زیر مجموعه دولت هســتند حذف شــود 
می توان به تحقق اقتصاد آزاد و تقویت بخش خصوصی امیدوار بود.

هرتمنی می گوید: از بین رفتن سازمان های خصولتی و نبود دخالت 
دولت در امور اقتصــادی، رانت های اقتصــادی را از بین می برد، 
شــفافیت به وجود می آید و باعث حضور آزادانه بخش خصوصی 
در فعالیت های اقتصادی و افزایش کارایی می شود که این ها همه 
در راستای اقتصاد مقاومتی اســت. اصوال دولت از نظر اقتصادی 
ناکارا محسوب می شود بنابراین باید تا حد امکان کمترین فعالیت 

اقتصادی را داشته باشد.
به گفته این کارشــناس اقتصادی خصولتی ها از رانت اطالعاتی 
و قانونی دولت اســتفاده می کنند و به این ترتیب از حضور بخش 
خصوصی در بعضی از فعالیت های ســودآور اقتصادی جلوگیری 
می کنند. همچنین این ســازمان ها همچون دولت کارایی کمی 
دارند بنابراین هزینه های تولید افزایش می یابد و منفعتی که بخش 
خصوصی به خوبی می توانست از آن استفاده کند را از بین می برد. 

هرتمنی می افزاید: برخی از این سازمان ها حتی به خرید و فروش 
در بخش های مختلف اقتصادی روی آورده و از رانت اطالعاتی برای 

انجام فعالیت های خود بهره می برند.

سایه سنگین خصولتی ها بر اقتصاد آزاد
اقتصاد مقاومتی با تاکید بر تقویت توان داخلی کشور به کمک توانمند ساختن بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه برای فعالیت بیشتر عوامل بازار، بستر را برای 

ایجاد و تقویت اقتصاد آزاد و کاهش دخالت دولت فراهم می کند.
دخالت دولت در بخش های مختلف اقتصادی باعث می شود کشور از اقتصاد رقابتی دور شده و با در دست گرفتن نقش اول اقتصادی توسط دولت ها بخش خصوصی 
نیز تحت فشار قرار  می گیرد. اقتصاد دولتی و مداخله دولت در امور یا نظام اقتصادی کشورها از اواخر دهه 70 میالدی با ناکامی روبه رو شد، بنابراین  کشورهای پیشرفته 

و حتی کشورهای جهان سومی تصمیم گرفتند که در سیاست های اقتصادی خود تجدید نظر کنند و رویکردی جدید را در پیش بگیرند.

ایمنا
خـــبــــر



Role of love in 
creation of a 
man-made cave 
in southern Iran

Love was the driving 
force behind the 
formation of a man-
made cave in Jahrom, 
southern Iran.
Sang Shekan cave is 
located in Alborz Hills 
in Jahrom, a city in Fars 
Province, and is over 
150 years old. Those 
who used to work 
in this cave sought to 
extract rock from the 
cave to make a living. 
There are over 100 
stone columns and 12 
cave mouths which 
turn the cave into a 
beautiful hall. 
People in Jahrom 
associate the man-
made Sang Shekan 
Cave with on old story. 
They say that one day 
Khajeh Kazem, an 
aristocrat, was riding 
a horse along a river 
in Jahrom when he 
heard the thuds of a 
sledgehammer. When 
he tried to locate the 
sound, he came across 
an old man who was 
cutting stone.The noble 
young man struck up 
a conversation with 
the old stonecutter 
and they had a meal 
together. Their 
friendship later saw 
the young man fall in 
love with the old man’s 
daughter. However, 
the aristocratic family 
of the young man 
disapproved of their 
marriage, citing the fact 
that a boy born into a 
noble family should not 
marry a serf’s daughter.
Eventually he 
convinced his family 
to accompany him 
on a visit to the old 
man’s house when 
he wanted to pop the 
question. The old man 
conditioned their 
marriage on the young 
man living with them 
and working with him 
in the mountain.The 
young man who was 
in love took up the 
old man on his offer 
and abandoned his 
luxury life. Years later, 
the young man made 
a name for himself 
as Master Kazem. 
Irandeserts.ir reports 
that the story took 
place around 300 years 
ago.
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Isfahan’s stolen 
ancient artifact 
retrieved at Semirom

During the Special Operation, police 
inspectors of Semirom County arrested the 
professional members of a band of thieves 
who had stolen the biggest stone inscription 
dating back to 3,000 years ago, and discovered 
the ancient table.
Pointing to this fact that the stone with 
engraved inscription was stolen by the 
professional art thieves in 2015, Colonel 
Sohrab Gharghani said, “The inscription as the 
biggest hand engraved stone of the country 
was located at the south of Semirom County. 
So, an experienced team of police inspectors 
started their extensive research to return this 
national valuable monument, and finally they 
succeeded to discover it.”
Saying that the archeological experts of 
Cultural Heritage Department announced 
that the inscription dates back to 3,000 years 
ago, he added, “According to experts’ opinion, 
the ancient graved stone which was written 
by Pahlavi script, is considered as a part of 
Persian identity of people who lived in Central 
Iranian Plateau; police officers did their all-
out efforts to prevent it from being stolen.”
Bahman fortress or the stone castle 
of Semirom County is located on the 
southeastern border of Isfahan and Fars 
provinces (Abadeh and Eghlid), and used 
to be an observation point on the path of 
carvans’ commuting . The castle is situated 
205 kilometers southeast of Isfahan.

Safir Hotel: Good Located , 
Modern Hotel

Safir Hotel, Located In The Heart Of Esfahan Was 
Established In 1992. Today This Hotel Consists Of 
Finely Designed And Decorated Rooms And Suites. 
Recently Major Changes Have Been Made Throughout 
The Hotel To Add A Touch Of Luxury For Our Guests. 
Safir Accommodates All Our Guests In Comfortable 
Rooms Which Are Fully Equipped With Central Air 
Conditioning, A Variety Of Satellite Channels, Wifi 
Internet, Safety Deposit Boxes, 24 Hour Room Service, 
Laundry Facilities And All Necessary Amenities. The 
Outstanding Conference Hall, Swimming Pool, Sauna 
And Traditional Iranian Bath, With Their Attractive 
Design Add A Luxurious Atmosphere To The Hotel. 
Safir’s Restaurant Offers A Self Service Buffet Breakfast 
And Serves Both Persian And Intercontinental Food For 
Lunch And Dinner. The Cozy, Welcoming Coffee Shop Is 
Located In The Hotel Lobby And Provides Light Snacks, 
Cakes, Hot And Cold Drinks 24/7. The Glass Dome Ceiling 
Is Yet Another Eye Catching Feature Of Safir Hotel Which 
Can Be Viewed From The Lobby’s Main Area.committed 
Staff To Ensure Customer Satisfaction. The Staff Members 
Will Do Whatever It Takes To Keep Customers Happy And 
Are Eager To Give Guests The Best Experience Available. 
Our Staff Have Excellent Communication Skills And Are 
Enthusiastic About Their Job. All Staff At Safir Hotel Work 
Well With Others And Can Be A Productive Member Of A 
Team. They Value The Contributions Of Every One And 
Have Top Notch Interpersonal Skills.Safir Hotel Is Located 
In The City Center Only A Few Steps From Naghshe Jahan 
Square. Many Other Attractions Are Also Within Walking 
Distance. Safir Hotel With Its Taxi Services Is Ready To 
Provide A Better Transfer Facilities For The Guests.
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Since ancient times, Iranians have observed 
various customs and traditions before Nowruz 
(Iranian New Year) and after that. These are 
a series of activities that take different forms 
in various parts of Iran. Below is a list of some 
activities people have been involved to get 
prepared for this annual festivity.
Nowruz Messengers
They are some groups of entertainers who bring 
the message of the New Year at public places by 
singing, dancing, acting, etc to make people happy. 
Such tradition has had various names and forms 
at different parts of Iran. What has been common 
among all of them is the intention to bring happy 
time to the people regardless of the clothes they 
wear, songs they sing and appearances they make.
At such days before Nowruz and sometimes 
several days after the equinox, people give 
presents to one another and to those messengers 
who entertain the whole community.
To Get Prepared for Nowruz
In ancient times, Iranians who have been mostly 
farmers, planted seven types of seeds of wheat, 
barley, beans, corn, chickpeas, rice, etc on top of 
column-like cylinders so that the green plants 
could grow at the outset of the New Year. This 
could bring the good news of the blessed New Year 
ahead. The plant growing better could be a sign 
of better crop from that seed in the year to come.
Today people plant seeds likewise about 2 or 3 
weeks before Nowruz at small plates or vessels. 
At the end of Nowruz holidays, they take them 
out of their homes and leave them in nature and 
sometimes throw them into the running water. 
Here are some of the customs and traditions 
before Nowruz:
Home Clean-up before Nowruz
This happens at all levels at homes. People take 
dust away from walls, floors, household stuff, etc. 
They also wash vessels, clothes, curtains, carpets, 
etc and bleach copper vessels and soothe-stricken 
walls. Old broken things are thrown out or given 
away. Instead, new stuff replaces them so that 
everything is renewed. This is done every year 
before Nowruz.
All such cleaning customs at home symbolize the 
removal of evil from home and living environment 
and prepare a clean home to welcome the spirits 
of their beloved ones who had lost their lives.
Chaharshanbeh Soori
Jumping over fire at Chaharshanbeh Soori
The last Wednesday of the year is celebrated by 
fireworks one night before it comes. Soor means 

celebration. Among some Iranians like Kurds, it 
means red. Ancient Iranians celebrated the end 
of the year by setting up the red flames of fire at 
the roofs of their houses showing the way to the 
spirits of their lost ones so that they could reunite 
with them.
Another tradition kept by the people is to put 
3, 5 or 7 heaps of dry bushes and thorns in a 
row, set them on fire and jump over them one 
after another. In various parts of Iran, they sing 
different songs while jumping. The content of all 
such short songs are focused on giving away their 
pain, sorrow, and illness to gain health, happiness 
and fresh lives. Then, ashes are thrown into 
running water.
Water Sprinkling Games
Another tradition before Nowruz is water 
sprinkling games. Women used to go to water 
springs to bring water home to sprinkle it over 
everything. They believed this would bring 
freshness and health to their lives. Some Kurds 
fetch water from a spring before sunrise in jars 
and jumped over them three times. They made 
up their eyes with charcoal, drank from these jars 
and offer them to their neighbors and friends. 
Some women trim their fingernails or cut a little 
of their hair and left them to rivers so that water 
took their misery and pain away.
Eavesdropping
An interesting custom among Iranians before 
Nowruz is eavesdropping. Girls and women 
who would like to get married, go on pilgrimage, 
journeys, etc, used to go out and stand at 
crossroads and corners for overhearing what 
others say. If they heard pleasant happy words, it 
would indicate a happy blessed year was ahead of 
them. If bitter and sorrowful words were heard, 
they wouldn’t reach their goals and their wishes 
wouldn’t come true.
Making Noise with Spoon
Hitting bowls with spoons, Customs and 
Traditions before Nowruz
Decent girls and women, who had wishes like 
getting married, walked out at night with copper 
bowls and hit them with spoons at the threshold 
of seven doors without saying anything. The 
house dwellers knew they had certain wishes 
and replied with putting certain things like nuts, 
cookies, rice, legumes, etc at their bowls.
Refusing to give away anything would mean to 
those women that their needs wouldn’t be met. 
Receiving something, on the other hand, had the 
opposite meaning of the former.

