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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

اسقاط ؛ صنعتی به نفع اقتصاد کشور   

سرنوشت نامعلوم خودروهای فرسوده

بازار طال و سکه  98/1/18 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,660,0004,120,000قدیم

سکه طرح 
4,780,0004,245,000جدید

2,620,0002,300,000نیم سکه

1,700,0001,410,000ربع سکه

900000750000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18432843373100 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

رونق تولید یا کمک به 
سیل زدگان؟

رونــق تولید و کمک به ســیل 
زدگان دو پــروژه ای اســت که 
امسال مسئوالن باید در دستور 
کار جــدی خــود قــرار دهند. 
ســال 97 با تالطم شــدیدی 
پشت سر گذاشــته شد اما سال 
98 با امیدهای زیادی آغاز شد. 
امیدهایی که هر چند در برخی 
شهرها در همان ابتدای سال بر 
آب رفت اما همچنان در دل برخی 
روشن است و احتیاج به نگهداری 
و تامین نیــروی خارجی دارد تا 
با آتش خود، شــهرهای ویران 
را هم گرم کند. ســال 98 سال 
تعیین کننده در عرصه اقتصادی 
است. در این بین یکی از مهم ترین 
وظایف را مدیران بانکها دارند تا با 
کنترل اندک تسهیالت موجود 
هم بتوانند جوانان را به رونق تولید 
امیدوارکنند و هم کمک کنند، 
مردم ، شــهرهای ویران شده از 
سیل را دوباره باز سازی کنند و 
مانند برخی روســتاهای سر پل 
ذهاب به فراموشی سپرده نشود. 
به همین دلیل  از مدیران عامل 
بانک هــا انتظار مــی رود که با 

اعطای هدفمند...

نگاهی کلی به وضعیت موجود اقتصاد 
ایران

تحریم ها در سال 98 با 
اقتصاد ایران چه می کند؟

برای تحقق رونق تولید در سال جاری، ابتدا 
الزم اســت نگاهی کلی بــه وضعیت موجود 
اقتصاد ایران داشته باشیم. درک این شرایط، 
راه های اصلی برای جلوگیری از افت شــدید 
تولید ملی را به دست می دهد و در عین حال، 
سیاست گذار را از افتادن در ورطه بی انتهای 
کمک به تولید از طریق اعتبارات که نتیجه ای 
جز رشــد پایه پولی و ثبــت تورم های باالتر 
ندارد، در امان مــی دارد. اول: می دانیم نفت 
خام در اقتصاد ایران بیش از نیمی از صادرات 
کشــور را دربرمی گیرد. همین درآمد روی 
کاغذ، بیــش از ۳۰ درصد بودجــه دولت را 

تامین می کند...

فرزانه مستاجران
یادداشــت

ISFAHAN
N E W S

      عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط : بی مسئولیتی در قبال اسقاط خودروهای فرسوده نه تنها به تولید کننده و مراکز اسقاط بلکه به مصرف کننده نیز آسیب می رساند.

این صرفا یک شعار نیست؛   

10 برابر کردن درآمد در دوران رکود!
با خواندن عنوان، شاید بالفاصله با خود بگویید که عنوان این مقاله صرفا تبلیغاتی 
و جذاب انتخاب شده تا شما را جذب کند. شاید بگویید چنین چیزی امکان پذیر 

نیست. در این شرایط که فروش هر روز کمتر 
می شود و هزینه ها بیشــتر، ۱۰ برابر کردن 
درآمد فقط رویاپردازی است. من هم با شما 
موافقم! شاید ۱۰ برابر کردن فروش در این 
شرایط و برای کار شما غیرممکن باشد، البته 

شاید هم امکان پذیر باشد.  ...
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وی افزود: شهرها از جنبه های 
محیطــی و اکولوژیکی درکنار 
جنبه های اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی و بهبود کیفیت منظر، 
بیش از گذشــته نیاز به توجه 
دارند؛ شهرها تصویر تفکر، نوع 
زندگی و تحــوالت فرهنگی و 
تاریخی ساکنان خود هستند که بعد از تحوالت 
انقالب صنعتی عموما به مراکز گردشگر فرصت، 
تبدیل شده و پس از مدت کوتاهی نیز به دلیل 
زمینه های موجود در آن ها اصلی ترین مقصد 

گردشگران نام گرفته اند.
 این کارشناس برنامه ریزی شهری اضافه کرد: 
موضوع اصلی منظر شــهری تفسیر صحیح 
و در نهایت باز تولید کیفیت هایی اســت که 
ارزش های قدیم و جدید شهر را به هم پیوند می 
زند و موجب حفظ رابطه طبیعی انسان با محیط 
شهری خود می شود و فضایی قابل زیست فراهم 
می آورد؛ منظر گردشگری نیز می تواند به عنوان 
جزیی از منظر شهری، حوزه نوینی در ادبیات 
مطالعات شهری باشد که از ادراک کالبد شهر 
فاصله گرفته و به برقراری ارتباط عاطفی بین 
شهر و دیدار کننده، تثبیت ذهنی منظر شهر و 
ایجاد رابطه عینی، ورود کند و در عین حال میل 
به زندگی ساکنان شهر به محل سکونت خود را 

نیز افزایش دهد. 
   گردشــگری شــهری ماهیت اصلی 

گردشگری را شکل می دهد
این کارشــناس برنامه ریزی شــهری افزود: 
گردشگری شــهری نتیجه تصمیمات درهم 
تنیده و پیچیده ذی نفعانی همچون آژانس ها 
و دولت ها است که در سطوح مختلف جوامع 
محلی و گردشــگران قرار دارد که در واقع در 
این نوع گردشــگری برخی سود و برخی زیان 

می کنند.
وی اظهار کرد: با ترســیم منظرگردشــگری 
شهری، سایر منظرها مورد توجه بیش تر قرار 
می گیرد چراکه ماهیت اصلی منظر گردشگری 
را شــکل می دهند و بر همین مبنا حفاظت 
و ســاماندهی می شــود، در این حالت منظر 
گردشگری شــهرها می تواند مانند اهرمی دو 
جانبه عمل کرده و به عنوان عنصر کششــی، 
گردشگران را از سایر نقاط جذب کند و همزمان 
برای ساکنان نیز زندگی با کیفیت تری فراهم 

آورد.
صیدبیگی خاطرنشــان کرد: منظر از ترکیب 
زمینه محیطی، معماری، فرهنگی و تاریخی 
به وجود می آید و منظور از منظر گردشگری، 
گردشــگری شهری نیســت چراکه می تواند 
آمیختــه ای از فضاهای فرهنگــی، معماری، 
تاریخی و محیطی با در نظر گرفتن جنبه های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی 
ســاکنان و دیدار کنندگان باشد که عموما به 
منظور دیدار »دیگران« مورد بهره برداری قرار 
می گیرد و بدون دیدار کننده، منظر گردشگری 
شهر مفهومی پایدار نیســت.  بنابراین منظر 
گردشگری شهری در برگیرنده ابعاد فضایی، 
زمانی، مکانی، طبیعی، تمدنی و تاریخی شهر در 
ارتباط کامل با منظر فرهنگی به لحاظ عینی و 
ذهنی است که از سویی با ترسیم خط ارتباطی 
متناسب بین نمادهای جاذب و زندگی روزمره 
مردم شــهر و همچنین در نظر داشتن ارتباط 
بین نمادها و کیفیت ادراک دیدار کنندگان و 

گردشگران از سوی دیگر حاصل می شود.
  توجه به طراحــی و برنامه ریزی منظر 

شهری و رونق گردشگری
وی گفت: منظر گردشگری شهری می تواند با 
شهرت شهر سبب احیای غرور ساکنان شده و 
تصویری ارزشمند در ذهن مخاطب )برند( ایجاد 
کند؛ گردشگری شهری بدون در نظر گرفتن 
روح حاکم بر منظر، تنها جنبه عینی داشته و 
قادر به برقراری ارتباط مناسب با سایر عناصر 
نیست، منظر گردشگری شهری در گرو ارتباط 
چهارگانه بین عناصر مختلف، گردشــگران، 

ساکنان و نمادهای جاذب است.

وی افزود  : امروزه برنامه ریزان شهری و مدیران 
گردشگری دریافته اند برای رونق بخشیدن به 
گردشگری، باید به ابعاد ظریف و دقیق تر شهر 
توجه کنند، یکی از این ابعاد، منظر شهری است، 
توجه به طراحی و برنامه ریزی منظر شــهری 
مطلوب گردشــگران موجب موفقیت در بازار 

رقابتی جذب گردشگر در دنیای امروز است.
 این کارشــناس برنامه ریزی شــهری گفت: 
 برخورداری از ظاهر بصــری مطلوب و در واقع 
منظر شهری با هویت، نخستین عاملی است که 
بر شکل گیری تصویر و سیمای ذهنی گردشگر 
تأثیر دارد، زیرا گردشــگر قبل از ورود به شهر 
با منظر شهری روبه رو می شود؛ ظاهر بصری 
شهر است که نخستین تصویر ذهنی را در وی 
به وجود می آورد و در زمان حضور در مقصد، 
این تصویر ذهنی با مواجه گردشــگر با دیگر 

ویژگی های منظر شهری ادامه  یابد.
  شهرهای توریســتی به کیفیت منظر 

شهری وابسته اند
وی در زمینه نقش  شهرهای توریستی اظهار 
کرد: شهرهای توریستی بیش از دیگر شهرها 
به کیفیت منظر شــهری وابسته اند، هنگامی 
که گردشگران در حال رسیدن به شهر مقصد 
هستند، آنچه در ابتدا توجه آنان را به خود جلب 
می کند، منظر شهری بوده در واقع منظر شهری 
است که نخستین قضاوت و تصویر ذهنی از شهر 
را در گردشگر به وجود می آورد؛ شکل گیری 
این تصویر از منظر شهر از همان مبادی ورودی 
شهر آغاز می شود و در جریان حضور گردشگر 

در شهر ادامه می یابد.

 منظر شهری چه تاثیری بر رونق گردشگری دارد؟
 یک کارشناس برنامه ریزی شهری گفت: گردشگری شهری بدون در نظر گرفتن روح حاکم بر منظر، تنها جنبه عینی دارد و قادر به برقراری 
ارتباط مناسب با سایر عناصر نیست.صادق صیدبیگی با بیان اینکه شهرها به عنوان مهمترین جوامع زیستی قرن حاضر مطرح هستند، اظهار 
کرد:  منظر شهری و شناخت مفهوم شهر نزد شهروندانی است که در طول تاریخ در آن محیط زیسته اند و با کالبدهای طبیعی و مصنوعی با 

آن ارتباط معنایی تولید کرده اند که این موضوع در تداوم حیات معقول آن ها نقش اساسی دارد. 

ایمنا
گـــزارش
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 شهرها تصویر تفکر، 
نوع زندگی و تحوالت 

فرهنگی و تاریخی 
ساکنان خود هستند 

که بعد از تحوالت 
انقالب صنعتی عموما 

به مراکز گردشگر 
فرصت، تبدیل شده و 
پس از مدت کوتاهی 

 نیز به دلیل 
زمینه های موجود 

در آن ها اصلی ترین 
 مقصد گردشگران نام 

گرفته اند.



رونق تولید یا کمک به 
سیل زدگان؟

ادامه از صفحه یک:
...  تســهیالت، به رونق تولید و 
همچنین جبران خسارات سیل 

کمک کنند.
همتی رییــس بانک مرکزی نیز 
امسال را سخت و پر تالش برای 
بانکهای کشــور اعالم کرده زیرا  
جمع زیادی از هموطنان به دلیل 
سیل با مشــکالت زیادی مواجه 
شده اند و ظرفیت سیستم بانکی 
در جهت بهبود شــرایط زندگی 
و ارائه تسهیالت الزم به ویژه در 
حوزه منازل مسکونی واحدهای 
تجــاری و باغــات و کارگاه های 
 صنعتی و سایر نیازها کم است .