Unlocking the Lock
According to various local customs and traditions 
before Nowruz, single girls who wanted better 
luck in getting married, went through different 
rituals. Sometimes, a mother chased her daughter 
with a piece of burning wood. It was symbolic of 
giving her away to her husband.
Sometimes, girls took bath in a particular spring to 
get married or married women did the same thing 
to push out the bad luck from their home and win 
their husbands’ love.
Several similar works were carried out at the 
night before the last Wednesday of the year to 
unlock the locked happiness of their lives.
Jar Breaking
The women, who wanted to keep away evil 
from their household, went to the roof or some 
designated tower in their communities to throw 
down a new (not used) jars to break them. They 
believed this could keep their families safe.
Taking Amen by Jars
Women used to come together with a narrow-
spout jar and everyone threw some object into it. 
Another woman wrote some love poems on small 
pieces of paper and threw them into the same jar. 
Then, a very young girls (who wasn’t grown up 
yet), was asked to take out an object and a piece of 
paper. The poem would say something about the 
life of the owner of the object.
Breaking Spells
Some made a particular liquid mixture with 
vinegar and sprinkled it at four corners of their 
houses, the rooms and the entrance to break the 
spells and let the blessing flow in their lives.
Remembering the Deceased
This pre-Nowruz tradition, like in many other 
nations, has got roots in the antiquity. Even in 
different religions, people tend to remember the 
beloved ones they have lost in specific days.
In some areas of Iran, people still keep this 
tradition in various ways. Some light up lanterns 
or put some fire on the roofs and turn on lights 
sooner at the last day of the year and keep them 
going until the dawn of the first day of the New 
Year.In some other areas, firework on hilltops 
and outdoor is the tradition to remember the 
deceased. Other forms of such remembering 
are like burning candles at different corners of 
home. In particular cities, illumination of shops 
and fireworks symbolized such occasion. Today 
firework at the night before the last Wednesday 
of the year, Chaharshanbeh Soori, is another form 
of this tradition.

Customs and Traditions before 
Nowruz  
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Chines investors will make 
investment worth of five 
million Yuan in the mines of 
North Khorasan province, said 
deputy governor general of 
the province.Majid Pour-Isa 
added after a meeting with 
Chinese investors that the 
investments will be made 
in marble mines of Garmeh 
County. “Chinese operation in 
the province’s mines will start 
as of the next Iranian year (to 
start March 21),” he said.There 
are also plans to cede land 
to the Chinese in Bojnourd 

special economic zone to set 
up factories, he said.
Some 21 types of minerals 
with reserves of 775 million 
tons have been discovered in 
North Khorasan province, the 
most important of which are 
bauxite, marble, limestone 
and plaster.

MP Calls 
INSTEX 
Means for 
Controlling 
Iran’s Oil 
Revenues
River
A member of the Iranian 
parliament’s presiding 
board warned that 
the European Union’s 
mechanism for trade 
with Iran known as the 
Instrument in Support 
of Trade Exchanges 
(INSTEX) has been 
developed to control 
the Islamic Republic’s 
oil revenues. MP Calls 
INSTEX Means for 
Controlling Iran’s Oil 
Revenues
Speaking to the 
Tasnim News Agency, 
Asadollah Abbasi cast 
doubt over the sincerity 
of those behind 
INSTEX and said, “The 
Europeans are not 
trustworthy.”
“So far, they have not 
properly lived up to 
their undertakings 
so that (we can be 
assured) they would 
want to develop the 
financial mechanism,” 
he added.“INSTEX 
is an instrument 
for controlling and 
managing Iranian oil 
revenues from Europe,” 
he went on to say. 
On Friday, Governor 
of the Central 
Bank of Iran (CBI) 
Abdonnaser Hemmati 
said a mechanism 
c o m m e n s u r a t e 
with INSTEX will be 
established in the 
country soon.
“In the talks that my 
colleagues had with 
representatives from 
the three European 
countries (Britain, 
France and Germany) 
and the president 
of INSTEX at the CBI 
(office) in Tehran last 
week, they gave a full 
explanation of the 
Iranian mechanism in 
line with the European 
mechanism,” Hemmati 
said.Earlier this week, 
the president of INSTEX 
traveled to Tehran to 
hold talks with senior 
Iranian officials on ways 
to make the mechanism 
operational.
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Chinese to invest in N. Khorasan 
province’s mines

Addressing a press 
conference in the 
southern city of Asaluyeh 
on Saturday evening, 
the official said Iran was 
producing more gas from 
the joint gas field than 
Qatar, adding little was 
felt of the cold thanks to 
the smooth gas supply in 
Iran this winter.
Despite the enormous 
gas supply volumes in 
Iran, consumption was 
still too high and energy 
was not being consumed 
efficiently, he said, Shana 
reported, adding, “no 
industries faced gas 
shortages this winter.”
He said for the first time, 
ethane production 
balance was positive in 
Iran this year.
Phases 13 and 22-24
The Iranian Minister 
of Petroleum went 
on to add that Iran had 
invested $11 billion in the 
development of phases 13 
and 22-24 of the massive 
offshore gas field so far.
He further said that the 
licensing round for the 
export of Iran’s gas to 

Oman was ready but, 
thanks to the sanctions, 
no international 
developer had bid to 
develop the project so far.
“We have no problem for 
starting LPG exports, but 
I would not disclose any 
more details about the 
matter,” he said elsewhere 
in the press conference.
Regarding Phase 11 
development project 
of South Pars, he said a 
high-profile Chinese 
delegation was 
scheduled to travel to 
Iran to consider the 
development of the 
project. “The CEO of 
the National Iranian Oil 
Company (NIOC) has 
traveled to China for this 
matter and he will return 
to the country tonight,” 
Zanganeh said.
He said South Pars 
Oil Layer (SPOL) 
development plan needed 
technology because its 
development process 
was complicated. “Iranian 
companies may be able 
to develop SPOL along a 
tech-savvy company.”

The official also 
announced that Phase 
13 and 22-24 refineries 
were complete at their 
startup, and their Sulfur 
Recovery Unit (SRU) units 
were ready, meaning not 
a gram of gas would be 
flared in the refineries.
Gas exports
“As far as gas exports to 
Pakistan are concerned, 
legally speaking, we are in 
the position of claimant, 
and they also have 
political excuses, saying 
they are under pressure 
from the UAE and Saudi 
Arabia, but we have a valid 
contract; Pakistan cannot 
find any gas cheaper than 
Iran’s.”
“We had also proposed to 
export gas through Iraq 
to that country and the 
Iraqis have only verbally 

accompanied us in this,” 
he added.
“The sanctions have 
not impacted Iran’s 
gas exports, but there 
are hurdles regarding 
receiving gas money 
from Iraq which are being 
resolved.”
Us responsible for oil 
market tension
“Americans talk a lot 
and I advise them to talk 
less. They have caused 
tensions in the oil market 
for over a year now and 
they are responsible 
for it; and if this trend 
continues, the market will 
be tenser.”
He said, “we do not know 
whether US waivers 
would be extended or not, 
we will do our job but they 
(the US) say something 
new every single day.”

Iran starts gasoline 
exports in small 
quantities: Zanganeh
 Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh says 
Iran has started exporting gasoline in small 
quantities, adding that plans are high on the 
agenda to send bigger amounts of the strategic 
item to the international markets in the next 
fiscal (starts March 21).
“Gasoline exports have started in small 
quantities, but we are currently trying to store 
the fuel and boost our inventories… We will put 
gasoline exports high on our agenda in the next 
[Iranian] year,” Zanganeh said on Sunday.
He did not provide further details about the 
current exports and the customers of Iranian 
gasoline.
Iran became self-sufficient in gasoline 
production back in February after the 
inauguration of the third phase of the Persian 
Gulf Star Refinery (PGSR) in the southern port 
city of Bandar Abbas.
PGSR, known as the world’s largest gas 
condensate refinery, is designed in three 
phases, each of which produces a mix of high-
octane gasoline, diesel fuel, kerosene and LPG. 
The refinery has added 45 million liters of 
gasoline per day to the country’s total output 
of 105 ml/d.

Trading commodities 
worth over $714 million 
on IME
 During weekdays ending up to March 14, 
approximately 624,721 MT of commodities 
worth over $714 million were traded on Iran 
Mercantile Exchange.
According to the report from IME International 
Affairs and PR, last week, on the domestic and 
export metal and mineral trading floor of IME, 
247,990 MT of various products worth close to 
$308 million were traded.
On this trading floor, 342,980 MT of steel, 3,040 
MT of copper, 1,500 MT of aluminum, 210 MT 
of molybdenum concentrates260 MT of zinc 
ingot and 10 kg of gold bullion were traded by 
customers.
The report declares that on domestic and 
export oil and petrochemical trading floors of 
IME, 369,365 MT of different commodities with 
the total value of $408 million were traded.
On this trading floor, 98,355 MT of VB feed 
stock, 141,177 MT of bitumen, 88,433 MT of 
polymer products, 32,136 MT of chemical 
products, 9,040 MT of sulfur as well as 1,196 
MT of insulation were traded.
Furthermore, 7,366 MT of various 
commodities were traded on the side market 
of IME.

 Iranian Minister of Petroleum Bijan Zanganeh said 
the country would be recovering natural gas and 
crude oil from 27 phases of the massive South Pars 
gas field by late March 2020.

Iran to operate 27 South Pars phases by 
March 2020news

World to Be Affected If Iran Oil 
Exports Hampered: Zanganeh
 Iranian Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh referred to 
the US plans to cut down the Islamic Republic’s oil exports 
down to zero and said if the conditions for Iran become 
difficult, it would have a negative effect on the global oil 
market.Speaking to reporters at a press conference in 
the southern province of Bushehr on Saturday, Zanganeh 
pointed to the US sanctions against the Iranian oil sector 
and said, “We are taking (the necessary) measures to 
export Iran’s oil.”
But if they (the US officials) make conditions difficult for 

the exports, conditions will also become more difficult for 
the world, the minister added.Zanganeh further pointed 
to the possible extension of the US sanctions waivers and 
said he is unaware whether the exemptions are going to be 
extended or not but Iran will do what is necessary under 
any conditions. Iran’s exports of crude oil were higher than 
expected in January and were at least holding steady last 
month, according to tanker data and industry sources, as 
some customers have increased purchases due to waivers 
from US sanctions, according to media reports.The US 
government imposed a new round of sanctions on Iran in 
November 2018.
In May last year, the US president pulled his country out 

of the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), the nuclear 
deal that was achieved in 
Vienna in 2015 after years 
of negotiations among Iran 
and the Group 5+1 (Russia, 
China, the US, Britain, France 
and Germany).
The US had announced plans 
to drive Iran’s oil exports down 
to zero, but backed off from its policy 
and granted waivers to at least 8 countries that import 
Iranian oil.

Iran’s 11-month steel 
output grows
Iranian steel mills produced 19.604 
million tons of crude steel in the 
past 11 months of the current fiscal 
(through Feb 19), up 8% compared 
with last year’s corresponding period, 
according to the data released by Iran 
Steel Producers Association.
According to the report, production 
of semis also observed a 13% growth 
during the period.
Billet and bloom output stood at 
12.958 million tons, while that of slab 
reached 9.738 million tons.
Hot-rolled coil had the lion’s share of 
finished steel production with 7.277 

million tons, up 3% year-on-year.
It was followed by rebar with 7.102 
million tons, up 24% in comparison 
with last years 11-month period.
Production of cold-rolled coil stood at 
2.34 million tons, up 14%, while the 
production of coated coil with 1.272 
million tons observed a 9% fall.
Iran aims to become the world’s sixth 
largest steel producer as per the 20-
Year Vision Plan, which targets annual 
production capacity expansion to 55 
million tons and 20-25 million tons 
of exports per year by 2025. Iranian 
steel mills have so far realized just 
over 30 million tons of the capacity 
target.
Iranian steelmakers produced 21.88 

million tons of semis and 19.77 
million tons of finished goods last 
fiscal to register a 19% and 9% YOY 
growth respectively. They exported 
6.87 million tons of semis and 1.62 
million tons of finished steel during 
the period, recording an 84% growth 
and a 10% downtick YOY respectively.

 “The CEO of 
the National 
Iranian Oil 
Company 
(NIOC) has 
traveled to 
China for this 
matter and he 
will return to 
the country 
tonight,”



Iranian Official Unveils 
Special Plan for Eastern 
Border Security
 Iran’s deputy interior minister for security 
affairs said a special plan has been formulated 
to enhance security along the country’s 
eastern border, noting that Tehran and 
Islamabad are determined to crush terrorism 
in joint border areas.
In comments on Sunday, Hossein Zolfaqari 
said the Interior Ministry has prepared a 
special plan for east border security that 
would be carried out as soon as being 
financed.
Describing protection of borders as a costly 
job that would require at least 780 billion 
rials for every 100 kilometers, he said Iran 
and Pakistan are in contact to increase 
cooperation after a recent terrorist attack in 
southeast Iran.
“In all communications, the Pakistani 
government has proved to be seeking to help 
reduce insecurity. There are ties between 
the two major nations of Iran and Pakistan 
and they enjoy strategic relations,” Zolfaqari 
added.
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.
In the latest such attack, a bus carrying 
IRGC personnel was traveling between the 
cities of Zahedan and Khash, in Sistan and 
Balouchestan on February 13, when it was 
targeted in a suicide car bomb attack.
Twenty-seven IRGC members were killed and 
13 others injured in the attack, claimed by the 
so-called Jaish ul-Adl terrorist group based in 
Pakistan.

 Iran, Syria, Iraq to review 
ways to safeguard region
Chief of Staff of the Iranian Armed Forces 
Major-General Mohammad-Hossein Baqeri 
has travelled to Syria to participated in a 
trilateral meeting also attended by Iraq and 
Syria to investigate ways to maintain regional 
stability and security.
General Baqeri, heading a high-profile 
delegation, left Tehran for the Syrian capital 
Damascus on Sunday to attend the meeting 
aimed at reviewing security issues and 
fighting terrorism.Promoting defense and 
military cooperation, holding consultations 
on fighting terrorism and maintaining 
coordination and synergy among Iran, Iraq 
and Syria to continue confrontation against 
terrorist groups and also finding ways to 
establish stability and safeguarding the region 
are on Baqeri’s itinerary.

Pres Rouhani Vows To Stand By Nation In 
Harsh Times

He is there to inaugurate phase 
four of South Pars Gas Field and a 
number of other projects during 
the day-long visit. 
He said that the government will 
stand by the people in the hard 
conditions and will do all it can 
for them. 
People of Iran have proven to 
the enemies that they may cause 
problems for the country but can 
never make them to kneel, added 
President Rouhani. 
He went on to express his 
gratitude for the nation for 
actively participating in the 
Islamic Revolution anniversary 

ceremony though they had spent 
‘a tough year’. 
The President described 
Iranians as ‘a courageous nation 
who always resists enemies’ 
plots.’ 
Interior Minister Abdolreza 
Rahmani Fazli and Head of 
the Planning and Budget 
Organization are accompanying 

the President in the visit. 
President Rouhani’s first visit 
to Bushehr Province took place 
following an earthquake that 
happened on November 28, 2013 
in Dashtestan County. Since then, 
the President has visited the 
province four times mostly for 
opening oil and petrochemical 
projects. 

 Iranian President Hassan Rouhani vowed to stand 
by people in harsh times and said his government 
will do its best to solve existing problems.
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Expediency Council 
Secretary Mohsen 
Rezaei voiced 
doubt about the 
effectiveness of the 
convention against 
the funding of 
terrorism (CFT) in 
establishing security 
in the world.
In a Sunday tweet in 
Persian, he wrote if 
conventions, such as 
the one against the 
funding of terrorism, 
are effective in 
establishing security, 
why the world should 
witness the killing of 
dozens of people in a 
peaceful country like 
New Zealand?
In an earlier message 
on Saturday, 
Rezaie had blamed 
efforts to promote 
Islamophobia by 
some countries 
as the culprit of 
Christchurch terror 
attack while saying 
that the crime has 
not been internally 
motivated.
Friday terrorist 
attack at two New 
Zealand mosques 
in Christchurch 
killed 49 people and 
wounded 40 others. 
The incident was 
the country’s worst 
ever mass shooting, 
which Prime Minister 
Jacinda Ardern 
condemned as a 
terrorist attack.
Yemeni Forces 
Inflict Losses on 
Saudi-Backed 
Militants in 
Ma’rib
Yemen’s army and 
fighters from popular 
committees targeted 
the positions of Saudi-
led mercenaries in 
the Arab country’s 
n o r t h e a s t e r n 
province of Ma’rib, 
killing and injuring 
scores of them.
Yemeni troops on 
Sunday launched 
retaliatory attacks 
against Saudi-
backed militants in 
the district of Harib 
Nehm, west of Ma'rib, 
a military official told 
Saba news agency 
on condition of 
anonymity.

Rezaei casts 
doubt over CFT 
effectiveness 
pointing to NZ 
terror attack

Iran
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Saudi-US coalition uses 6,000 
cluster bombs in Yemen
Yemeni Armed Forces spokesman says the Saudi-led 
coalition has used over 6,000 cluster munitions in Yemen 
over the last 4 years.
According to the Yemeni media ‘Al-Masirah’, Brigadier 
General Yahya Saree addressing a press conference in 
Sanaa said Saturday night that Saudis have conducted over 
250,000 airstrikes over the past four years.
He added that the enemy has also used over 500,000 
missiles, bombs and mortar shells.
Referring to the fact that Israeli regime is also taking part 

in the bombardment of western coasts, Saree said over 
22 countries have participated in Yemeni war and taken 
advantage of 10,000 domestic and foreign mercenaries.
He went on to say that Yemeni army is now capable of firing 
scores of domestic missiles to its targets. 
Elsewhere in his remarks, Saree referred to Yemeni drones’ 
operational power, saying UAVs have been used since the 
second year of the war against Yemen.Some 164 combative 
operations and 1,362 exploration operations have so 
far been conducted.Underlining the continuation of 
manufacturing new version of combative fighters, he said 
Yemeni forces have also targeted Riyadh and Abu Dhabi. 
Elaborating on the Yemeni navy forces’ power, he noted 

that 19 special sea operations 
have been performed over 
the mentioned period and 
eight warships have been 
targeted.
The United Nations 
Security Council adopted 
Resolution 2451 to support 
the Stockholm Agreement 
on deployment of a team in 
order to facilitate monitoring and 
implementing the Agreement and establishing truce in 
important Yemeni ports.

Syria Army Repels Militants’ 
Infiltration Attempt in Hama
 Syrian forces confronted terrorists in Hama after they 
violated a buffer zone deal in the northern province.
The Takfiri militants’ positions in the vicinity of 
al-Karim village in the countryside of Hama were 
targeted after the terrorists launched an attack on 
military posts in the buffer zone, SANA reported on 
Saturday. 
The report added that a number of the militants were 
killed and injured in the counterattack.
The militants had attempted to sneak into the village 
from the direction of al-Sharea and Tweinah areas.

The village, where the clashes broke out, is located in 
a planned buffer zone, which surrounds Idlib and also 
parts of the adjacent provinces of Aleppo and Hama.
Meanwhile, army units destroyed mortar cannons and 
rocket launchpads belonging to terrorist groups in 
the surroundings of al-Jammaseh and Kafr Naboudah 
towns in Hama northern countryside.Under a deal 
reached following a meeting between Turkish 
President Recep Tayyip Erdogan and his Russian 
counterpart Vladimir Putin in September, all militants 
should have withdrawn from the demilitarization 
zone by October 15.However, al-Qaeda-linked Takfiri 
terrorists said they refuse to either leave the buffer 
zone or hand over their weapons.

Moscow believed 
that the 15-20 
kilometer buffer 
zone would help 
stop attacks 
from Idlib-based 
militants on Syrian 
army positions a n d 
Russia’s military bases in the flashpoint region.
Idlib and some surrounding areas are the last major 
bastions of Takfiri terrorists and anti-government 
militants in Syria, where the Syrian government has 
in recent months retaken much of the territory it had 
lost since the conflict erupted in the country in 2011.
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People of Iran 
have proven to 
the enemies that 
they may cause 
problems for 
the country but 
can never make 
them to kneel, 
added President 
Rouhani. 

Iranian Navy sends 
61st flotilla to Bab-el-
Mandeb Stra it
The Iranian Navy has dispatched its 
61st flotilla to Bab-el-Mandab Strait to 
safeguard maritime routes used by Iranian 
vessels, Commander of the Iranian Navy’s 
Southern Fleet Rear Admiral Afshin Tashk 
said on Sunday.
The navy chief added that the fleet, which 
consists of Sabalan destroyer and a logistic 
warship named Bandar Abbas, set off on 
Saturday for the international waters to 
safeguard maritime routes used by Iranian 
vessels, especially in the strategic strait 
of Bab-el-Mandab, which links the Gulf of 
Aden to the Red Sea.
The Iranian Navy’s 60th flotilla, 
comprising of ‘Bayandor’ destroyer, 

Bushehr logistic warship, and Lavan 
warship, has just returned home after 52 
days of a voyage in international waters. 
The flotilla’s mission included visits to Sri 
Lanka and Sultan Qaboos port, the largest 
port in Muscat, Oman, for a four-day stay.
According to reports on Friday, Iran’s 60th 
flotilla conducted a successful operation 
in the Bab-el-Mandeb Strait, thwarting 
a pirate attack on one of the country’s oil 
tankers.
The Iranian Navy has been conducting 
anti-piracy patrols in the Gulf of Aden 
since November 2008, when Somali 
raiders hijacked the Iranian-chartered 
cargo ship, MV Delight, off the coast of 
Yemen.
According to UN Security Council 
resolutions, different countries can send 
their warships to the Gulf of Aden and 

coastal waters of Somalia against the 
pirates and even with prior notice to 
Somali government enter the territorial 
waters of that country in pursuit of Somali 
sea pirates.
The Gulf of Aden – which links the Indian 
Ocean with the Suez Canal and the 
Mediterranean Sea – is an important 
energy corridor, particularly because 
Persian Gulf oil is shipped to the West via 
the Suez Canal.