 هر چند وعده هــای زیادی در 
روزهای اخیــر در جهت جبران 
شرایط موجود داده شده است ،اما 
تمام این وعده ها در هنگام زلزله 
کرمانشاه نیز داده شد. پس چرا 
عده ای هنوز بی خانمان هستند و 
همان چادر ها و کانکس هایشان 
را هم آب سیل امســال برد؟ به 
نظر می رسد هرچند تسهیالت 
بانکی گفته شــده موجود است 
اما شرایط گرفتن این تسهیالت 
برای همه مهیا نیســت. داشتن 
ضامن معتبر در شرایط عادی نیز 
سخت اســت چه برسد به وقتی 
که ســیل و زلزله آمده باشد. در 
سیل اخیر بســیاری از مزارع را 
آب برد و این یعنی اینکه ســیل 
زدگان عالوه بر خانه های خود، 
 منبع درآمدشــان را نیز از دست

 داده انــد و توان بــاز پرداخت 
تســهیالت احتمالــی را به این 
زودی ها نخواهند داشــت . پس 
مسلما شــرایط فعلی تسهیالت 
برای این افراد مناســب نیست و 

باید تغییراتی در آن داده شود.
رئیس بنیاد مسکن از تسهیالت 
بال عوض به ســیل زدگان خبر 
داده اما به نظر می رسد پرداخت 
10 میلیون تومان بــه هر واحد 
روســتایی و 12 میلیون تومان 
به هــر واحد شــهری به صورت 
بالعوض برای تامیــن مایحتاج 
و وســایل منزل با این شــرایط 
اقتصــادی که تنهــا قیمت یک 
یخچــال رده پاییــن کمتر از 5 
میلیون تومان نمی شود، بیشتر 
به یک جک شباهت دارد تا کمک 
بالعوض. هم چنین رییس بنیاد 
مسکن اعالم کرده  برای ساخت 
واحد های شــهری تخریب شده 
50میلیــون تومان تســهیالت 
ارزان و روســتایی ۴0میلیــون 
تومان پرداخت می شود.که  این 
مبلغ هم در شرایط موجود هیچ 
دردی را دوا نمی کند و بهتر از به 
جای پرداخت پول به این افراد ، 
واحد های مسکونی ساخته و به 
آنها تحویل دهند البته به شرطی 
که به استحکام خانه مهر شباهت 

نداشته باشد.
هرچند ســیل آنچنان در تهران 
خسارت وارد نکرد اما در هر حال 
لرستان، گلســتان و خوزستان 
هم جزیــی از ایران هســتند و 
اگر این اســتان ها نباشند یک 
لحضه هــم پایتخت نشــین ها 
 دوام نخواهند یافت پس به نظر 
 می رسد کمک به این استان ها

 میت واند جزیــی از مهم ترین 
دســتاورد های امسال باشد و بد 
نیست به یاد داشــته باشیم این 
بارانی که بر ســر ما بارید رحت 
الهی بود که بر ما نازل شــد اما با 
ســهل انگاری به زحمت تبدیل 
شد. درهای رحت خدا از ابتدای 
امسال برایمان گشــوده شده و 
امید است برای سازندگی هرچه 
بیشتر کشــورمان بتوانیم از آن 

استفاده کنیم.

اقتصاد استان
02
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سیل به بخش راهداری اصفهان بیش از 632 میلیارد ریال خسارت زد
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان گفت: بارندگی های شدید و سیل به 
زیرساخت های راهداری استان شامل جاده ها، پل و راهدارخانه ها، بیش از 632 میلیارد ریال خسارت 
وارد کرد.فرزاد دادخواه افزود: بارندگی های شدید و سیالب ها در مناطق مختلف استان بیش از هزار و 
300 کیلومتر از راه، دو پل، ۴1۴ آبرو و پل کوچک، سه ساختمان اداری و راهدارخانه به مساحت بیش 

از هزار و 800 متر را تخریب کرد.وی بیان کرد: در این بحران 56 دستگاه خودرو اداری دچار خسارتهای 
شدید شدند.معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان ادامه داد: برای جبران این 

خسارت ها و رفع موانع تردد در جاده های اســتان اصفهان اقدامات راهداری شروع شده است.وی با بیان این 
که دو پل تخریبی در شهرستان سمیرم بود، خاطرنشان کرد: برای تسهیل در ترددها جاده انحرافی برای آن ها ایجاد و 

خرپای یکی از پل ها آماده شد که در صورت آرام بودن شرایط جوی این پل نصب خواهد شد.دادخواه با اشاره به احتمال بارندگی شدید و 
سیل در آینده یادآورشد: پیش بینی های الزم در حوزه راهداری انجام شده و نیروهای این سازمان در جاده های مواصالتی استان در حالت 
آماده باش می باشند.بارندگی و سیالب های ابتدای امسال موجب رانش زمین، تخریب پل ها و اسیب به زیرساخت های جاده های استان 
اصفهان شد و بارش برف در مناطق غربی این استان باعث مسدود شدن راه ها شد که با تالش نیروهای راهداری موانع ترافیک از بین رفت.

توسعه صنعتی نقش تاثیرگذار در استقالل اقتصادی کشور دارد
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان گفت: توسعه صنعتی و فراصنعتی 
استان با محوریت رونق و توسعه بیش از پیش شهرکها و نواحی صنعتی، نقش قابل توجهی 
در اشتغالزایی جوانان و ایجاد ارزش افزوده و کمک به استقالل اقتصادی کشور و موفقیت در 

جنگ اقتصادی دارد.
محمد جواد بگی  با اشاره به نامگذاری 1398 به ســال رونق تولید، افزود: بیش از 60 درصد از 

صنایع و بخش های تولیدی کشور و استان در شهرک ها و نواحی صنعتی استقرار دارند و با این 
نامگذاری، مسوولیت این شــرکت در حمایت از بخش های تولیدی و صنعتی دوچندان شده است.

بیش از 130 هزار نفر در 70 شــهرک و ناحیه صنعتی این استان مشــغول به کار هستند.وی اظهارداشت : 
تامین امکانات زیرساختی مناسب در شهرکها و نواحی صنعتی استان به منظور جذب حداکثری سرمایه گذاران برای 

کمک به اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده از اولویت های اصلی این شرکت است. وی احداث شهرکها و نواحی صنعتی را یکی 
از دستاوردهای ارزشمند انقالب اسالمی در عرصه صنعت و اقتصاد دانست و تصریح کرد: اصفهان با برخورداری از 70 شهرک 

و ناحیه صنعتی فعال به عنوان یکی از قطب های مهم صنعتی و اقتصادی کشور محسوب می شود. 

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله
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خـــبــــر

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان:

سال ۹۸ شاهد اتفاقات بزرگ در حوزه حمل و نقل ریلی خواهیم بود

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان از اتفاقات بزرگ  
در حوزه حمل و نقل ریلی اصفهان در سال ۹۸ خبر داد و گفت: تمام تالش خود 

را به کار گرفته ایم که در حوزه ســاخت خط دوم متروی اصفهان شاهد 
اتفاقات خوبی باشیم.

محمدرضا بنکدار هاشمی با اشاره به برنامه های سازمان قطار شهری اصفهان برای 
تکمیل خطوط مترو در سال 98 اظهار کرد: تالش های صورت گرفته به منظور تکمیل 
خط یک سال سختی را برای سازمان قطار شهری اصفهان رقم زد، اما اتفاقات خوبی 

در ساخت خط یک قطارشهری روی داد.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی مسئولیت همه سنگین تر شد، زیرا با تالش 

همگانی منابع خط یک تزریق و شرایط خوبی در این زمینه فراهم شد.
مدیرعامل سازمان قطارشــهری اصفهان با بیان اینکه تأمین منابع خط دوم قطار 
شهری نیز از اتفاقات مهمی بود که در سال 97 صورت گرفت ادامه داد: خوشبختانه 
در حوزه تامین مالی سازمان قطار شهری اتفاقات خوبی افتاده و امیدواریم در سال 98 

بتوانیم مشکالت مالی را به میزان  قابل  توجهی کاهش دهیم.
بنکدار با اشاره به استقبال همگانی از خط یک متروی اصفهان در نوروز امسال تصریح کرد: 

استقبال مردم از مترو در ایام نوروز قابل توجه بوده و بدون شک  با افزایش قطارها و کاهش 
سرفاصله ورود قطار زمینه توسعه مترو فراهم می شود.

وی با بیان اینکه امسال بخش های باقیمانده خط یک تکمیل خواهد شد و زمینه بهبود 
شرایط را فراهم خواهیم کرد ادامه داد: امروز مسئولیت همه ما سنگین تر از قبل است و 
باید تالش کنیم که زمینه های بهبود شرایط را به منظور ساخت خط دوم قطارشهری 

این شهر فراهم کنیم.
مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان خاطرنشان کرد: قرار است کاترهد تی. بی. ام دوم 
خط دوم قطار شهری اصفهان نیز در روزهای آینده نصب شود تا حفاری تونل  دوم خط 

دوم قطار شهری از شمال شرق اصفهان آغاز شود.
وی افزود: تصمیم بر این است که مناقصه انتخاب پیمانکار تونل تک چشمه خط دوم 
قطارشهری که از سمت غرب اصفهان بوده نیز انجام شود و در ادامه از دو جبهه عملیات 
خط دوم صورت گیرد. بنکدار اضافه کرد: مجموعه اجرایی قطار شهری از متخصصان 
تشکیل شده و باید تالش کنیم که با استفاده از توان مجموعه در راستای اجرای فعالیت ها 

و حرکت های مهم گام برداریم.
ایمنا

خـــبــــر

چنانچه خودورسازها ۳0 
درصد از تولیدات خود 

را با خودروهای فرسوده 
جایگزین کرده و دولت 
مابه التفاوت حاصل از 

کاهش مصرف سوخت 
را برای جایگزینی 

خودروهای فرسوده 
اختصاص دهد، منجر 

به پویایی مراکز اسقاط، 
کاهش حباب قیمتی 

 خودرو و کاهش 
 آالینده ها در شهرها 

می شود.

اسقاط ؛ صنعتی به نفع اقتصاد کشور

سرنوشت نامعلوم خودروهای فرسوده

اســقاط؛ صنعتی پویا و طرفدار محیط زیست است که کاهش 
آالینده ها و مصرف سوخت را در پی دارد و همه اجزای اجرایی آن 
به نفع اقتصاد کشور است در حالی که این صنعت در کشور طی 
سه سال گذشته با رکود دست و پنجه نرم می کند. مراکز اسقاط 
مقصد پایانی خودروهای مستهلک و فرسوده است که با تردد 
خود در شهر موجب آلودگی هوا و مصرف بیش از اندازه سوخت 
می شوند، به عالوه اینکه باقیمانده بدنه این خودروها خوراک 
خوبی برای صنعت فوالد؛ صنعتی تاثیرگذار برای کشور و به ویژه 

استان اصفهان است.

ایمنا
گـــزارش
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       عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط : بی مسئولیتی در قبال اسقاط خودروهای فرسوده نه تنها به تولید کننده و مراکز اسقاط بلکه به مصرف کننده نیز آسیب 
می رساند.

مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد: 

عملکرد فوالد مبارکه در سال ۹7 در تولید 
و سودآوری اقتصادی بسیار موفقیت آمیز 

بوده است
مهندس عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، در گردهمایی مدیریت 
و کارکنان شرکت، طی سخنانی با اشاره به ویژگی های موالی متقیان 
حضرت علی )ع( گفت: در شرایط اقتصادی فعلی کشور، همه ما باید 
رفتار و شیوه این امام همام را سرلوحه کار خود قرار دهیم تا بتوانیم 

به خوبی بر مشکالت فائق آییم.
 

وی در ادامه از زحمات مدیریت و کارکنان شرکت در سال 97 قدردانی کرد و 
با بیان این که عملکرد فوالد مبارکه در سال 97 در تولید و سودآوری اقتصادی 
بسیار موفقیت آمیز بوده است، گفت: فوالد مبارکه توانست اهداف سال 97 

خود را در اکثر نواحــی و بخــش ها به خــوبی محقق کند.
عظیمیان ضمن ارائه گزارش عملکرد نواحی مختلف شرکت افزود: با تالش 
کارکنان واحد گندله ســازی میزان تولید در این بخش با 2 درصد رشــد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به 7 میلیون و ۴60 هزار تن رسید. در تولید 
محصوالت گرم، کارکنان بلندهمت نورد گرم فوالد مبارکه و مجتمع فوالد 
سبا، درحالی که برنامه سال 97 تولید 6 میلیون و 300 هزار تن بود، موفق به 
تولید 6 میلیون و 365 هزار تن کالف گرم شدند. در بخش محصوالت سرد و 
پوشش دار نیز برنامه ساالنه تولید یک میلیون و ۴95 هزار تن بود که با تالش 
جمعی کارکنان در پایان سال تولید یک میلیون و 555 هزار تن محصوالت 

سرد محقق شد.
او در ادامه، برنامه تولید محصوالت پوشش دار شرکت را 279 هزار تن اعالم 
کرد و اظهار داشــت: در پایان ســال، تولید 293 هزار تن انواع محصوالت 

پوشش دار را شاهد بودیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه خاطرنشان کرد: علی رغم همه محدودیت ها، 
کارکنان بخش های احیا مستقیـــم و فوالدســــازی و ریختـــه گری مداوم 
شرکت توانستند آهن اسفنجی موردنیاز کوره های قوس الکتریکی و تختال 

موردنیاز ناحیه نورد گرم را تامین کنند.
عظیمیان در بخش دیگری از سخنان خود مهم ترین دستاوردهای شرکت 
در سال 97 را به این شرح برشمرد: افزایش بهره وری نیروی انسانی؛ تولید 9 
 F۴ گرید جدید فوالدی؛ طراحی، ساخت و راه اندازی لوپرهیدرولیکی قفسه
نورد گرم؛ راه اندازی و بهره برداری از سیستم جمع آوری و انتقال پساب های 
شهری؛ بهره برداری از طرح های توسعه زیر سقف مجتمع فوالد سبا؛ دستیابی 
به رکورد تحویل 5 میلیون و 800 هزار تن محصول در بازار داخل؛ مشارکت در 
افزایش سرمایه شرکت های سرمایه گذاری استراتژیک نظیر توسعه معادن و 
فلزات و...؛ افزایش سرمایه شرکت از 7هزار و 500 به 13هزار میلیارد تومان؛ 
پرداخت 1،179 میلیارد تومان از مطالبات سود سهامداران در موعد قانونی؛ 
دستیابی به سطح زرین جایزه بنیاد مدیریت کیفیت اروپا؛ کسب تنها تندیس 
جایزه ملی کیفیت ایران؛ کسب تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کنندگان 
برای چهارمین سال پیاپی؛ کســب تندیس جایزه ملی مدیریت فناوری و 
نوآوری برای اولین بار در کشور؛ کسب رتبه اول در گروه فلزات اساسی و رتبه 
دوم در کشور در شاخص ارزش افزوده در بین صد شرکت برتر؛ دست یابی 
به رکوردهای جدید کاهش مصرف آب در سال 97 علی رغـــــم افزایش 
ظرفیـــت سه برابــــری تولید، به نحوی که مصرف آب در خطوط تولید 
شرکت نسبت به سال 91 از 2/۴ مترمکعب  به 7/2 مترمکعب بر تن تولید 
کاهش یافته است که این دستاورد برای سایر رقبای داخلی و جهانی یک الگو 

محسوب می شود.
وی ثبات شرکت در سال 97 را به عنوان یکی از دستاوردهای شرکت در سال 
گذشته دانســت و تصریح کرد: باهمت و همدلی کارکنان تالش کردیم تا 
شرکت بدون هرگونه چالش در مسیر رشد و سودآوری اقتصادی حرکت کند.

مدیرعامل فوالد مبارکه تولید ایمن، پایدار و اقتصادی را شعار فوالد مبارکه در 
سال 98 معرفی کرد و گفت: خوشبختانه کارکنان شرکت با واژه های مذکور 
به خوبی آشنایی دارند و می دانند که برای تحقق این شعار چگونه باید حرکت 
کنند. او تمرکز بر تامین مواد اولیه و الکترود گرافیتی و مدیریت هرچه بیشتر 
مصارف انرژی را مهم ترین برنامه های شرکت در سال آتی معرفی کرد و گفت: 
با مذاکرات انجام شده با مسئوالن ذی ربط، در حال اجرایی کردن اقداماتی 
هستیم تا در کنار تالش و همدلی کارکنان شــرکت اجازه ندهیم تولید و 

سودآوری در فوالد مبارکه با کوچک ترین چالشی مواجه شود.

گـــزارش

 نزدیــک بــه 216 مرکز 
اســقاط خودرو در کشور 
وجود دارد که دارای کد 
اختصاصی از ستاد حمل و 
نقل و سوخت کشور است 
و در حالی که متولی اصلی 
این مراکز در امر سیاست 
گذاری و فرآیند اجرایی، همین ســتاد 
حمل و نقل و سوخت کشــور است اما 
تحت پوشش وزارت راه و شهرسازی قرار 
دارند و همچنین پروانه های بهره برداری 
خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

اخذ می کنند.
وجــود ســه ارگان متفــاوت بــرای 
سیاستگذاری، تصمیم گیری، نظارت و 
کنترل یک مجموعه بی شک تبعات و 
آثار منفی فراوانی به دنبال دارد که البته 
بسیاری فعاالن و مسئوالن مراکز اسقاط 
خودرو نیز به آن اذعان دارند. همچنان 
که نه تنها پیگیری های فراوان از سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و 
اداره کل راه و شهرسازی در مورد وضعیت 
و چگونگی نظارت و حمایــت از مراکز 
اســقاط خودرو اصفهان بی نتیجه ماند 
بلکه هیچکدام از آنها مسئولیت این مراکز 

را بر عهده نگرفتند.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز 
اسقاط نیز در همین ارتباط می گوید: این 
سه سازمان مختلف به صورت پراکنده، 
نظارت هایی را بر مراکز اســقاط داشته 
و قوانین معارضــی را مصوب می کنند 
که عمال مراکز اسقاط را زمین گیر کرده 
است بدین معنی که طرح اسقاط و خروج 
خودروهای فرسوده کامال متوقف شده و 
این مراکز همگی به بن بست رسیده و در 

حال تعطیلی هستند.
احمد رضا ناظر می افزاید: متاسفانه ارگان 
های متبــوع برای خــروج خودروهای 
فرسوده کم کاری و کم توجهی زیادی 
می کنند این در حالی است که بر مبنای 
قانون مصوب مجلس، خودرو ســازان 
مکلف هســتند نزدیک بــه 30 درصد 
خودروهای فرسوده را از رده خارج کنند.

وی اضافه می کنــد: همچنین قانونی 
تحت عنوان هــوای پاک بــا توجه به 
آالیندگــی زیاد خودروهای فرســوده 
مصوب شده است که متاسفانه این قانون 

نیز اجرا نمی شود.
 هر خودرو فرســوده ۳تا ۴ برابر 

خودرو سالم مصرف سوخت دارد
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز 
اسقاط با اشــاره به توقف ثبت سفارش 
خودروهای وارداتــی ادامه می دهد: در 
حال حاضر نزدیک به 500 تا 600 هزار 
خودرو وارد شده به صورت قانونی یا غیر 
قانونی به شرکت ها و مردم پیش فروش 
شده اما در گمرک مانده و ترخیص نشده 
اســت چنانچه این خودروها ترخیص 
شود یک تا چهار گواهی اسقاط، بسته 
به حجم موتور خودرو باید مورد استفاده 

قرار بگیرد.
ناظر مــی گوید: در حــال حاضر مراکز 
اســقاط بالغ بر 75 هــزار برگه گواهی 
اسقاط در دست داشته که بابت آن هزینه 
کرده اند اما به دلیل توقف واردات، گواهی 
های اسقاط مصرف نشــده و در صفحه 
سایت ستاد حمل و نقل و سوخت کشور 
تجمیع شده اســت؛ همین امر موجب 
شــده تا از 260 مرکز اسقاط در کشور، 
نزدیک به 90 درصد آنها تعطیل و در مرز 

ورشکستگی قرار بگیرد.
وی خاطر نشــان می کند: خودروهای 
فرســوده ای که می توانست چرخه کار 
را در مراکز اسقاط راه بیندازد، در حال 
حاضر در کالن شهرها و شهرهای کشور 
در حال ترددد هســتند؛ دارندگان این 
خودروهای فرســوده اقشــار ضعیف و 
تحت فشاری بوده که به دلیل نبود بستر 
مناسب مجبور به استفاده از خودروهای 

فرسوده و از رده خارج هستند.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز 
اسقاط ادامه می دهد: هر خودرو فرسوده، 
ســه تا چهار برابر خودرو سالم مصرف 
سوخت دارد که این خود هزینه زیادی 
را به کشــور تحمیل می کند در حالی 
که با پویایی مراکز اسقاط، خودروهای 
فرســوده جای خود را بــه خودروهای 

سالم داده، مصرف سوخت کاهش پیدا 
می کند و دولت می تواند بخشی از یارانه 
سوخت را برای خرید خودروهای سالم به 
صورت لیزینگ در اختیار مردم قرار دهد.

ناظر  می گوید: بی مسئولیتی در قبال 
اسقاط خودروهای فرســوده نه تنها به 
تولید کننــده و مراکز اســقاط بلکه به 
مصرف کننده نیز آســیب می رساند و 
در این فرآیند مخرب نه تنها خودروها و 
اتوبوس های فرسوده از رده خارج نشده 
بلکه خودروسازها نیز در طرح جایگزینی 
خودرو شرکت نکرده و در پی آن اجرای 
قانون هوای پاک نادیده گرفته می شود.