Iranian lawmakers:
NZ terror attack 
proved being Muslim 
is in itself a crime to 

terrorists
 Iranian lawmakers have issued a 
statement in condemnation of the 
Friday terrorist attack on two mosques 
in New Zealand’s Christchurch, which 
left as many as 49 Muslims dead and 
dozens of others injured.
In a statement on Sunday, Iranian 
lawmakers unanimously condemned 
the Friday terrorist attack on 
two mosques in New Zealand’s 
Christchurch, saying “this crime, 
undoubtedly, proved that being Muslim 
is in itself an unforgivable crime to the 
terrorists trained and sponsored by 
hegemonic powers.”

“At the same time, this crime proved 
that for Global Arrogance, human rights 
and human life are just tools to advance 
their inhumane and greedy objectives,” 
the statement added, censuring the 
world’s double-standards and passivity 
in the face of such crimes against the 
Muslim community.
The lawmakers further called on 
the country’s diplomatic apparatus 
to be in contact with international 
organizations and OIC and hold an 
emergency session over the issue in a 
bid to prevent any misuse of the name 
of Islam and Muslims, and denounce 
the double-standards employed in the 
world’s treatment of terrorism.



Iran To Operate 27 South Pars Phases By 
March 2020

Magazine on ‘Iran’ published in Japanese
 A periodical published in Japanese offers readers a new 
insight into Iranian culture and civilization.According 
to Iran’s cultural attaché’s office, the 56-page magazine 
which comes in color provides the Japanese readers 
with a lot of valuable information about Iran.The issue 
introduces Iran’s attractions, capacities, and abilities 
along with information and statistics.It has also dedicated 
a section to the Iranian new monuments, history, famous 
figures, lifestyle, cuisine, artifacts, etc. Interested Japanese 
people can get the magazine from the Iranian cultural office 
in Tokyo. 

Iranian Foreign 
Minister, Mohammad 
Javad Zarif in a tweet 
mentioned to the 
chemical attack 
conducted by former 
Iraqi regime in Halabja 
and Sardasht, stressing 
the crime will never be 
forgotten.“First they 
denied it happened—
then they blamed Iran. 
When it was clear it was 
their own ally, using 
their own chemical 
weapons, they were 
silent. The West may 
like to forget about 
horrors of Halabja & 
Sardasht—31 years 
ago today—but neither 
we, nor our Kurdish 
brethren, ever will,” 
Mr. Zarif wrote on his 
official Twitter account.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Speaking to reporters on Saturday, 
Behrouz Kamalvandi said the 
major achievements to go on 
display on April 9 will demonstrate 
the country’s breakthroughs in 
nuclear material exploration and 
extraction, nuclear fuel cycle, 

technical systems, laser technology, and 
power plant construction.
He said unveiling of the new products 
would remind the enemy that the sanctions 
could never undermine Iran.
In 2018, the Atomic Energy Organization of 
Iran unveiled 83 homegrown achievements 
in the nuclear industry in celebration of the 
National Nuclear Technology Day.
In last year’s ceremony, President Hassan 
Rouhani inaugurated a number of the 

outstanding projects including the process 
of transferring the first shipment of yellow 
cake (a type of uranium concentrate 
powder), produced in a factory in the city of 
Ardakan, to a Uranium Conversion Facility 
(UCF) in Isfahan.
In recent years, Iranian scientists have 
made remarkable progress in the field of 
peaceful nuclear technology despite the 
sanctions imposed by the West.
It will be the 13th year Iran celebrates a 
national day to mark its achievements in the 
nuclear industry.

After the unilateral withdrawal of US from 
Iran Nuclear Deal, officially known as JCPOA 
(Joint Comprehensive Plan of Action), 
other signatories of the deal vowed to keep 
it alive. After months of delay, European 
signatories, i.e. Germany, UK, and France 
established a financial mechanism dubbed 
as INSTEX (Instrument in Support of Trade 
Exchanges) to facilitate trade ties with 
Iran and ditch US sanctions; however, the 
channel is yet to prove its true effectiveness.

“Still, many European countries delay 
joining INSTEX,” Falahatpisheh told 
Mehr News Agency on Sunday, adding, 
“only Germany, France and UK are after 
implementing the mechanism.”
The senior MP said that he has recently 
discussed the issue with representatives of 
some European states.
“Our trade transactions with Europe should 
not be limited to just these three countries,” 
he highlighted, adding, “although, Germany, 
France and UK are Europe’s strongest 
states, we expect that all European Union 
member states, not just the European 
Troika, will join INSTEX.”
“Although INSTEX does not meet all our 
expectations, every step taken by European 
countries in this regard is a blow to US’ 
unilateralism,” he also added.

The new research led by the 
University of East Anglia (UEA) 
also examined the effect of nutrition 
involvement on consumers’ 
knowledge of nutrition and dietary 
behaviour.
Regulatory focus suggests that 
there are fundamental motivational 

differences among people, with two aspects—
promotion and prevention—guiding 
behaviour. Individuals with a promotion 
focus are concerned with pursuing positive 
outcomes, for example engaging in healthy 
behaviours, while those with a prevention focus 
will seek to prevent negative consequences, for 
example by avoiding unhealthy behaviours, 
Medical Xpress reported.
The findings, published in the journal Appetite, 
show that having a promotion focus leads to 
consumer’s involvement in nutrition, which 
in turn leads to nutrition knowledge and diet 
adjustment following advice, for example from 
media, doctors, family members or friends. 
Having a prevention focus had no effect on 
nutrition involvement.
It also found that the effect of promotion 
focus on nutritional involvement was greater 
among high income consumers. The evidence 
suggested that the effect of promotion focus 
was stronger among men than women, but 
the authors say this is to be expected because 
previous research has shown that women 
have higher levels of nutritional involvement, 
irrespective of having a promotion focus.
Lead author Kishore Pillai, professor of retail 
and marketing at UEA’s Norwich Business 
School, said the findings provided insights 
about nutrition-related consumer attitudes 
and behaviours and were important given the 
growing rates of obesity and conditions such 
as diabetes.

“The higher aspirational levels of promotion 
focused consumers will lead to greater 
involvement with nutrition to enhance their 
well-being,” said Prof Pillai. “While both 
promotion and prevention focused individuals 
will be motivated to maintain good health, the 
former are more likely to employ approach 
strategies such as nutritional involvement.
“Consumer decisions regarding eating 
behaviours and nutrition can lead to 
consequences such as illness and obesity that 
have direct public health policy implications. 
Obesity is preventable and increasing 
consumer involvement in nutrition can help 
achieve this.“Consumers are likely to receive 
advice regarding nutrition from multiple 
sources in their day-to-day lives. Public 
agencies can encourage promotional focus 
and in turn involvement in nutrition through 
appropriate communication. But, as the results 
of this study indicate, the effectiveness of this 
intervention will vary between high and low 
income groups and is likely to vary between 
males and females.”
Prof Pillai added: “Given the problems of 
obesity and illnesses directly linked to 
unhealthy eating habits, the direct effect of 
nutrition involvement on dietary behaviours 
demonstrated in this study underscores the 
importance of investing in efforts to promote 
nutrition involvement from a public health 
policy perspective.”
The study involved 1125 consumers in Taiwan, 
where dietary habits have been changing and 
there have been increases in obesity, high 
blood pressure and diabetes. Participants were 
questioned about their nutrition involvement 
and knowledge, and diet adjustment.

Iran to Unveil 112 Nuclear Achievements in 
April

INSTEX not to fulfill all of Iran’s expectations: 
Falahatpisheh

People with Positive Attitude More Likely to Eat 
Healthily: Study

Spokesman for the Atomic Energy Organization of 
Iran (AEOI) said the country is going to unveil 112 
achievements of Iranian nuclear scientists in April.

Chairman of National Security and Foreign Policy 
Commission of Iranian Parliament Heshmatollah 
Falahatpisheh said that the proposed financial channel 
of European countries, known as INSTEX, does not satisfy 
all expectations of Iran.

Researchers examined the motivational role of a theory 
called regulatory focus on consumers’ involvement in 
nutrition, that is, the time and effort they put in to finding 
out about nutrition and seeking out nutritious food.
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 unveiling of the 
new products 
would remind 
the enemy that 
the sanctions 
could never 
undermine Iran.

“Still, many 
European 
countries delay 
joining INSTEX,”

“Given the 
problems of 
obesity and 
illnesses 
directly linked 
to unhealthy 
eating habits, 
the direct effect 
of nutrition 
involvement 
on dietary 
behaviours 
demonstrated 
in this study 
underscores 
the importance 
of investing 
in efforts 
to promote 
nutrition 
involvement 
from a public 
health policy 
perspective.”



افزایش ۱۰ درصدی پرونده کاالی قاچاق در نطنز
 فرمانده انتظامی نطنز گفت: در سال جاری در سطح شهرســتان با افزایش ۱۰ درصدی پرونده های کاالی 

قاچاق داشته ایم.
 سرهنگ مرتضی هادیان در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم آگاه سازی مردم از آسیب های فضای مجازی 
و کالهبرداری های جدید توسط سارقان اظهار کرد: متاسفانه جرائم مربوط به رمز عابر بانک ها و برداشت از 

حساب ها ۳۰ درصد افزایش داشته است و در مجموع نزدیک به هفت درصد پرونده ها مربوط به کالهبرداری 
است. وی گفت: در سه ماهه پایانی سال ۹۷ افزایش ۱۳ درصدی کشف سرقت در شهرستان نطنز را شاهد بوده ایم.

فرمانده انتظامی نطنز با اشــاره به پرونده های مواد مخدر گفت: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تشکیل 
پرونده های مربوط به مواد مخدر ۸۹ درصد افزایش داشته البته افزایش ۱۹ درصدی دستگیری ها در جرائم مرتبط با مواد مخدر 

داشته ایم. وی در خصوص جرایمی همچون نزاع و درگیری هایی که در سطح معابر عمومی رخ می دهد، افزود: خوشبختانه امسال 
پرونده های درگیری و نزاع به ویژه پرونده های نزاع دسته جمعی هشت درصد کاهش داشته است. فرمانده انتظامی نطنز گفت: در حوزه راهنمایی 
و رانندگی درون شهری ۶۷ درصد کاهش تصادفات فوتی را نسبت به سال گذشته داشته ایم و همچنین تصادفات جرحی در حوزه درون شهری 

۲۰ درصدی کاهش داشته است.

امکانات شهری عادالنه توزیع نمی شود
 نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اســالمی گفت: درحال حاضر امکانات شهری بین 

پایتخت، مراکز استان ها و شهرستان ها به صورت متوازن توزیع نمی شود.
سمیه محمودی در جمع خبرنگاران، با تاکید بر ضرورت توزیع متوازن امکانات در کشور، یادآور شد: یکی 
از مهمترین مشکالتی که شهرداری ها و مسئوالن اجرایی با آن مواجه هستند، مهاجرت بی رویه از روستا 

به شهر است در حالی که اگر امکانات کافی به روستاها اختصاص داده شود تا حد زیادی از این مهاجرت ها 
پیشگیری می شود.

وی با بیان اینکه درحال حاضر امکانات شهری بین پایتخت، مراکز استان ها و شهرستان ها به صورت متوازن توزیع 
نمی شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه استان اصفهان مورد بی مهری مسئوالن قرار گرفته است و تا رفع این تبعیض تالش 

زیادی الزم است. نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مدیران و مسئوالن نباید منتظر کمک های دولتی 
باشند، تصریح کرد: شهرداری ها باید با ایجاد منابع درآمد پایدار، برای تعدیل مخارج و هزینه های خود تالش کنند. محمودی وحدت و هماهنگی 
بین مسئوالن را رمز موفقیت در ارائه خدمات شهری باکیفیت دانست و تصریح کرد: کشور ایران بیشترین منابع نفتی را در اختیار دارد، اما 
آسفالت معابر به دغدغه شهروندان تبدیل شده است و ارز آوری صادرات قیر باعث شده، شهرداری ها در تامین این ماده با مشکل مواجه شوند.
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 با افزایش سقف برداشت
 به 500 هزار تومان؛

حال و هوای بانک ها 
نوروزی شد

شــبکه بانکی از دیروز )شنبه( 
بــا افزایــش ســقف پرداخت 
در دســتگاه هــای خودپرداز 
بــه اســتقبال نــوروز رفت تا 
هموطنان در این روزها بتوانند 
در شبانه روز تا 5۰۰ هزار تومان 
از حســاب های خود برداشت 

کنند.
 همه ســاله بانــک مرکزی در 
آســتانه نــوروز به بانــک ها و 
موسســه های اعتباری اجازه 
می دهد به دلیل ایام تعطیالت 
و افزایش تقاضای مردم به پول 
نقد برای خرید یا مسافرت، در 
یک بازه زمانی مشخص سقف 
برداشــت نقدی از خودپردازها 
را افزایــش دهند. بر اســاس 
تصمیم بانک مرکــزی از امروز 
تا هفدهم فروردین ۹۸ ســقف 
برداشت پول از خودپردازها از 
۲۰۰ هزار تومان فعلی به 5۰۰ 
هزار تومان افزایش یافته است 
و پس از انقضای این بازه زمانی، 
شــرایط دوباره به روال قبل باز 
می گردد. البتــه باید این نکته 
را مدنظر قرار داد که این میزان 
سقف برداشــت برای تراکنش 
های غیرشتابی بوده است؛ یعنی 
باید از خودپرداز همان بانکی که 
کارت صادر شده، برداشت انجام 
شود؛ در غیر این صورت سقف 
برداشت همان ۲۰۰ هزار تومان 

خواهد بود.

   پیش بینی کشیک های 
نوروزی

با توجه به طوالنــی بودن ایام 
نــوروز ۹۸ اغلــب بانــک ها و 
موسسه های اعتباری اقدام به 
پیش بینی کشیک های نوروزی 
در شعبه های منتخب می کنند 
که فهرست شــعب منتخب در 
تارنمای اطالع رسانی هر یک از 
بانک های عامل اعالم می شود 
و مشتریان بانک ها می توانند از 

آن اطالع یابند.

   توزیع اسکناس نو
بانــک مرکــزی نیــز از هفته 
گذشــته )۲۲ اســفند( توزیع 
اسکناس نو را در شعب منتخب 
بانک های ملی، صادرات، ملت، 
اقتصادنوین، سپه، گردشگری، 
پست بانک، سینا، رفاه کارگران، 
پارسیان، پاسارگاد و سرمایه در 
سطح اســتان تهران آغاز کرده 
اســت؛ بانک های یاد شده به 
هر مراجعه کننده، اســکناس 
نو شامل یکصد برگ اسکناس 
۲۰ هزار ریالــی و یکصد برگ 
اســکناس 5۰ هزار ریالی ارایه 
می دهند. در سایر استان ها نیز 
ناظران پولی با همکاری شعب 
بانک های منتخب نســبت به 
توزیع عمومی اسکناس نو اقدام 
خواهند کرد.  اطالع رسانی در 
خصوص اسامی شعب منتخب 
از ســوی بانک های همکار در 
این طرح انجام خواهد شــد و 
شــهروندان می تواننــد برای 
دریافت اطالعات به شعب این 

بانک ها مراجعه کنند.
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وی بیان کرد: ســاالنه 
یــک میلیون نیــاز به 
مسکن جدید به سبب 
ازدواج داریــم و بایــد 
5۰۰هزار واحــد نیز به 
دلیــل وقوع حــوادث 
غیرمترقبه مانند سیل، 
زلزله، بافت های فرســوده و ... اضافه 
کرد که در مجموع ساالنه ۱.5میلیون 
نیاز واقعی به مسکن داریم که در ۶سال 
گذشته این نیاز انباشته شده و اکنون 
شاهد نیاز واقعی به ساخت و تامین ۹ 

میلیون مسکن در کشور هستیم.
وی عنوان کــرد: حوزه مســکن نیز 
مانند کشاورزی است و شامل مراحل 
کاشت، داشــت و برداشت می شود و 
تا زمانی که نسبت به ساخت مسکن 
در مرحله نخســت اقدام نشود نمی 
توان به برداشــت آن و تامین مسکن 

امیدوار بود. 

وی عنوان کرد:  با توجه به نیاز انباشته 
شد شاهد فشار به مردم در افزایش نرخ 

رهن و اجاره هستیم. 
رییس انجمن انبوه سازان اظهار کرد: 
بحران ارزی ســال ۹۸ ســبب شد تا 
بخش مســکن دچار شوک شود و در 
نتیجه سونامی افزایش قیمت ها اتفاق 

افتاد. 
وی خاطر نشــان کــرد: بــه دلیل 
نپرداختن به مقوله ســاخت مسکن، 
اکنون قادر به تامین زوج های جوان 
نیســتیم و از آن ســو نیز بانک ها از 
اعطای تســهیالت طفره مــی روند 
در حالی که دولت مــی تواند به جای 
کمک فراوان به برخــی صنایع مانند 
خودروسازان، ســاالنه امکان گرفتن 
تسهیالت آسان را برای یک میلیون نفر 
فراهم سازد و حتم بداند که بازگشت 

سرمایه اتفاق خواهد افتاد.
وی تاکید کــرد: نتیجــه حمایت از 
مسکن  و صنعت ســاختمان موجب 
کارآفرینی و ایجاد اشتغال خواهد شد 
زیرا ۷۰درصد اشتغال کشور مرتبط با 
این صنعت است و می توان رونق کار 
در بســیاری از صنایع دیگر از جمله 
فوالد، لوازم خانگی و … شد در حالی 
که تعطیلی صنعت ساختمان و کاهش 
ساخت و ساز می تواند موجب کاهش 

استفاده از لوازم خانگی و...  شود. 
بیگدلی گفت: ۱۲۰۰ گروه شغلی به 

صنعت ســاختمان وابسته هستند و 
هرگونه حمایت از این صنعت می تواند 

سبب شکوفایی اقتصاد کشور شود. 
وی بیان کرد: متاسفانه در سال های 
گذشته حمایت های بانکی و اعطای 
وام به بخش مســکن به صورت قطره 
چکانی بوده و شــاهد فرار پول های 
کالن به خارج از کشــور بوده ایم در 
حالی که با حمایت از این صنعت هیچ 
سرمایه ای از کشور خارج نخواهد شد. 
این انبوه ســاز درباره میزان افزایش 
هزینه ســاخت و ســاز در سال ۹۷ 
توضیــح داد:  تقریبا هزینه ســاخت 
و ســاز در ماه های پایانی ســال ۹۷ 
نسبت به ماه های ابتدایی سال حدود 
۲۰۰درصد افزایش یافت، در حالی که 
قدرت خرید یک دهم شده و به شدت 

کاهش یافته است. 
وی گفت: هزینه ســاخت مسکن در 
کشور حداقل متری ۳میلیون تومان 
و حداکثر متری ۴تا 5میلیون اســت 
که این رقم به نوع مصالــح و ابزار و ... 

بستگی دارد.
وی ادامه داد: صنعت ساختمان تقریبا 
تعطیل شــده و برخی از نهادها مانند 
شــهرداری، نظام مهندســی، تامین 
اجتماعــی و … در افزایش هزینه ها و 
دریافت آن از انبوه ســاز باهم مسابقه 
گذاشــته اند به طوری که برای نمونه 
نظام مهندســی هزینه ها را ۱۰برابر 

افزایش داده و یا بیمه ساختمان که تا 
سال بیش به ازای هر متر ۲5۰ تومان 
بود، اکنون به ۲5هزار تومان به ازای هر 
متر مربع افزایش یافته که این هزینه 
ها از توان سرمایه گذار و فعال بخش 

مسکن خارج است. 
بیگدلی درباره افزایــش هزینه مواد 
اولیه و مصالح ساختمانی توضیح داد: 
بسیاری از مصالح ســاختمانی مورد 
نیاز این صنعت در داخل کشور تولید 
می شــود در حالی که مواد اولیه آنها 

نیز داخلی اســت اما نوسانات نرخ ارز 
را بهانه کرده و قیمت هــا را افزایش 

داده اند. 
وی عنوان کرد: بازی با نوســان نرخ 
دالر، از سوی تولیدکنندگان داخلی 

مصالح، بهانه است. 
این فعال بازار ســاخت و ساز گفت: 
پویاتریــن صنعت کشــور، صنعت 
ســاختمان محســوب می شــود و 
اشتغالزایی در این صنعت حتی چند 

برابر صنعت نفت و پتروشیمی است. 

وی تاکیــد کرد: در ســال های اخیر 
حتی یک ریال از این صنعت حمایت 
نشده اســت و با تعارف و وعده نمی 
 تــوان صنعــت ســاختمان را اداره 

کرد. 
بیگدلی درباره وضعیت پروژه مسکن 
مهر توضیح داد: اکنون ۸5درصد از این 
پروژه به اتمام رسیده و اگر زیر ساخت 
ها فراهم شود و دولت نیز حمایت کند 
در کوتاه ترین زمان ممکن این پروژه 

به اتمام خواهد رسید. 