 البی گــری دالالن خودروهای 
فرسوده

وی بیان می دارد: چنانچه خودورسازها 
30 درصــد از تولیــدات خــود را بــا 
خودروهای فرســوده جایگزین کرده و 
دولت مابه التفاوت حاصــل از کاهش 
مصرف ســوخت را بــرای جایگزینی 
خودروهای فرســوده اختصاص دهد، 
منجر به پویایی مراکز اســقاط، کاهش 
حباب قیمتی خودرو و کاهش آالینده ها 

در شهرها می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز 
اســقاط می گوید: به لحــاظ صیانت از 
حقوق مراکــز اســقاط و جلوگیری از 
سو اســتفاده برخی دالالن که سعی در 
کاهش قیمت گواهی به زیر یک میلیون 
تومان داشته اند، همینطور درخواست 
95 درصد از از مراکز اسقاط کشور، همه 
گواهی های اسقاط در صفحه ستاد حمل 
و نقل و سوخت کشور تجمیع شده و با 
نظارت این ستاد، بازرسان انجمن صنفی 
و شش نفر خارج از تشکل های صنفی، 
به تعاونی های وارد کننده خودرو معرفی 

می شود.
ناظر ادامه می دهد: بــر این مبنا، تعداد 
گواهی های اســقاط فروخته شــده به 
تعاونی های وارد کننده خودرو به نسبت 

معین در نظر گرفته شده برای هر مرکز 
اسقاط، از صفحه تجمیعی ستاد سوخت 
و حمل و نقل کشور به تعاونی وارد کننده 
خودرو واگذار می شــود؛ در این فرآیند 
تعاونی وارد کننده خودرو، 50 هزار تومان 
از قیمت گواهی را بابت خدمات ارائه شده 
اخذ و مابقی را به حســاب مرکز اسقاط 

مورد نظر واریز می کند.
وی می گوید: در حال حاضر خودروهای 
وارداتی در گمرک مانده و گواهی های 
اسقاط نیز در صفحه ستاد حمل و نقل و 
سوخت کشور تجمیع شده است اما عده 
ای از دالالن خودروهای فرسوده با البی 
گری، وارد مذاکره با واردکنندگان خودرو 
شده و گواهی های اسقاط خود را به ازای 
ترخیص درصد کمی از خودروها به برخی 

از این تعاونی ها واگذار کرده اند.
 به گفته ناظر؛ رفع مشکالت مراکز اسقاط 
نه تنهــا پویایی این مراکــز را به دنبال 
دارد بلکه موجب حل مشکالت صنعت 
خودروسازی و رفع آلودگی هوای کالن 
شهرها نیز خواهد شد اما تا کنون اراده ای 

برای انجام این کار وجود نداشته است.
 قانون جایگزینــی خودروهای 

فرسوده یک شبه متوقف شد
در همین پیوند مدیر عامل مرکز اسقاط 
1۴18 نیز می گوید: طبق قانون مصوب 
مجلس در سال 1387، هر خودروساز 
باید به ازای تولید سه خودرو، یک خودرو 
فرسوده را از رده خارج کند اما متاسفانه 
این قانون ســال 139۴ و بعد از انتخاب 
وزیر صمت، یک شبه و ناگهانی متوقف 

شد.
احمد ســبز علی خاطر نشان می کند: 
ســال 139۴ هر مرکز اســقاط، 200 
پرسنل داشت که به صورت مستقیم و 
غیر مستقیم در حال کار بودند اما به دلیل 
رکود این مراکز، در حال حاضر تنها سه 
نفر در این مرکز مشــغول به کار بوده و 

بقیه مراکز نیز شرایط بهتری ندارد.



Lipar, a 
small lake 
in pink
 

Lipar, a small lake 
which usually 
turns pink, is an off-
the-radar tourist 
destination in Iran, 
which has never 
been introduced 
completely!
When people look at 
the lake, they think it is 
filled with strawberry 
syrup.
Due to the special type 
of the soil surrounding 
the lake, its water 
surface seems shining 
with pink color during 
some five months 
of the year and it 
reportedly covers an 
area of 10 hectares.
The lake and a 
nearby lagoon of the 
same name boast 
beautiful and unique 
landscapes, a potential 
attraction for domestic 
tourists and foreign 
travelers. They are 
situated some 20 
kilometers east of 
Chabahar in Sistan-
Baluchestan province. 
Chabahar is a humid 
port city commonly 
considered as one of 
the warmest places in 
Iran.
Water levels of 
the seasonal lake 
routinely depend on 
the amount of rainfall. 
Gaz shrubs, whim, and 
straw are amongst its 
topmost vegetation. 
It is also home to 
flamingos, pelicans, 
white and gray hawks 
amongst other birds.
Some environmental 
experts believe the 
pink color of the lake 
is due to planktonic 
activities. The 
presence of large 
plant planktons in 
the region, and the 
abundance of organic 
and materials, in some 
seasons, leads to a 
significant increase in 
biological production.
Such aspects, along 
with the impact of 
monsoon storms, 
which are unique 
features of the oceanic 
region of Oman Sea, 
cause an increase in 
the number of plant 
planktons and pure 
pink color of the lake 
in December.
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 Solid growth: A 
review of Iran’s 
tourism in 1397
By Afshin Majlesi

How Iran’s tourism industry has 
performed over the current Iranian 
calendar year 1397 (ending on March 
20)? Well, according to data compiled by 
the Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization, it has experienced 
a solid growth.
Based on CHHTO statistics, the Islamic 
Republic hosted over five million foreign 
nationals during the first eight months of 
the year, up 57 percent year on year.
Latest data shows more than seven 
million holidaymakers toured Iran during 
the first eleven months of the year, which 
is seen as a remarkable rise from the same 
period last year.
The country is also a growing destination 
for health and medical tourists from 
Iraq, Azerbaijan, Afghanistan, the U.S., 
European countries and the Persian 
Gulf littoral states. According to official 
statistics, the country hosted some 
400,000 medical tourists during the past 
Iranian year 1396 (ended March 20).
Official data shows medical tourist 
arrivals nearly doubled in the first three 
months of the year, corresponding to 
spring 2018, from a year earlier.
Experts say that U.S.-led sanctions 
together with its anti-Iran propaganda 
campaign has lessened Western travelers 
to the Islamic Republic but the country is 
doing its best to attract more visitors from 
neighbors.
For instance, more than 2.2 million Iraqis 
visited Iran during the first nine months 
of the current Iranian year, which shows 
113 percent year-on-year increase, 
turning the neighboring country into 
Iran’s largest source of tourists.
Contrary to Americans, European arrivals 
in Iran has decreased. Some 1,980 U.S. 
citizens visited Iran during the nine-
month period, which demonstrates 82 
percent year-on-year growth, based on 
data compiled by the CHHTO.
However, the situation is totally different 
when it comes to outbound travels. Iran’s 
outbound tourism fell by 30 percent in 
the current Iranian year as, according to 
official data, it fell by 30 percent during 
the nine-month period (started March 21, 
2018) from a year earlier.
A total of 5,900,381 Iranians traveled 
overseas during the aforementioned 
period, as the figure stood at 8,483,317 a 
year earlier.
The main reason behind the decline is 
deemed to be the sharp rise in the value 
of foreign currencies against rial that has 
pushed up the costs of traveling abroad.
The 2019 Travel Risk Map, which shows 
the risk level around the world, puts Iran 
among countries with “insignificant 
risk”, a category where the UK, Denmark, 
Switzerland, Norway, and Finland are 
placed in.
Iran embraces hundreds of historical 
sites such as bazaars, museums, 
mosques, bridges, bathhouses, madrasas, 
mausoleums, churches, towers, and 
mansions, of which 22 being inscribed on 
the UNESCO World Heritage list.
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Some visitors say the site is photography 
heaven. Scenic, angular and interlocking 
concrete arches of the mausoleum 
maybe best viewed through a reflecting 
pool from the south.
Located in Sorkhab district, 
Maqbaratoshoara is where over 400 
writers, poets, mystics and linguists are 
buried from the 11th century onwards. 
It is a testimony to the glorious cultural 
scene of the northwestern Iranian city.
Formerly known as Sorkhab cemetery, 
its original texture was hurt by 
earthquakes and floods over the course 
of time until it was renovated and 
adorned with a memorial monument 
in the 1970s. The precise date of its 
establishment is not known.
Its modern design was developed 
by Iranian architect Gholamreza 
Farzanmehr who made an amalgam 
of modern and traditional elements 
of Persian architecture. Construction 
operation started in 1972 and was 
completed in 1982.
Iranian poet, linguists, and author Abu 
Mansur Ali ibn Ahmad Asadi Tusi is 
believed to be the first literary figure 
buried at the mausoleum. Narratives 
say that a tradition was established by 
entombing other prominent classical 

poets such as Khaqani, Anvari Abivardi, 
and Qatran Tabrizi.
Poets Shamseddin Sojasi, Shapur 
Nishapuri, and Homam Tabrizi are other 
examples of literary and cultural figures 
buried there.
Mohammad-Hossein Shahriar (1906 
– September 18, 1988) is probably the 
most renowned contemporary Iranian 
poet being laid to rest at the site. His 
mausoleum is situated in the middle of 
the complex with almost 30 meters in 
height.
Soaked in history and dotted with 
splendid vibrant historical sites, Tabriz 
has much to offer its visitors such as 
Azarbaijan Museum, Arg-e Tabriz, 
Elgoli Park, Shahriyar House Museum, 
Municipal Hall, St Mary’s Church, Qajar 
Museum, Constitution House, Khaqani 
Park, and Sarkis Church just to name a 
few.
Tabriz has long been a place of cultural 
exchange since antiquity. Its UNESCO-
registered bazaar complex gives 
reference to the city’s glorious past 
when it was a peak commercial center 
on the Silk Road.It is also famous for 
having hospitable people, ubiquitous 
carpet shops, abundant public places 
and efficient transport system.
Under travelers’ eyes
Here is a select of comments that visitors 
to the Poet’s Mausoleum have posted to 
TripAdvisor, one of the most popular 
travel websites in the world:
“Tombs of poets”

The structure of the monument catches 
your eye from a far and you wouldn’t 
know at once that you are entering a 
sepulcher. The places is the resting place 
for a large number of Tabrizi poets, 
the most famous of whom is Shahriar. 
Now, due to renovation process, one 
may not be able to get the photos he 
wishes to outside of the building. (Reza 
Sattarzadeh from Muscat, Oman; 
Reviewed September 2018)
“Visit the tombs”
After my visit I would say the outside 
of the building was more impressive 
then the inside. There are only a few 
tombs inside. (Leovanstraten2015 
from Leeuwarden, the Netherlands; 
Reviewed April 2018)
“Not interesting”
The monument itself is not worth 
visiting, but the climb uphill and the 
view over Tabriz and its surrounding 
areas is splendid. If you decide to climb 
uphill together with a lot of locals you 
should do it in the early morning before 
it becomes too hot. (Rsmidt1959 from 
Amsterdam, the Netherlands; Reviewed 
December 2017)
“Very interesting”
Not somewhere we would normally 
visit but we did to try and better 
understand the Iran people, we are 
glad we went. Unfortunately work is 
being done outside which restricts the 
views but inside was very interesting. 
(Youngone51 from New Plymouth, New 
Zealand; Reviewed October 2017)

Poets’ Mausoleum, a Prime 
Cultural Destination
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Poets’ Mausoleum or Maqbaratoshoara is a 
prime cultural destination for travelers to 
Tabriz. It attracts a great number of Iranian and 
foreign visitors interested in literature and art.

Takht-E Foulad, Second Most 
Important Cemetery Of Shia 
World
 Isfahan hosts the second most important 
cemetery of the Shia world; the place in which 
the dead bodies of many great figures from the 
past time like Mir Fendereski, sardar Asaad, 
Banu Amin, Baba Roknoldin, and famous 
people of the present time like Hossein Kharazi, 
and thousands of martyrs of the Holy Defense 
era are laid down.The most important old 
historical cemetery of the world of Islam is 
located in the southwest of Isfahan with an area 

of 75 hectares. Takht-e Foulad (Steel Throne) 
which dates back to the 4th century A.H, is of 
great importance due to the fact that it is the 
place where many great figures from the pre-
Islamic period to the Islamic Revolution era, 
and the imposed war martyrs are settled down 
there.The historical zone includes different 
mausoleums; each of them is the burial site 
of a figure. Mausoleums may belong to an 
ethnic group, or sometimes to people who lived 
in a neighborhood, or even to the religious 
minorities. Takht-e Foulad cemetery of Isfahan 
is actually made up of mausoleums which 

have come together; some of them have been 
destroyed over the years, or many of them have 
been repaired.