هزینه ساخت هر متر مسکن ۳ تا ۵ میلیون تومان ؛

نیاز واقعی کشور  چند واحد مسکونی است؟ 

خبرآنالین
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فناوری اطالعات

در سفرهای نوروزی؛

مراقب هزینه های رومینگ باشید
در آستانه  سال جدید و مســافرت به کشورهای خارجی، الزم اســت در صورت تمایل به استفاده از 
سیم کارت های ایرانی برای جلوگیری از دریافت هزینه های مازاد، از جزئیات سرویس رومینگ بین الملل 

و تعرفه های آن آگاه باشید.

با نزدیک شدن به سال جدید، سفرهای نوروزی که سفرهای خارجی را هم در برمی گیرد، آغاز می شود. هنگام سفر 
به کشورهای خارجی، برقراری ارتباط با ایران می تواند به دو شیوه خرید سیم کارت کشور مقصد یا با سیم کارت های 

ایرانی انجام شود.
با استفاده از سیم کارت کشور مقصد، از تعرفه های آن کشور برای تماس تلفنی، ارسال پیامک و دیتا استفاده می شود اما 
در صورتی که مسافران بخواهند از سیم کارت های ایرانی استفاده کنند، تعرفه های رومینگ برایشان محاسبه می شود 

که نا آگاهی از این تعرفه ها و نحوه استفاده از رومینگ بین الملل می تواند به هزینه های باال منجر شود.
ممکن است تصور کنید به محض ورود به کشورهای دیگر، هزینه رومینگ برای سیم کارتتان محاسبه می شود، اما 

این طور نیست.
رومینگ امکان استفاده از تلفن همراه برای برقراری تماس، دریافت و ارسال پیامک و استفاده از دیتا در خارج از محدوده 
جغرافیایی تحت پوشش شبکه اپراتور را فراهم می کند؛ بنابراین تنها زمانی که مشترکی از یکی از این سرویس ها استفاده 
کند، هزینه رومینگ برای او محاسبه خواهد شد و این طور نیست که به محض ورود به کشورهای دیگر، هزینه رومینگ 

برای سیم کارت افراد در نظر گرفته شود.
صرف نظر از مسافرت یا عدم مسافرت به خارج از مرزهای کشور، در صورت برقراری ارتباط از طریق شبکه تلفن همراه 
کشورهای همسایه، هزینه های رومینگ بین الملل مطابق با تعرفه آن کشور محاسبه خواهد شد؛ از آنجاکه در شهرها 
و نقاط مرزی به علت پوشش آنتن شبکه های تلفن همراه کشورهای همسایه، همواره احتمال انجام مکالمه در داخل 
کشور از طریق شبکه آن ها وجود دارد، در سفر به این نقاط به دلیل هم پوشانی از سرویس رومینگ بین الملل استفاده 
نکنید بلکه از داشتن آنتن شبکه اپراتورها اطمینان یافته و سپس برای برقراری تماس اقدام کنید تا هزینه های ناخواسته 

رومینگ را متحمل نشوید.

  لزوم وجود توافق نامه رومینگ با کشور مقصد
با توجه به استفاده از سیم کارت های اعتباری و دائمی در سفرهای خارجی و هزینه ای که هر یک از این سیم کارت ها 
در تعرفه های رومینگ در سفر دارند، الزم است مشترکان از تعرفه های رومینگ و شرایط آن آگاه باشند تا هزینه های 
مربوط را مدیریت کنند. البته تنها در صورتی می توان از تعرفه های رومینگ استفاده کرد که سیم کارت شما با کشور 

مقصدتان دارای توافقنامه رومینگ باشد که پس از اطمینان از این موضوع، الزم است سرویس رومینگ فعال شود.
با توجه به استفاده از سیم کارت های اعتباری و دائمی در سفرهای خارجی و هزینه ای که هر یک از این 
سیم کارت ها در تعرفه های رومینگ در سفر دارند، الزم است مشترکان از تعرفه های رومینگ و شرایط 
آن آگاه باشند تا هزینه های مربوط را مدیریت کنند. البته تنها در صورتی می توان از تعرفه های رومینگ 
استفاده کرد که سیم کارت شما با کشور مقصدتان دارای توافقنامه رومینگ باشد که پس از اطمینان از 

این موضوع، الزم است سرویس رومینگ فعال شود.
تعرفه رومینگ هر یک از اپراتورها در شرایط حضور در کشورهایی که قرارداد رومینگ با آن ها بسته شده، 
متفاوت است و در وب سایت اپراتورهای همراه قرار گرفته است. با انتخاب هر کشوری که قصد سفر به آن 
را دارید، می توانید هزینه مکالمه در آن کشور، مکالمه از آن کشور با ایران، دریافت مکالمه از ایران و سایر 

تعرفه های ارسال و دریافت پیامک و خدمات اینترنتی را مشاهده کنید.
هزینه مکالمات سرویس رومینگ بر مبنای دقیقه محاسبه می شــود، یعنی برای مکالمات کمتر از ۶۰ 
ثانیه، هزینه یک دقیقه مکالمه محاسبه می شود، پس بهتر است دقایق مکالمات خود را کامل کرده و بعد 
از پایان مکالمه با زدن دکمه قطع تلفن، از قطع مکالمه خود اطمینان حاصل کنید تا متحمل هزینه ناشی 

از عدم قطع ارتباط نشوید.
تعرفه های اعالم شده رومینگ در اپراتورها، شامل بخش های تماس با ایران، تماس با همراهان در همان 
کشور و دریافت تماس از طرف ایران است. در صورت برقراری ارتباط بین دو تلفن همراه ایرانی در کشور 
میزبان، هزینه مکالمه برای تماس گیرنده و مخاطب مطابق با تعرفه های رومینگ محاسبه می شود. البته 
در صورت تماس با کشور ثالث، هزینه ها مطابق با تعرفه بین الملل کشور میزبان محاسبه می شود که از 

تعرفه تماس با ایران بیشتر است.

رییس انجمن انبوه سازان مســکن گفت: در طول سال های 
گذشته متاسفانه نگاه دولت و به ویژه وزارت راه و شهرسازی 
به مقوله صنعت ساختمان، نگاه مناسبی نبوده و سبب انباشته 

شدن نیاز به مسکن تا ۹میلیون واحد شده است.
مجتبی بیگدلی با بیان این مطلب افزود: سیاست های وزیر 
قبلی راه و شهرسازی سبب شد تا میزان نیاز به مسکن در طول 

۶سال به روی هم انباشته شود. 

هزینه ساخت مسکن 
در کشور حداقل 

متری ۳میلیون تومان 
و حداکثر متری ۴تا 

5میلیون است که این 
رقم به نوع مصالح و 

ابزار و ... بستگی دارد.

آگهی تجدید مزایده 

امیریان - مستشار قضایی و رییس اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان 

بدینوسیله به اطالع می رساند اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان قائم مقام شرکت ورشکسته پیش سازان لوازم خانگی ایران در نظر دارد مالکیت چهار و نیم دانگ از 
ششدانگ محل شرکت و خطوط تولید واقع در: زنجان – جاده قدیم زنجان به تهران – بعد از سه راهی نیمآور – کیلومتر 20 را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش برساند: 

الف: مشخصات عرصه و اعیان 
1- چهار و نیم دانگ از ششدانگ به پالک های 28/55۶ – 28/555 – 28/۶10 – 28/۶0۹ – 28/۶08 – 28/۶07 – 28/۶0۶ بخش 7 زنجان 22۴11 به مساحت متر مربع که 1/5 

دانگ بقیه متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زنجان می باشد. 
2- سوله تلویزیون دفاتر جنب سوله اصلی جمعاً به مساحت 1۴2۴/۴ متر مربع

۳- سالن خط رنگ به مساحت 18۶5/5 متر مربع 
۴- سالنی در حد فونداسیون در حد غربی سالن خط رنگ که جهت توسعه سالن خط رنگ اجرا شده است. به مساحت 1۳۳2/5 متر مربع 

5- ساختمان های نگهبانی به مساحت ۴2 متر مربع و 20 متر مربع 
۶- یک حلقه چاه غیر دایر 

7- خط لوله گاز که از مجاورت پالک ها عبور کرده است. 
8- قسمتی از زمین ها که سوله های خط تولید و رنگ بنا شده دارای دیوار و نرده اطراف بوده و در قسمت های دیگر فاقد حصار می باشد. 

قیمت پایه مزایده: 
ارزش مستحدثات موجود و قدرالسهم از عرصه پالک های مشروحه 18/1۳0/000/000 ریال به حروف هجده میلیارد و یکصد و سی میلیون ریال 

ب( ماشین آالت و تجهیزات سالن تولید و بهره برداری و مونتاژ خط تولید تلویزیون و انبار و تاسیسات به شرح نظریه کارشناس که در محل اداره تصفیه جهت مطالعه موجود 
می باشد. 

قیمت پایه مزایده ماشین آالت و تاسیسات: مبلغ 8/۳50/000/000 ریال 
ج( زمان و مکان مزایده: روز سه شنبه مورخ ۹8/1/27 ساعت 11 - آدرس: اصفهان – چهار باغ باال – ابتدای خیابان شهید نیکبخت – اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه 

شرایط مزایده: 
1- فروش نقدی و اقساطی می باشد. )اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.( 

2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 5% از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 21712۹0210008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری اصفهان 
واریز و اصل فیش واریزی را همراه با در خواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارایه نمایند. 

۳- پیشنهادات در ساعت 11 صبح روز مقرر بررسی خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همان جلسه مزایده حضوری به 
عمل خواهد آمد و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد. 