Its modern 
design was 
developed by 
Iranian architect 
Gholamreza 
Farzanmehr 
who made an 
amalgam of 
modern and 
traditional 
elements 
of Persian 
architecture. 
Construction 
operation started 
in 1972 and was 
completed in 
1982.
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Iranian Petroleum Minister Bijan 
Zangeneh referred to negotiations 
held on developing Naft Shahr 
and Khorramshahr oil fields, 
saying now both sides are able 
to have an official agreement to 
work on them.Speaking to IRNA 
on the sidelines of his meeting 
with his Iraqi counterpart Thamir 
Ghadhban during a tour of to 
Energy Industries Engineering 
and Design (EIED), on Sunday, he 
elaborated on the price of Iran’s 
gas exports to Iraq which stands at 
about $1b.
He added that the Central Bank 
of Iran is supposed to follow up 

the process of receiving Iran gas 
exports debt.
Zangeneh also said that the Iranian 
companies are able to participate 
in implementation of projects in 
Iraq. 
He went on to note that a number 
of Iraqi firms are to visit Iran to 
exchange experiences.
Iranian companies enjoy 
various potentials in oil, gas and 
petrochemical fields to maintain 
cooperation with Iraq, Zangeneh 
said.He also described Iraq 
as a developing country which 
enjoys tremendous grounds for 
cooperation.

Kermanshah’s 
exports hit $2.9 
billion last year
More than 5.896 
million tons of 
non-oil goods 
worth over $2.907 
billion were 
exported from the 
western province 
of Kermanshah 
during the past 
Iranian year, which 
ended on March 
20, indicating a 
rise both in terms 
of volume and 
value, a senior 
official said.
Director General 
of Kermanshah 
C u s t o m s 
Administrat ion 
Khalil Heidari said 
on Sunday that the 
figure indicates 
a 44% and 33% 
growth in terms of 
value and tonnage, 
r e s p e c t i v e l y , 
compared to its 
previous year.
Three border 
crossings, namely 
P a r v i z k h a n , 
Khosravi, and 
Paveh were the 
province’s main 
transit gates 
through which 
some 3.978 
million tons of 
goods worth 
$1.7 billion were 
exported.
The figures on 
the transit of 
goods through 
P a r v i z k h a n , 
Khosravi, and 
Paveh borders 
indicate a 79% 
and 52% increase 
in terms of value 
and volume year-
on-year.
K e r m a n s h a h ’ s 
producers offer 
their products 
in 36 foreign 
markets, the top of 
which Iraq.
D e t e r g e n t s , 
e v a p o r a t i v e 
products, home 
a p p l i a n c e s , 
tomato, tile, plastic 
bags, coolers and 
potato are among 
the main goods 
exported via 
the province’s 
borders.
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Iran, Iraq agree to develop 2 border oil 
fields

For this purpose, Hemmati called 
on all chief executives of banks 
to help boom production sector 
through granting facilities to the 
industrial and production units.
He made the remarks on 
Sunday among chief executives 
and members of the Board of 
Directors of the banks, finance 
and credit associations and said, 
“despite many ups and downs 
and conspiracies waged by 
enemies against the country, 
banking system of the country 
took effective steps and managed 
to solve relevant problems.”
Turning to the concentration of 
enemy on the Money and Foreign 
Exchange Market in order to attain 
its malicious objectives, he said, 
“in the past year (ended March 20, 
2019), enemy had orchestrated 
special program in order to 

disrupt Money and FOREX Market 
but it [enemy] failed and could not 
realize its objective in this field.”
Hemmati evaluated activity 
and performance of banking 
system of the country in the 
previous year (ended Mar. 20, 
2019) ‘appropriate and positive’ 
and added, “it is expected that 
banking system would be 
managed appropriately in the 
current year (started March 21, 
2019) especially in the field of 
controlling liquidity.”

Head of Money and Credit Council 
also referred to the unexpected 
events in the early days of 
the current year and added, 
“unfortunately, a great number 
of people faced serious problems 
in the wake of devastating flood 
in most provinces of the country.”
He promised flood-hit people 
across the country that CBI will 
make its utmost effort to solve 
problems facing these people 
through offering necessary 
facilities and loans.

Phase 1 of Tehran Metro 
Line 6 inaugurated in 
Rouhani’s presence

The first pre-phase of Tehran Metro Line 
6, considered as one of the longest subway 
routes in the region, was inaugurated on 
Sun. in the presence of President Hassan 
Rouhani and a number of City Council 
members.
The phase one comprises 9 kilometers of 
the southern part of Tehran Metro Line 6, 
which includes three stations of Shohada 
Square, Be’sat, and Dolatabad.
Line 6 will be 36 kilometers long in total, 
with 27 stations extending from Dolatabad 
district in southeast Tehran to Kan district 
in northwest of the capital.
The line delves as deep as 37 meters 
underground, and runs through populous 
districts such as 17 Shahrivar, Imam 
Hossein Sq., Haft-e Tir,  and Keshavarz 
Boulevard, ending at Sulqan Station in Kan.
Line 6 has the capacity of transferring 
one million passengers a day. The line, 
in addition to connecting the southeast 
of Tehran to northwest, will connect all 
Tehran Metro lines together, which will 
have a tremendous impact on increasing the 
efficiency of the capital’s subway system.
Speaking at the inauguration, President 
Rouhani said, “today, we are witness to a 
highly positive development for Tehran’s 
environment, which promises fast, safe, 
and energy-efficient transport across the 
capital.”
“The complete inauguration of Tehran 
Metro Line 6 will give the capital’s subway 
system the longest metro route in the 
Middle East region,” Rouhani added.
According to the head of Iran’s 
Municipalities and Village Administrators, 
Mehdi Jamalinejad, subway routes in 
Tehran extend to over 200km, transferring 
730 million passengers every year.
Other Iranian metropolitan cities with 
subway systems are Mashhad, Shiraz, 
Isfahan and Tabriz.

Governor of the Central Bank of Iran (CBI) 
Abdolnasser Hemmati said that backing domestic 
production is the main priority of the Central Bank of 
Iran (CBI) in the current year (started Mar. 2019 ,21).

Cbi Governor:supporting “Domestic Production”, 
Main Priority Of Banking System In Current Yearnews

Economy min. promises 
incentives for doing business 
in Iraq
 Iran’s Minister of Economic Affairs and Finance Farhad 
Dejpasand said Iranian traders will be provided with 
plenty of incentives to expand their presence in the 
Iraqi market.
Dejpasand made the remark after a joint meeting 
with Iraqi ministers of planning and finance in Tehran 
on Saturday, adding “at present, the volume of trade 
between Tehran and Baghdad stands at 8 billion euros, 
and we have plans to hopefully increase the current 

volume as soon as possible.”
“During the meeting with the two Iraqi ministers, we 
conferred on customs issues, facilitating business 
activities, the need for insurance, and joint ventures 
between the two countries,” he added.
Iraq is Iran’s second largest trade partner, said 
Dejpasand, adding however that the volume of trade 
and economic transactions between the two countries 
is not desirable given the countries’ backgrounds, 
histories and cultures.
The Iraqi minister of planning, for his part, said the 
presence of nine ministers and a large number of 
Iraqi businessmen who have accompanied the Iraqi 

prime minister on this trip to 
Tehran reflects the interest 
of Baghdad in increasing 
the level of trade and 
economic exchanges with 
the neighboring country.
The Iraqi minister of 
fiance also said that he 
would discuss with Iranian 
authorities the barriers 
and problems that exist for the 
development of trade transactions between the two 
sides.

Iraqi electricity min.:
Iraq optimistic about 
developing electricity 
coop. with Iran
 Iraqi Minister of Electricity Louay 
Al Khateeb said that his country is 
optimistic about developing electricity 
cooperation with the Islamic Republic 
of Iran.
He made the remarks late on Saturday 
during his meeting with Iranian Minister 
of Energy Reza Ardakanian and said, 
“perspective of cooperation between 
Islamic Republic of Iran and Iraq in the 

field of electricity is very diverse, so that 
Iraq is optimistic to enhance electricity 
cooperation with the Islamic Republic of 
Iran vehemently.”
Iraqi Minister of Electricity, who has 
accompanied Iraqi Prime Minister 
Adil Abdul-Mahdi during his two-day 
official visit to Tehran, pointed out that 
joint committee of the two ministries is 
tasked with operationalizing previous 
Memoranda of Understanding (MoUs) 
for the development of Iraqi electricity 
infrastructures.”
Turning to his visit with Iranian minister 
of energy, he said, “expert-level session 
was held in continuation of our previous 
talks with regard to the development of 

Iraqi electricity in cooperation with the 
Islamic Republic of Iran.”
Turning to the export of gas and 
electricity from the Islamic Republic of 
Iran to Iraq, Al Khateeb said, “we will 
continue to import gas and electricity 
from the Islamic Republic of Iran as long 
as power plants and gas fields in Iraq are 
attained self-sufficiency.”
Iraqi energy imports from the Islamic 
Republic of Iran is temporary which 
will last for about two and three years at 
large, he added.It should be noted that 
Iraqi Prime Minister Adil Abdul-Mahdi 
arrived in Tehran on Saturday morning 
at the head of a high-ranking political 
and economic delegation.

 Banking relations 
with Iraq to get 
facilitated: CBI gov.
 Governor of the Central Bank of Iran 
(CBI) announced on Sunday that Iran-
Iraq banking relations will be eased to 
lubricate transactions between the two 
countries’ businessmen.

Making the remarks on the sidelines 
of his meeting with the Iraqi Finance 
Minister Fuad Mohammed Hussein in 
Tehran, Abdolnaser Hemmati said that 
regarding the ever increasing trade 
transactions between the two sides 
and Iran’s exports of gas and oil to Iraq 
besides Iranian private sector’s exports 
to the country, the exports volume from 
Iran to Iraq has increased recently up to 
$12 billion per year.

There are some banking difficulties 
about which negotiations were made 
with the Iraqi minister today and as 
accorded, to ease Iranian tradesmen’s 
activities in Iraq the impediments will be 
removed soon, CBI governor said.
“Our transactions with Iraq are done 
using our national currencies,” he said, 
“The major part of our earned financial 
resources are in dinar.”“Iraq has paid one 
billion of its arrears to CBI,” he added.

 “despite 
many ups and 
downs and 
conspiracies 
waged by 
enemies 
against the 
country, 
banking 
system of 
the country 
took effective 
steps and 
managed to 
solve relevant 
problems.”



Senior MP calls on 
Iranian nation to help 
flood-hit regions
 Iran’s First Deputy Parliament Speaker 
Masoud Pezeshkian said that the Iranian 
government and parliament are not able 
to compensate for flood damages by 
themselves and people should also help 
them.At the beginning of Parliament open 
session this morning, he said the flood which 
have affected several provinces in the north 
and west of the country including, Golestan, 
Mazandaran, Lorestan, and Khuzestan 
provinces, has caused many problems for 
people of these areas.“Although Iranian 
government, Islamic Revolutionary Guards 
Corps (IRGC), Basij and other forces are 
working in these flood-affected areas, all 
Iranian people should help them on this 
issue,” he stressed.Pezeshkian also noted 
that “this threat to the country has to be 
turned into an opportunity and we should 
help people,” adding, “we hope this new 
year will be a year of empathy, partnership, 
and cooperation to solve people’s 
problems.”Exceptional rainfalls since 
March 19 have flooded some 1,900 cities and 
villages across Iran, claiming over 70 lives 
and causing hundreds of millions of dollars 
of damage to Iranian water and agriculture 
infrastructures. 