۴- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
5- در صورتی که برنده مزایده در انقضای مهلت پرداخت از پرداخت ثمن مزایده خودداری نماید، مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد 

بود که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 
۶- هزینه های نشر آگهی مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه نمایند. 
تلفن: ۳۶۶1108۶ – 0۳1
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پنجمین رویداد پروداکت تنک تهران برگزار می شود
مدیران محصول، افرادی هستند که در بین کسب وکار، مشتری و فناوری قرار گرفته و با توانایی تفکر و 
ارتباط ساختارمند مؤثر استارت آپ ها را به سمت رشد و موفقیت هدایت می نمایند. نقش مدیرمحصول 
در اکوسیستم استارت آپی ایران بسیار نوپا است و هنوز تعریف مشخصی از وظایف و توانایی های این نقش 
در ایران بوجود نیامده است. رویداد پروداکت تنک از سال ۲۰۱۰، جهت اشتراک تجربیات و شبکه سازی 

بین مدیران محصول آغاز شد و هم اکنون در بیش از ۱۵۰ شهر در سراسر جهان در حال برگزاری است. 
پروداکت تنک تهران به همت تیم مدیریت محصول اسنپ تریپ و با هدف تبیین جایگاه مدیریت محصول 

در اکوسیستم نوپای ایران شکل گرفته و تا کنون توانسته صدها فعال عرصه فناوری  اطالعات را گرد هم بیاورد.
پنجمین رویداد پروداکت تنک تهران شنبه ۱8 اسفند، در ســالن ساختمان گروه اینترنتی ایران، میزبان بیش از۱۲۰ 

نفر از فعاالن و عالقه مندان به حوزه محصول بود. در این رویداد واهاگن سرکیسیان مدیر ارشد مارکتینگ اسنپ تریپ و رضا باقری 
هم بنیان گذار وادا، اسمارت آپ و همراه مکانیک تجربیات خود در زمینه هک رشد را با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشتند. هک رشد 
مجموعه ای از روش ها را در اختیار اســتارت آپ ها می گذارد که بتوانند با هزینه ای به مراتب پایین تر از روش های معمول بازاریابی، رشد 

موثری در بازار بدست آورند.
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مــا در نقطــه آغازیــن 
چهارمین انقالب صنعتی 
)یــا صنعــت 4.۰( قرار 
داریم، و الزم نیســت که 
حتما فیلم بلیــد رانر اثر 
ریدلی اســکات یا هوش 
مصنوعــی اثر اســتیون 
اسپیلبرگ را دیده باشید تا بدانید که این 
انقالب بعدی قرار است همه چیز را تغییر 

دهد.مهارت شغلی
این چهــار انقالب صنعتی کــه از آن ها 

صحبت می کنیم کدام هستند؟
انقالب صنعتی اول » سال ۱784 « بخار، 

آب، تجهیزات تولید مکانیکی
انقالب صنعتــی دوم » ســال ۱87۰ « 

تقسیم کار، برق، تولید انبوه
انقالب صنعتی ســوم » ســال ۱969 « 
الکترونیک، آی تی، تولید خودکارسازی 

شده
 انقــالب صنعتی چهــارم » ســال ؟ «

 سیستم های فیزیکی مجازی
 انقــالب صنعتــی چهــارم به وســیله 
پیشــرفت های فوق ســریع و تغییرات 
شــگرف مشــخص خواهد شــد چرا 
که موجب پیشــرفت هایی در فناوری 
هــای دیجیتــال، فیزیکی و زیســتی 
خواهــد شــد. صنایعی بــرای متحول 
 کــردن آینــده طراحــی شــده انــد

 و مقادیر زیادی بــرای اقتصاد جهانی از 
جمله ژنومیک، هوش مصنوعی و واقعیت 

مجازی ایجاد خواهند کرد.
خب حــاال که به آینده نــگاه می کنیم، 
 این پرســش پیش می آید کــه به چه

 مهارت هایی احتیاج داریم تا بتوانیم در 
این دنیای نو موفق شویم؟

مجمع جهانی اقتصاد با نظرســنجی از 
مدیران ارشد منابع انســانی در شرکت 
های پیشتاز جهان، گزارشی تحت عنوان 
»آینده شــغل ها« را منتشر کرده که در 
آن ۱۰ مهارتی که تا سال ۲۰۲۰ به آن ها 

نیاز خواهید داشت را معرفی کرده است.
ببینیم این مهارت هایــی که آینده از ما 

انتظار دارد چه چیزهایی هستند!
 

   1. انعطاف پذیری شناختی
انعطاف پذیری شــناختی به طور کلی 
به این معنا است که ژیمناستیک کاری 
ذهنی باشــید. اگر فرض کنید که مغز 
شما زمین ژیمناستیک اســت، و تمام 
ابزارهای مختلف )حلقــه ها، میله های 
پارالل، و چوب موازنه( را به عنوان روش 
های مختلف تفکر تصور کنید )مثال مغز 
خالق، مغز ریاضیاتی، مغز تفکر انتقادی و 
غیره(، انعطاف پذیری شناختی این است 
که چقدر سریع )و راحت( می توانید بین 
روش های مختلف فکری خود را جابجا 

کنید و حرکت کنید.
هر چه منعطف تر باشــید، راحت تر می 
توانید الگوهای جدید را ببینید، و ارتباطی 
منحصر به فرد بین ایده ها ایجاد کنید. این 
مفهوم ذهن »چابک« را واضح تر می کند.

خب ما چگونه باید اندام شــناختی خود 
را منعطف کنیم؟ با آموختن موضوعات 
جدید و بــه ویژه، آموختــن روش های 
جدیــدی از فکر کردن. اگر شــما از نوع 
افراد خالق نیستید، سعی کنید یک ساز 
موســیقی را بیاموزید یا اینکه حضور در 
کالســی هنری را امتحان کنید. اگر آدم 
خالقی هســتید ولی وقتی کلماتی مثل 
»بازارهــای مالی« یا »اقتصــاد« را می 
شــنوید ســرتان را می خارانید، خود را 
موظف بــه خواندن مجــالت اقتصادی 

کنید.
عالقه های خود را گسترش دهید، خارج 
از ُکنج راحتی خود پا بگذارید، و از افرادی 
که دیدگاه های شما در مورد جهان را به 
چالش می کشند استقبال کنید. حرفه 
شغلی شما )و مغز شما( بابت این موضوع 

ممنون شما خواهد بود.
 

   2. مذاکره
حاال که ربات ها در حال تبدیل شــدن 
به نیــروی کار هســتند و اتوماســیون 
 سازی شغل ها بســیار رایج شده است، 
مهارت های اجتماعی در آینده مهم تر از 

همیشه خواهد بود.
چرا؟ چون که حداقل در دوره کنونی، ما 
در تعامالت اجتماعی و مذاکرات بسیار 

بهتر از ربات ها هستیم.
حتی افرادی که در شغل های کامال فنی 
مشغول به کار هستند به زودی از آن ها 

انتظار خواهد رفت که مهارت های بین 
فردی بسیار بهتری از خود نشان دهند، 
و توانایی مذاکره با همــکاران، مدیران، 
 مشــتریان و تیم ها در باالی فهرســت

 مهارت هــای مورد انتظار قــرار خواهد 
داشت.

 
   3. توجه به خدمت رسانی

داشتن مهارت های قوی توجه به خدمت 
رسانی که به عنوان »توانایی جستجوی 
فعاالنه برای یافتن روش هایی به منظور 
کمک به مردم« تعریف می شود، در مورد 
داشتن توجه کافی به مشتریان و پیش 
بینی این موضوع است که نیازهای آن ها 

در آینده چه خواهد بود.
آن طور که گزارش مجمع جهانی اقتصاد 
نشان می دهد، کسب و کارها در صنایع 
انرژی، خدمات مالی و فناوری اطالعات 
مدام با نگرانی های جدید مشــتریان در 
مورد مســائلی همچون تاثیرات کربن، 
ایمنی غذا، اســتانداردهای کار و حریم 

خصوصی مواجه هستند.
از منظر مهارتی، این موضوع بدان معنی 
است که کسب و کارها نیاز خواهند داشت 
که یاد بگیرند تا سریع تر این ارزش های 
مشــتریان را پیش بینی کنند، آن ها را 
تبدیل بــه خدماتی بــرای محصوالت 
خود کنند و آگاه تر از همیشــه در مورد 
فرایندهایی شوند که مربوط به برآورده 

کردن این نیازها می شود.
پرداختن به توجه به خدمت رسانی شامل 
ورود به ذهن هــای کاربران و فکر کردن 
راجع به این اســت که آن هــا برای چه 
چیزی ارزش قائل هستند، از چه چیزی 
 می ترســند و از چه چیزی خوششــان 

نمی آید، تا محصوالت جدیدی توسعه 
دهید یا خدمات جدیدی ارائه دهید که 
امنیت کمپانی یا برند شــما در آینده را 

تضمین کند.
 

   4. قضاوت و تصمیم گیری
پیش بینی می شــود که توانایی انجام 
قضاوت صحیح و داشــتن استعداد برای 
مهارت های تصمیم گیری قوی تا سال 
۲۰۲۰ در رتبه هفتم مهارت های مورد 

نیاز شغلی قرار بگیرد.
با در نظر گرفتن حجــم خالص دیتایی 
که سازمان ها در حال حاضر جمع آوری 
می کنند، و افزایش نیــاز به کارمندانی 
 کــه بتوانند بــا اعــداد کار کننــد، به

 راه حل هــای قابل اجرایی برســند و از 
کالن داده ها برای استراتژی و تصمیمات 
ســازمانی اســتفاده کنند، این موضوع 

چندان هم جای تعجب ندارد.

چگونه می توانید مهــارت های تصمیم 
گیری خود را به ســرعت بهبود دهید؟ 
ســعی کنید که در کار با دیتا پیشرفت 
کنید. اول، تشــخیص دهیــد که به چه 
سواالت یا مسائلی قرار است پاسخ دهید، 
و بعد زمان بگذارید تــا ابزارها و فناوری 
های جدید مبتنی بر داده ها را شناسایی 
کنید که به شما کمک کند تا این اطالعات 
را جمع آوری کنید. وقتی که این دو را در 
کنار هم داشته باشید، بهتر است که با کار 
با نرم افزار اکســل به خوبی آشنا شوید، 
و یاد بگیریــد که از داده ها به درســتی 

استفاده کنید.
 

   5. هوش هیجانی
وقتــی از مســئولین منابع انســانی و 
استراتژیست های شرکت ها سوال شود 
که چه مجموعه مهــارت هایی مطلوب 
تر از همه هستند، مهارت های اجتماعی 
»کلی« )مثل ترغیب کردن، هوش هوش 
هیجانی و آمــوزش دادن به دیگران( در 
صنایع آینده تقاضای بســیاری خواهد 

داشت.
تراویــس برادبــری نویســنده کتاب 
»هــوش مصنوعــی« توضیــح مــی 
دهــد کــه هــوش هیجانــی »نــوع 
اســت«،  از هوشــمندی  دیگــری 
 چیزی »نامحســوس« که بــه ما کمک 
می کند عواطف انسانی را تحت کنترل در 
آوریم، و اندازه گیری می کند که ما چقدر 
در وفق دادن رفتار خود بســته به حال و 
حوصله همکاران، اعضای خانواده یا حتی 
احساسات درونی خودمان ماهر هستیم.

هوش هیجانی در عمل هــر تعاملی که 
ما داریم تاثیرگذار است. هوش هیجانی 

روی ایــن موضوع تاثیر مــی گذارد که 
ما چگونه رفتار را کنتــرل می کنیم، با 
پیچیدگی های اجتماعــی برخورد می 
کنیم، و تصمیمات شــخصی می گیریم 

که به نتایج مثبت می رسد.
هوش هیجانی مهارتی اجتماعی است که 
به ویژه برای مدیران و رهبران از اهمیت 
بســیاری برخوردار اســت، و بهتر است 
ســعی کنید که این مهــارت را در خود 

تقویت کنید.
 