 Iranian political 
delegation to set off for 
Venezuela tonight
 An Iranian delegation will depart for 
Venezuela on Sunday night to hold talks 
with senior officials on the Latin American 
country’s current tumultuous political 
situation.The delegation will be headed by 
foreign minister’s aide and the director of 
the Foreign Ministry Department for the 
Americas, Mohsen Baharvand.The visit 
aims at holding political talks on the current 
situation in Venezuela, and exchange of 
views on ways to further expand political 
and economic cooperation between the 
two friendly countries.Baharvand had told 
Sputnik back in March that Iran opposes 
any unilateral actions against Venezuela 
that run counter to the UN Charter.“Iran 
considers the government of [incumbent 
President Nicolas] Maduro legitimate. We 
are convinced of the need to respect the 
Venezuelan constitution and oppose any 
unilateral actions that run counter to the UN 
Charter, such as foreign interference in the 
internal affairs of this country and the threat 
to use force in international relations. This is 
Iran’s position,” Baharvand had said.

U.s. Opposes Democracy, Political 
Activism In Iraq: Ayatollah Khamenei

In the meeting, Ayatollah Khamenei 
pointed out to the ideological, 
cultural and historical convergence 
among the Iranian and Iraqi nation, 
stressing, “The relations between 
the Islamic Republic of Iran and 
Iraq is beyond simple ties between 
two neighboring countries and the 
Iranian nation and state consider 
the progress and prosperity of 
the Iraqi nation as part of their 
own interests; however, the U.S. 
officials—contrary to their verbal 
remarks—assume the democracy 
and the current assembly of political 
activists in Iraq as detrimental to 
themselves. Therefore the Iraqi 
government should take actions 
so that U.S. troops will leave Iraq as 
soon as possible”.
Appreciating the wise and plausible 
positions taken by Mr. Adil Abdul-
Mahdi with respect to the matters 
in Iraq and the region, the Leader 
of the Islamic Revolution referred 
to human capacities of Iraq and 
said, “Among [numerous] human 
resources of Iraq are its youth 
who proved their potentials in 
countering the ISIS sedition; and 
that was a historic achievement”.
Ayatollah Khamenei also called 
the scientists and scholars of Iraq 
as another asset of Iraq, saying, “At 
the early periods of its presence in 
Iraq, the U.S. assassinated many of 
the Iraqi scientists; because they 
understood the importance of this 
valuable asset”.
Emphasizing on the fact that human 
assets and rich mineral resources 
in Iraq will make this country the 
most influential country of the Arab 
world, his Eminence stated, “The 
U.S. officials and their cohorts in 
the region are against the current 
democratic establishment in Iraq 
as well as the officials and the 
chief leaders and regard them as 
offensive to their own interests”.
Stressing that if the Iraqi 
government and officials followed 
the U.S., the U.S. would have no 
problems with Iraq, he added, 
“The current government and 

parliament in Iraq and the political 
figures are not what the U.S. desires; 
as a result, they plot for removing 
them from the political scene of 
Iraq”.
The Supreme Leader mentioned 
that what the U.S. and Saudi officials 
say in words about Iraq contradict 
their real intentions, noting, “At a 
time when the ISIS occupied Mosul, 
they provided the terrorists with 
money, arms and equipment; and 
now that Iraq has defeated ISIS, 
they pretend they seek friendship 
with Iraq”.
Ayatollah Khamenei referred to the 
remarks of the Iraqi Prime Minister 
about the remainder of ISIS in Iraq 
and maintained, “Comprehensive 
awareness is required; because if 
they notice the slightest weakness 
in the Iraqi government and nation, 
they will start to commit crimes 
again”.
The Leader of the Revolution 
regarded the U.S.’s military 
presence in the countries of the 
region as detrimental to the 
countries and the nations and 
addressed the Iraqi Prime Minister 
by stressing, “You should take 
necessary measures so that the 
U.S. will withdraw its troops from 
Iraq as soon as possible; because in 
any country where U.S. maintained 
an enduring military presence, 
the process of expelling them 
became more complicated and 
problematic”. 
His Eminence further asserted 
that the U.S.’s goals go beyond 
mere military presence, and said, 
“They seek long-term presence 
and interests as well as forming a 
government like the military states 
that were created during the early 

times of the occupation of Iraq”.
Ayatollah Khamenei went on to 
refer to the influence of scientific 
advances on Iraq’s development 
and added, “Based on experience, 
I believe scientific progress in Iraq 
will pave the ground for permanent 
security in various areas”.
The Supreme Leader finally 
described increased relation with 
marja’iyah [the clergy] as useful and 
effective.
While meeting with the Leader 
of the Islamic Revolution, Mr. 
Adil Abdul-Mahdi expressed his 
gratitude for this meeting and 
said, “The Islamic Republic and the 
Iranian nation have always been 
with the Iraqi government and 
nation in difficult times, the most 
recent case being Iraq’s victory over 
the ISIS which was realized with 
the support of the Islamic Republic 
of Iran”.The Prime Minister of Iraq 
stressed that despite the defeating 
of ISIS, its elements are still present 
in Iraq, adding, “Nevertheless, today 
the Iraqi people live in a secure and 
stable situation”.
Referring to President Hassan 
Rouhani’s recent trip to Baghdad as 
well as today’s meetings in Tehran, 
Mr. Abdul-Mahdi proclaimed, “As a 
result of the negotiations, we have 
reached good agreements [with our 
Iranian counterparts] for building 
railways, establishing industrial 
parks, developing commercial 
relations, transportation, and 
dredging Arvand”.
The Iraqi Prime Minister concluded, 
“The relation between Iraq and the 
Islamic Republic of Iran is special 
and we have announced that we 
will never join the U.S.’s sanctions 
against Iran”.

Iraqi Prime Minister, Adil Abdul-Mahdi and his 
entourage met with the Supreme Leader of the 
Islamic Revolution, Ayatollah Khamenei.
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Top military 
officials of Iran and 
Iraq held talks in 
Tehran on Sunday, 
discussing the 
status of bilateral 
cooperation in 
different fields.
Chief of General 
Staff of the Iranian 
Armed Forces Maj. 
Gen. Mohammad 
Hossein Bagheri 
and Chief of Staff 
of the Iraqi Armed 
Forces Gen. Othman 
Al-Ghanimi met 
here in Tehran.
Iranian commander 
noted that he was 
in Khuzestan 
province due to 
flood conditions 
and has just 
arrived in Tehran 
for this meeting. 
Bagheri said that 
he is eyeing for 
the official visit 
Al-Ghanimi to 
Iran which is due 
after the month of 
Ramadan.
Touching upon 
their recent 
meeting in Syria, 
Bagheri hoped 
that meetings 
and cooperation 
between the two 
n e i g h b o r i n g 
countries would 
continue in the 
future.
For his part, the 
Iraqi commander 
praised the 
status of bilateral 
c o o p e r a t i o n 
between the two 
countries, hoping 
for a further 
boost in different 
sections.
He also described 
yesterday’s meeting 
between Iranian 
President Hassan 
Rouhani and the 
Prime Minister of 
Iraq Adil Abdul-
Mahdi as effective. 
Iraq will not let 
others use its soil 
against Iran, he 
quoted Iraqi PM 
as saying in the 
meeting.
Heading a high-
ranking delegation 
Iraqi PM arrived in 
Tehran on Saturday 
for a two-day 
official visit.

Iran, Iraq top 
military officials 
discuss bilateral 
cooperation

Iran
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Pope Blames US, Europe 
Weapons for Children Killed 
in Wars
 Pope Francis blamed Europe and the United 
States for the deaths of children in Syria, Yemen 
and Afghanistan, saying that wealthy Western 
countries fuel conflicts by selling weapons in war 
 zones.
Speaking to students and teachers of Milan’s San 
Carlo Institute on Saturday, Francis said the reason 
there are so many wars around the world is “the 

rich Europe and America sell weapons ... used to kill 
children and kill people.”
Without such firepower, the pope added, there 
wouldn’t have been war in countries such as 
Afghanistan, Yemen and Syria.“A country that 
produces and sells weapons has on its conscience 
the death of every child and the destruction of each 
family,” Francis said, AP reported.
Talking about the need for countries to welcome 
and integrate migrants, the pope refuted the crime 
concerns governments cite to keep out asylum 
seekers.Foreigners are not the source of most crime 
in Italy because “we also have lots of them,” Francis 

said.
“The Mafia has not 
been invented by 
Nigerians. Mafia 
is ours,” he said. 
“All of us have 
the possibility of 
being criminal. 
Migrants bring 
us wealth because 
Europe has been 
made by migrants.”

 Trump Says Made Golan 
Decision after A ‘Quickie’ 
Lesson
 US President Donald Trump said he made the 
decision to recognize Israel’s “sovereignty” over 
Golan after getting a quick history lesson during a 
conversation on a different subject.
Speaking at the Republican Jewish Coalition 
gathering in Las Vegas, Trump said he made the 
snap decision during a discussion with his top 
Middle East peace advisers, including the US 
ambassador to Israel, David Friedman, and son-
in-law Jared Kushner.
“I said, ‘Fellows, do me a favor. Give me a little 
history, quick. Want to go fast. I got a lot of things 

I’m working on: China, North Korea. Give me a 
quickie,” Trump said to laughter from the Las 
Vegas crowd, Reuters reported.
“‘How do you like the idea of me recognizing 
exactly what we’re discussing?’” said Trump, 
recounting the conversation.
Trump said Friedman was shocked, “like 
a wonderful, beautiful baby,” and asked the 
president if he would actually do it.
 “I went - ‘BING!’ - it was done,” Trump said on 
Saturday, describing the swiftness of his decision. 
“We make fast decisions. And we make good 
decisions.”
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu 
visited Trump last month. At their March 25 
meeting, Trump signed a proclamation officially 

granting 
US recognition of the Golan as 

Israeli territory.
Golan is a border area the Tel Aviv regime seized 
from Syria in 1967.

News

“At the early 
periods of its 
presence in 
Iraq, the U.S. 
assassinated 
many of the 
Iraqi scientists; 
because they 
understood the 
importance of 
this valuable 
asset”.



Iran FM’s aide to visit Venezuela
Iranian Foreign Minister’s aide and the director of the Foreign Ministry 
Department for the Americas, Mohsen Baharvand will head for Venezuela 
on Sunday night to review and discuss the latest situation in the Latin 
American country.
At the head of a delegation, Mohsen Baharvand will pay a visit to Venezuela 
to hold talks with senior officials on the Latin American country’s current 
tumultuous political situation.
Holding political talks on the current situation in Venezuela, and exchanging views 
on ways to further expand political and economic cooperation between the two friendly 
countries are among the plans for the visit.

Iran’s defense minister 
said blocking the financial 
channels that are trying 
to provide relief to flood-
stricken people across Iran, 
shows the US government’s 
true face and proves its 
deep animosity against the 
Iranian nation.Pointing 
to the devastating floods, 
which have been gripping 
people across the country 
in the past two weeks, 
Brigadier General Amir 
Hatami said that freezing 
the financial accounts of 
the Iranian Red Crescent 
due to the US’ economic 
sanctions against the 
Islamic Republic shows 
Washington’s true face and 
deep animosity against the 
Iranian nation.
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 Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei pardoned or commuted 
prison terms of 1,117 convicts found guilty by 
various Iranian courts.The pardon was granted 
at the request of the country’s Judiciary Chief 
Hojatoleslam Ebrahim Raeisi on the occasion 
of Eid al-Mab’ath, the anniversary of the day 
Prophet Muhammad (PBUH) was chosen as God’s 
messenger.
Article 110 of the Constitution grants the Supreme 
Leader the right to pardon or reduce the sentences 
of convicts upon a recommendation from the head 
of the Judiciary.The clemency, however, does not 
apply to several types of convicts, including those 

who have been sentenced for their role in armed 
struggle against the country, armed or organized 
drug trafficking, rape, armed robbery, arms 
smuggling, abduction, bribery and embezzlement.