   6. همکاری با دیگران
اهمیت مهارت های اجتماعی برای آینده 
همچنان ادامه دارد، و شــماره 6 در این 
 فهرســت به ترند نوظهوری از شرکت ها

  ادامــه دارد کــه تاکید بیشــتری روی 
مهارت های بین فردی قوی قائل هستند، 
و کارمندانــی که با دیگــران هماهنگی 

خوبی دارند.
هماهنگــی و همکاری در هــر محیط 
کاری حائز اهمیت است، و خوشبختانه 
این چیزی اســت که انســان ها هنوز 
 هــم در انجــام آن بهتــر از ربــات ها 

هستند.
 »تعامل انسانی در محیط کار شامل تولید 
تیمی می شود، و کارکنان از نقاط قوت 
یکدیگر بهره می برند و به صورت منعطف 
با تغییرات ســازگاری پیــدا می کنند. 
 چنین تعامل غیر روتینی در مرکز برتری

 انسان ها بر ماشین ها قرار دارد.«
همکاری و هماهنگی با دیگران شــامل 
مهــارت هــای ارتباطی قــوی، آگاهی 
نســبت به نقاط قوت و ضعف دیگران، 
 و توانایی کار کردن با انــواع مختلفی از 

شخصیت ها می شود.

جلوتر از زمان خود باشید؛   

مهارت های شغلی که تا سال 2020 باید بیاموزید

حاال که ربات ها در 
حال تبدیل شدن به 
نیروی کار هستند و 

 اتوماسیون سازی 
شغل ها بسیار رایج 

 شده است، 
مهارت های اجتماعی 

در آینده مهم تر از 
همیشه خواهد بود.

در این مطلب می توانید چند مهارت بسیار مهم و مفید که تا 
سال 2020 برای پیدا کردن شغل به آن نیاز دارید و برای آینده 

شما ضروری است را مشاهده نمایید.
خودگردان، هوش مصنوعی، پردازش کوانتومی، این ها دیگر 
خیاالت نویسندگان داستان های علمی تخیلی یا کارگردان 

های هالیوودی نیستند. 
اتومبیل های این واقعیت آینده ماست، و حاال دیگر تقریبا به 

آینده رسیده ایم. 

 
استارت آپ

 pivot شاید بتوان تغییرات اخیر بامیلو را هم نوعی
دانست. البته این اقدام با ریسک همراه خواهد بود. گاهی شکست در 

کسب و کاری که pivot داشته، مقدمه ای برای یک پیروزی است.

اخبار اعالم شــده حاکی از آن بوده که بامیلو یکی از معروف ترین و مطرح ترین 
فروشگاه های اینترنتی که پس از دیجی کاال، تا یک الی دو سال قبل، حدود ۳۰ 
درصد سهم بازار را در اختیار داشــت تغییراتی در مدیریت خود داشته و کمی 

کوچک شده است. 

شاید برخی افراد، این تغییرات را شکست این مجموعه تلقی 
کنند؛ اما در واقع این تغییرات، به معنای شکست این مجموعه 
نبوده و بامیلــو از طریق این تغییرات باعــث بهبود وضعیت 
فروش خود شده اما در واقع شکست اســتارت آپ ها در دنیا 

دالیل مختلفی دارد. 
یکی از علل شکست استارت آپ ها عدم نیاز بازار بوده که هنگام 
راه اندازی هر استارت آپی باید حتما به آن توجه داشت تا ایده ای 
که به آن پرداخته می شــود. راهکار جلوگیری از این مشکل، 
اعتبارســنجی و مصاحبه با مشــتریان یا پذیرندگان آغازین 
استارت آپ اســت. به این ترتیب نیاز مخاطبان بررسی شده و 
بر اســاس آنالیز نیاز مخاطبان می توان کسب و کار موفقی راه 

اندازی کرد.
یکی دیگر از دالیل شکست استارت آپ ها، جدایی احتمالی بخشی 
از تیم است. کار تیمی در کشور ما معموال ضعیف دنبال می شود و 
از این رو ضروری است تا بنیان گذاران استارت آپ ها در بدو تشکیل 
تیم در قراردادهای فیمابین اعضا، شرح وظایف و اختیارات و غیره 

را به درستی تعریف کنند تا از بروز مشکالت بعدی جلوگیری شود.
عامل دیگری که می تواند مشکل ساز شــود، تیم فنی است؛ در برخی موارد تیم 
فنی بدون در نظر گرفتن اهمیت ارتباطات و بازاریابی و غیره با این تصور که پاشنه 
آشیل مجموعه، تیم فنی است، سرکش شده و مجموعه را دچار مشکل می کند 
بنابراین باید از افرادی در تیم اســتفاده کرد که دغدغه ها، پایداری و ماموریت 
استارت آپ برای آنها مهم باشد. همچنین بهتر است از افراد دارای روابط قوی و 

تجربه قبلی در ترکیب تیم استفاده گردد.
کمبود ســرمایه و ضعــف نقدینگی هم عامل دیگری اســت که به شکســت 

اســتارت آپ ها منجر می شــود؛ در بعضی موارد، بنیان گذاران استارت آپ برای 
راه اندازی کســب و کار خود اقدام به فروش دارایی های خود می کنند تا سرمایه 
اولیه کار تامین شود. برای مثال این کار توسط بنیان گذاران آپارات و دیجی کاال 

و ... صورت گرفته است. 
در صورت اتمــام ســرمایه اولیه، تامین نقدینگــی از دو راه امکانپذیر اســت؛ 
فروش مجــدد دارایی توســط بنیان گذاران و یــا جذب ســرمایه از VC ها یا 
سرمایه گذاران ریسک پذیر و واگذاری بخشی از سهام. البته وفاداری سرمایه گذار 
 و حفظ اســرار مجموعه از مواردی اســت که در قراردادها حتمــا باید مد نظر

 قرار بگیرد.
علل دیگری هم در شکست استارت آپ ها نقش دارند، از جمله عدم صرف زمان 
کافی برای کار و همچنین اقیانوس قرمز می تواند موجب ضعف استارت آپ شود.

اصطالح اقیانوس قرمز یعنی وجود رقیب قدرتمندی که ســبب حذف ســایر 
استارت آپ های مشابه شود. شــاید یکی از دالیل مشکالت بامیلو، وجود رقیب 

سرسختی همچون دیجی کاال بود که مانع توسعه کسب و کار بامیلو شد. 
اتفاق دیگری که می تواند باعث شکســت استارت آپ ها شــود، تزریق سرمایه 
سنگین به یک کســب و کار و عدم برنامه ریزی مناســب در مورد نحوه مصرف 
سرمایه وارد شــده اســت. این موضوع، همان اتفاقی اســت که سبب شکست 

network گردید.
در کنار عواملی که سبب ضعف و شکست استارت آپ ها می شود، pivot یا یک 
چرخش خوب، اتفاقات مثبتی است که می تواند به ادامه حیات استارت آپ ها 
کمک کند. این چرخش توسط بعضی اســتارت آپ ها انجام شده و شاید بتوان 
تغییرات اخیر بامیلو را هم نوعی pivot دانست. البته این اقدام با ریسک همراه 
خواهد بود. گاهی شکست در کسب و کاری که pivot داشته، مقدمه ای برای 

یک پیروزی است.
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با آموختن موضوعات 
جدید و به ویژه، آموختن 
روش های جدیدی از فکر 

کردن. اگر شما از نوع 
افراد خالق نیستید، سعی 
کنید یک ساز موسیقی را 

بیاموزید یا اینکه حضور 
در کالسی هنری را امتحان 

کنید.

زومیت
گـــزارش

دالیل شکست استارت آپ ها؛

 »بامیلو« به دریای قرمز خورد!

اکوسیستم بانکداری 
ایران در یک نگاه

اکوسیستمی که به آن می پردازیم، 
اکوسیســتم بانکداری ایــران یا 
همان بانک تک ایران است. در این 
اکوسیستم نهادهای ناظر، بانک های 
دولتــی، بانک هــای خصوصــی، 
موسسه های مالی، بانک مشترک 
ایرانــی و خارجی، بانــک خارجی 
دارای شعبه در ایران، کسب وکارهای 
کســب وکارهای  کربنکینــگ، 
نرم افزاری و سخت افزاری بانکداری، 
کاوی،  داده  کســب وکارهای 
 راهکارهــای بانکــداری موبایلی،

 APIهای بانکی، رویدادها، نهادهای 
مرتبط و استارت آپ های بانکداری 

فعالیت می کنند.
در راس ایــن اکوسیســتم، بانک 
مرکــزی به عنــوان نهــاد ناظــر 
اکوسیستم بانک تک قرار دارد. بانک 
مرکزی در ســال ۱۳۳9 تاسیس 
شده  است؛ این به این معناست که 
بانک مرکزی در ایران 7۰ سال بعد از 
تاسیس اولین بانک در ایران شروع 

به فعالیت کرده.
ســپس بانک های دولتی پســت 
بانک ایران، توســعه تعاون، توسعه 
صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، 
مسکن و بانک ملی ایران قرار دارند. 
همچنیــن بانک هــای خصوصی 
اقتصاد نوین، انصــار، ایران زمین، 
آینده، پارسیان، پاسارگاد، تجارت، 
حکمت ایرانیــان، خاورمیانه، دی، 
رفاه کارگران، ســامان، ســرمایه، 
سینا، شهر، صادرات ایران، قوامین، 
قرض الحسنه رسالت، قرض الحسنه 
مهر ایران، کارآفرین، گردشگری، 
ملت و مهر اقتصاد هستند. در این 
اکوسیستم همچنین موسسه های 
اعتباری توسعه، کاسپین، کوثر، ملل 

و نور وجود دارند.
در ادامه نیز بانک مشــترک ایران و 
ونزوئال به عنوان بانک مشترک ایرانی 
و خارجی و بانک های اســتاندارد 
چارترد، تجاری ایران و اروپا، تعاون 
اســالمی و فیوچر بانــک به عنوان 
بانک های خارجی دارای شعبه در 

ایران وجود دارند.
در اکوسیســتم بانکــداری ایران 
بانکــداری  کســب وکارهای 
کربنکینگ نیز فعالیت می کنند که 
این کسب وکارها شامل اسوه ایران، 
بهســازان ملت، پویا، توسن، ثامن 
ارتباط عصر، خدمات انفورماتیک، 

داتین و TLS هستند.
همچنین کسب وکارهای بانکداری 
این اکوسیستم نیز شامل آدونیس، 
ایران ارقام، بازرگانی مبنا کارت آریا، 
تلکام سافت، توسعه ریز کامپیوتر 
ایــران، جی اس اس تک، توســعه 
فناوری اطالعــات خوارزمی، داده 
ورزی ســداد، داده ورزی فرادیس 
البرز، تامین خدمات سیستم های 
کاربردی کاسپین، مهندسی آدان 
نیک افــزار )آدانیک(، مهندســی 
نرم افزار شقایق، آتی شهر هوشمند 
ایرانیــان، فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ(، 
تــذرو افــزار، رمیس، ســفیر آبی 
آرام، گروه فناوری پرند و توســعه 
 مرکز داده توســن خلیــج فارس 

هستند.
گــروه دیگر کســب وکارهایی که 
در این اکوسیســتم قــرار دارند، 
کســب وکارهایی هســتند کــه 
راهکارهای بانکداری موبایلی ارائه 
میدهند مانند شــرکت آتیه داده 

پرداز.
توسن بوم، فین تک لب و فینوتک 
نیز ازجمله کسب وکارهایی هستند 

که API بانکی ارائه می دهند.

آرمان اقتصادی
گــزارش
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