“If Americans make this 
mistake and put IRGC in 
terror list, this double-
urgency bill will be 
approved in the Iranian 
Parliament,” the senior MP 
told .
Trump confessed that ISIL 
has been established by the 
United States, Falahatpisheh 
noted, adding that armed 

forces of Iran defeated these 
terrorists.
The remarks came after a 
report by the Wall Street 
Journal which claimed that 
US officials will designate 
IRGC as a foreign terrorist 
organization. The move 
could be announced as 
early as Monday, April 8, 
according to WSJ. If carried 

out, it will mark the first time 
another country’s military 
has been branded as a 
terrorist group.
 “If IRGC is placed on 
America’s list of terrorist 
groups, we will put that 
country’s military on the 
terror blacklist besides 
Daesh [ISIL],” Falahatpisheh 
had tweeted Saturday.

he full text of his message 
released on the occasion of the 
25th Anniversary of the Genocide 
against the Tutsi in Rwanda is as 
follows:
This year marks the 25th 
anniversary of the genocide 

against the Tutsi in Rwanda, one of the darkest 
chapters in recent human history. More than 
800,000 people – overwhelmingly Tutsi, but 
also moderate Hutu and others who opposed 
the genocide – were systematically killed in 
less than three months. On this Day, we honour 
those who were murdered and reflect on the 
suffering and resilience of those who survived. 
As we renew our resolve to prevent such 
atrocities from ever happening again, 
we are seeing dangerous trends of rising 
xenophobia, racism and intolerance in many 
parts of the world. Particularly troubling is the 
proliferation of hate speech and incitement 
to violence. They are an affront to our values, 
and threaten human rights, social stability 

and peace. 
Wherever they occur, hate speech and 
incitement to violence should be identified, 
confronted and stopped to prevent them 
leading, as they have in the past, to hate crimes 
and genocide.
I call on all political, religious and civil 
society leaders to reject hate speech and 
discrimination, and to work vigorously to 
address and mitigate the root causes that 
undermine social cohesion and create 
conditions for hatred and intolerance.
The capacity for evil resides in all our societies, 
but so, too, do the qualities of understanding, 
kindness, justice and reconciliation. Let us 
work together to build a harmonious future 
for all. This is the best way to honour those 
who lost their lives so tragically in Rwanda 25 
years ago.

Head of Iran’s Petroleum 
Engineering and Development 
Company Turaj Dehqani said 
on Saturday that historic flash 
floods that inundated parts oil-
rich province of Khuzestan in 
southwest of the country over 

the past days had not caused the crude 
production in joint fields with Iraq, located 
to the west of the Karun River, to stop or slow 
down.
“Areas to the West of Karun have always been 
exposed to flooding, however, despite these 
difficult conditions, the oil development 
activities have continued unabated,” Dehqani 
told the official IRNA agency, adding that flash 
floods had caused some minor problems to 
current operations in the joint fields.
Heavy floods, described by authorities as 
unprecedented in the past 70 years, have 
affected around two thirds of Iran’s 31 
provinces with areas in northeast, west and 
southwest of the country suffering the worst. 

Nearly 70 people have been killed since the 
heavy downpours began to hit Iran on March 
19.
All the five oil fields shared between Iran and 
Iraq are located near the Hawizeh Marshes 
which straddles the border between the 
two countries and is known to the locals as 
Hurolazim.
Dehqani also rejected reports that authorities 
had decided to divert the flood waters 
from the Hurolazim in order to protect 
the oil installations in the area. He said all 
environmental standards have been observed 
during years of development of the joint oil 
fields. 
Dehqani said Iran’s oil production from joint 
fields with Iraq had reached some 350,000 
barrels per day, generating some USD 10 
billion for the country.

Ayatollah Khamenei Grants Clemency to 
over 1,100 Iranian Prisoners

Bill to designate US forces as terrorists ready: Falahatpisheh

UN chief urges leaders to reject hate 
speech, discrimination

Iran denies floods affected joint oil fields 
with Iraq

Chairman of National Security and Foreign Policy Commission of Iranian Parliament Heshmatollah 
Falahatpisheh said that double-urgency bill has been prepared to designate US military forces as terrorists.

The United Nations Secretary General António Guterres in 
a message called on all political, religious and civil society 
leaders to reject hate speech and discrimination, the UN 
Information Center (UNIC) in Tehran reported.

Iranian authorities have reject reports that massive floods 
have affected crude production in joint oil fields with 
neighboring Iraq.
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Trump 
confessed that 
ISIL has been 
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by the United 
States

I call on all 
political, 
religious and 
civil society 
leaders to reject 
hate speech and 
discrimination

Dehqani also 
rejected reports 
that authorities 
had decided to 
divert the flood 
waters from 
the Hurolazim 
in order to 
protect the oil 
installations in 
the area. 

U.s. Opposes Democracy, Political 
Activism In Iraq: Ayatollah Khamenei



گردشگری

فارس
گـــزارش

گردشگری داخلی یا 
گردشگری بین المللی؟

لین  مســئو
ی  شــگر د گر
جمهوری اسالمی 
ایران بــه جای تاکیــد و تمجید از 
ورود گردشــگر خارجی ابتدا نگاه 
سیاســتی خود را به توسعه متوازن 
گردشــگری داخلی معطوف کنند، 
 چــرا که شــواهد در دنیا نشــان 
مــی دهنــد کــه کشــورهای 
موفــق در حــوزه گردشــگری 
داخلــی کشــورهای موفقی در 
 عرصه گردشــگری بیــن المللی

 بوده اند.

تحلیل شورای جهانی سفر و گردشگری۱ 
)WTTC( از بازار گردشگری داخلی در 
سال 20۱7 نشان می دهد که جمهوری 
اسالمی ایران در این سال از محل هزینه 
کردهای مربوط به گردشــگری داخلی، 
درآمدی معــادل ۱6.4 میلیــارد دالر را 
بدست آورده اســت، که این آمار معادل 
78.3 در صــد از کل درآمــد موجود در 
صنعت گردشــگری ایران است لذا با یک 
محاسبه ســاده می توان عنوان کرد که 

درآمد حاصل از ورود گردشــگر خارجی 
به کشــورمان معــادل 4.6 میلیارد دالر 

بوده است.
این آمار درحالی توســط شورای جهانی 
 ســفر و گردشــگری )WTTC( اعالم

 می گردد کــه طبق آمار بدســت آمده 
این شورا ایران با رشــد میزان هزینه کرد 
5.۱ میلیارد دالری گردشــگران داخلی 
طی ســال های 20۱۱ تا 20۱7 در رتبه 

دوازدهم جهان قرار گرفته است.
یعنی محاسبات نشــان می دهند که به 
طور میانگین رشــد 2۱ درصدی هزینه 
کرد گردشگران داخلی را طی این سال ها 

شاهد بوده ایم. 
در واقــع مــی تــوان تخمیــن زد که با 
میانگین رشــد 2۱ درصــد هزینه کردها 
گردشــگران داخلی در 6 ســال گذشته، 
تا ابتدا ســال 20۱9 جمهوری اســالمی 
ایران نزدیــک 20 میلیــارد دالر درآمد 
 حاصــل از گردشــگری داخلــی را 

دارد.
این در حالی است که در سند افق چشم 
انداز بیســت ســاله2  درآمد ۱0 میلیارد 
دالری از ناحیه جذب ۱3 میلیون گردشگر 
خارجی تا پایان ســال ۱398 ابالغ شده 

است. 
نکته قابل توجه این است که با وجود اینکه 

اسناد باالدستی و 
سخنان مسئوالن 
گردشــگری در 
دولــت فعلــی و 
دولت هــای قبلی 
موکدا بر رســیدن 
به درآمد 25-20 
میلیــارد دالری در 
ندازه  افق چشــم ا
تاکیــد   ۱404
دارند، بــا نگاهی به 
آمار شــواری جهانی 
ســفر و گردشگری 
 )W T T C (
کشــورمان در حــال 
محــل  از  حاضــر 
ی  هــا د ینه کر هز
گردشــگری داخلــی 
درآمدی معــادل 20 
میلیــارد دالر را در یک 

سال دارد.

همچنین نکته قابل توجه برای مسئولین 
گردشگری کشــور این اســت که چون 
 گردشــگری بین المللی عمدتا توســط 
واســطه هــای خارجی و شــرکت های 
حمل و نقل بین المللــی انجام می پذیرد 
همین درآمد 4.6 میلیارد دالری حاصل 
از هزینه کرد گردشــگران خارجی نشت 
داشته و به اقتصاد کشور برنمی گردد در 
حالیکه عمــده هزینه کردهای حاصل از 
گردشــگری داخلی بی واسطه منافع آن 
مستقیما به خود جامعه میزبان در مقاصد 
گردشــگری برمی گردد که همین مهم 
موجب توسعه درونی شدن اقتصاد و عدم 
وابستگی صرف به گردشگر خارجی شده 
و ضمن توسعه اشــتغال در کلیه مقاصد 
گردشگری کشور منجر به کاهش پدیده 

مهاجرت نیز می گردد. 
لذا بد نیســت که مســئولین گردشگری 
جمهوری اســالمی ایران به جای تاکید 
و تمجیــد از ورود گردشــگر خارجــی 
ابتدا نگاه سیاســتی خود را به توســعه 
متــوازن گردشــگری داخلــی معطوف 
 کنند، چــرا که شــواهد در دنیا نشــان 
می دهند که کشــورهای موفق در حوزه 
گردشــگری داخلی کشــورهای موفقی 
 در عرصــه گردشــگری بیــن المللــی

 بوده اند.

ارزانی گوشت قرمز در راه است
باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: با توجه به 

فراوانی عرضه دام، قیمت الشه در عمده فروشی کاهش یافته است.
منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور درباره آخرین تحوالت بازار گوشت 
قرمز اظهار کرد: اگرچه قیمت گوشــت در بخش تامین و عمده فروشی از ثبات نسبی 

برخوردار است، اما در بازار خرده فروشی با پدیده گران فروشی روبرو هستیم.
وی افزایش واردات دام زنده و گوشت قرمز و ازدیاد دام داخل ناشی از شرایط مساعد مرتع 

را عامل اصلی کاهش قیمت گوشت در بازار برشمرد.
پوریان از کاهش قیمت دام زنده در بازار خبــر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو دام 
زنده در کشور 34 هزار تومان است و در برخی شهرهای سیل خیز قیمت دام به 25 تا 26 

هزارتومان سقوط کرده است.
این مقام مسئول با انتقاد از قیمت باالی گوشت قرمز در خرده فروشی ها بیان کرد: در شرایط 
فعلی، قیمت گوشت قرمز در خرده فروشی ها به دلیل سو استفاده خرده فروشان با نرخ های 

قبلی عرضه می شود، این در حالی است که قیمت دام زنده و الشه در عمده فروشی ها کاهش 
چشمگیری داشته است که از دستگاه های ذی ربط انتظار می رود در بازار نظارت جدی 

داشته باشند چرا که قیمت دام به حد گسترده ای در میادین کاهش یافته است.
رئیس شورای تامین دام کشور درباره آخرین وضع تاثیر وقوع سیل در عرضه دام گفت: 
اگرچه وقوع سیل های اخیر تلفاتی در برخی استان ها همچون خوزستان و پل دختر ایجاد 
کرده است، اما میزان خسارت به حدی نیست که بتواند به بخش دام و طیور خسارت وارد 

کند.
وی قیمت هر کیلو الشه در عمده فروشی ها را 55 تا 60 هزار تومان اعالم کرد و افزود: البته 
در برخی استان ها قیمت الشه به دلیل ازدیاد عرضه به کمتر از 50 هزار تومان رسیده است.

این مقام مسئول ادامه داد: وقوع سیل و بارش های اخیر در برخی استان ها موجب شده تا 
برخی دالالن با قیمت های پایین اقدام به حرید دام زنده از دامداران کنند.

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور با اشاره به تاثیر بارش های مناسب در افزایش 
عرضه دام به کشور اظهار کرد: بارش های اخیر فرصتی ایجاد کرده است تا به سبب شرایط 

مساعد مرتع کمبودی در عرضه دام داخل نداشته باشیم.
پوریان با اشاره به اینکه واردات دام زنده کماکان سابق 
اســت، بیان کرد: هم اکنون میزان واردات دام سبک 
زنده در حدی است که کشتارگاه ها با ازدیاد دام زنده 

روبرو هستند.
وی از واردات دام زنده سنگین در روزهای آتی خبر داد و 

گفت: با توجه به فراوانی واردات در تامین نیاز بازار مشکلی 
نداریم.

پوریان در پایان با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام داخل نداریم، 
تصریح کرد: با استمرار مناسب واردات و عرضه داخل پیش بینی می شود که 

قیمت دام زنده به نرخ منطقی خود که 29 تا 30 هزار تومان است، برسد. از این رو مسئوالن 
با اعمال نظارت های بیشتر در خرده فروشــی ها باید از گران فروشی جلوگیری کنند تا 

اجحافی در حق مصرف کننده صورت نگیرد.

اقتصاد ایران
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بعد از پیاز نوبت به گوجه 
رسید!

دلیل افزایش دو برابری 
قیمت گوجه فرنگی

از ابتدای ســال گذشــته در پی 
نوســانات نــرخ ارز، صــادرات 
محصوالت کشاورزی جایگاه قابل 
توجهی در تجارت کشور از آن خود 
کرد و این موضوع تــا حدی رونق 
گرفت که از نیاز بازار داخلی برای 
بازارهای صادراتی هزینه شد و حتی 
تجار کشورهای همسایه به خرید 
محصوالت کشــاورزی و باغی در 

محل کشت در ایران روی آوردند.
بررسی ها در سطح میادین میوه و 
تره بار نشــان از آن دارد که قیمت 
گوجه فرنگی در چنــد روز اخیر 
رشدی در حدود دو برابر داشته و 
این در حالی اســت که عرضه این 

محصول کاهش یافته است.
در ایــن رابطــه حســن صابری 
هرندی، رئیس اتحادیه بارفروشان 
با تأیید تأثیر صــادرات بر کاهش 
عرضه گوجــه فرنگی در بــازار و 
افزایش قیمت آن، به ایسنا گفت: 
در روزهای اخیر کــه ممنوعیت 
صادرات پیاز اعمال شــده، قیمت 
این محصول با کاهش 40 درصدی 
مواجه شده و در کنار آن با برداشته 
شــدن ممنوعیت صادرات گوجه 
فرنگی از ۱5 فروردین ماه امسال، 
قیمت ایــن محصول تــا دو برابر 

افزایش یافته است.
وی بــا بیان اینکــه قیمت گوجه 
فرنگی در سطح میدان های میوه 
و تره بار بــه کیلویی 5000 تومان 
افزایش یافته اســت، خاطرنشان 
کرد: سود صادرات گوجه فرنگی در 
بازارهای هدف برای هر کیلو از این 
محصول در حدود 70 تا 80 سنت 
است و صاحبان بار گوجه فرنگی و 
دالالن با توجه به این میزان درآمد، 
حجم قابــل توجهی از محصوالت 
را صادر می کننــد. رئیس اتحادیه 
بارفروشان مدعی شد: مدیریتی در 
زمینه تولید و صادرات محصوالت 
کشاورزی وجود ندارد و شرایط به 
گونه ای است که با باز و بسته شدن 
درهای صادرات، بــازار و قیمت ها 
تحت تأثیر قرار می گیرد. صابری 
ادامه داد: دولت و مســئوالن باید 
به جــای اعمــال ممنوعیت های 
واردات و صادرات با تعرفه گذاری 
مناســب بازار را کنترل و مدیریت 
کنند. قیمت گوجه فرنگی تا قبل 
از آزادســازی صادرات به کیلویی 
2000 تومــان رســیده بــود که 
شــرکت های تولید رب، هر کیلو 
از این محصول را به قیمت ۱500 
تومان خریــداری می کردند، اما از 
۱5 فروردین قیمت این محصول 
به یکباره با رشــد قابــل توجهی 
مواجه شده است. وی خاطرنشان 
کرد: حتی انتشار خبر ممنوعیت 
و آزادســازی صادرات به لحظه بر 
قیمت محصوالت در بــازار تأثیر 

می گذارد.

مهر
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نیــم  می دا اول:    
نفت خــام در اقتصاد 
ایــران بیــش از نیمی 
از صادرات کشــور را 
دربرمی گیــرد. همین 
درآمد روی کاغذ، بیش 
از 30 درصــد بودجه 
دولت را تامین می کند. البته به طور 
دقیق تر، این ارقام بیش از این میزان 
است. به عبارت دیگر درآمد ناشی از 
فروش نفت، باعث می شود تا واردات 
ســرمایه ای و مواد اولیــه به راحتی 
انجام شود و در ســیکل بعدی، این 
واردات خود موجب رونق و صادرات 
کاالهای دیگر می شود. از این رو نبود 
این درآمد باعث افت شدید واردات 
کاالهای سرمایه ای شده و اقتصادی 
را که بــرای تولید شــدیدا نیازمند 
سرمایه است با شوک منفی مواجه 
می سازد. در مورد بودجه دولت، این 
فرآیند شدیدتر است؛ به این معنا که 

وابستگی درآمدهای دولت به نفت، 
بسیار بیشتر از 30 درصد است؛ زیرا 
درآمدهای مالیاتی خــود متکی به 
کسب و کارهایی اســت که به طور 
غیرمستقیم وابسته به درآمد ارزی 

هستند.
وقتی ســیکل های تجاری اقتصاد 
ایران را بررسی می کنیم، دوره های 
رکــود و رونــق کامال وابســته به 
درآمدهای ناشــی از فــروش نفت 
اســت. وقتی درآمد نفتــی افزایش 
می یابد، سیکل رونق شروع می شود 
و با کاهش فروش، اقتصاد دچار رکود 
می شود. از این رو، بدون هیچ شکی 
دوره رکودی که از سال گذشته آغاز 
شده، امسال نیز ادامه می یابد و اگر 
تحریم های نفتی تشدید شود، این 

سیکل عمیق تر می شود.
  دوم: مشــکلی کــه تحریم هــا 
ایجاد می کند، بســیار فراتر از افت 
درآمدهای ارزی، عدم توازن بودجه، 
کاهــش واردات، تقلیــل مصرف و 
رکود اقتصادی است. تحریم ها روند 
بلندمدت اقتصــاد را تحت تاثیر قرار 
داده اســت. وقتــی از روند صحبت 
می کنیم، منظور فراتر از سیکل های 
سینوسی رکود - رونق است. در واقع 
روند، به شما می گوید که سیکل ها به 
سمت باال حرکت می کنند یا پایین. 
وقتی روند صعودی باشد، به معنای 

آن اســت که درآمد سرانه کشور در 
بلندمدت فــارغ از تحوالت مقطعی 
افزایشی اســت و وقتی نزولی باشد 
به معنای کاهش رفاه شــهروندان 
اســت. متغیر اصلــی تعیین کننده 
این رونــد نیز نرخ ســرمایه گذاری 
یا همان نســبت تشــکیل سرمایه 
به تولید ناخالص داخلی اســت که 
همواره بیش از 30 درصد بوده است؛ 
اما این رقم در سال های اخیر به زیر 
20 درصد رســیده و انتظار می رود 
که به زودی در شرایطی قرار گیریم 
که میــزان ســرمایه گذاری حتی 
نتواند اســتهالک موجودی سرمایه 
را پوشــش دهد و در نتیجه خالص 
موجودی سرمایه در کشــور رو به 
افول گذارد. این امر به آن معناست 
که از این به بعد دغدغه اقتصاد ایران 
نه پیشرفت و توسعه که جلوگیری از 
فقیر شدن بیشتر شهروندانش است.

  ســوم: هر چند اقتصــاد ایران 
همــواره با مشــکالت ســاختاری 
مواجه بوده اســت، اما تبعات ناشی 
از تحریم ها، تصویــر کامال متفاوتی 
را در ســال های اخیــر بــرای آن 
ایجاد کرده اســت که پیــش از این 
وجود نداشــته و چشم پوشی از این 
تصویر و حواله دادن آن به مســائل 
ساختاری، اصوال سیاســت گذار را 
از حل مســائل دور می کند. با این 

وجود انجام اصالحات ساختاری تا 
حدی می تواند بار تحریم ها را سبک 
کند. انجام دادن آن نیز بیش از آنکه 
نیازمند دانش باشد، محتاج شجاعت 
و ریسک پذیری است. اصالحاتی که 
گستره متنوعی از کاهش بوروکراسی 
دولتی، افزایش پایه هــای مالیاتی، 
افت چشمگیر تعرفه و موانع تجاری، 
اصالحات بانکی، اصالحــات یارانه 
انرژی و... را شامل می شــود. البته 
اگر باز پرســیده شــود که با انجام 
صددرصدی این اصالحات و با وجود 

حجم تحریم های کنونی که اقتصاد 
و کشــور را به حالت آتارکی یا خود 
وابسته کشــانده، آیا توسعه یافتگی 
ممکن اســت، بدون تردید پاســخ 

منفی است.
  چهارم: در این تصویر کالن، اصوال 
مشکل کمبود ســرمایه در گردش 
بنگاه هــا، خود نه علت کــه معلول 
است. رفع شــدن معلول با استفاده 
از گزینه هایــی که سررشــته آن به 
پایه پولی بازمی گردد، از آنجا که به 
علت پاسخ نمی دهد، کامال موقتی و 

تبعات تورمی آن تنها به بدتر شدن 
وضعیت منجر می شــود. از این رو 
برخــالف تصوری که وجــود دارد، 
فشــار بیش از حد به سیستم بانکی 
و بانک مرکزی، راه رسیدن به هدف 

تولید نیست.
اگــر  حتــی   ،۱398 ســال 
سیاســت گذاری معقولی را به خود 
ببیند، یکی از سخت ترین سال ها در 
دهه های اخیر خواهد بود. باشد تا با 
تصمیم های مرسوم، آن را پرچالش تر 

نکنیم. 

نگاهی کلی به وضعیت موجود اقتصاد ایران

تحریم ها در سال ۹۸ با اقتصاد ایران چه می کند؟

دنیای اقتصاد
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

99

98

اقتصاد کالن

وام تولید در اولویت بانک ها

نوسان ارز؛ ممنوع
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی و دولت از تالطم و نوسان در بازار ارز ممانعت 
می کنند، گفت: سال ۹۸ سال تعیین کننده در عرصه اقتصادی است و از مدیران عامل بانک ها درخواست 

می شود که با اعطای هدفمند تسهیالت، به رونق تولید و همچنین جبران خسارات سیل کمک کنند.

 عبدالناصر همتی در جمع مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری، با مرور شرایط کشور 
در سال گذشته، تاکید کرد که سال گذشته با وجود فراز و نشیب های فراوان و توطئه دشمنان، با خنثی شدن هدف 

اصلی دشمن به پایان رسید که قطعا نظام بانکی تأثیر شایانی در آن داشته است.
همتی با اشاره به تمرکز دشمن بر بازار پول و ارز به منظور دستیابی به اهداف خود، گفت: در سال گذشته دشمن 
برنامه ریزی ویژه ای به منظور اخالل در بازار پول، ارز و نظام بانکی طراحی کرده بود که از نائل شدن به اهداف خود 

ناکام ماندند.
  برنامه جدی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی

رئیس کل این بانک کلیت فعالیت نظام بانکی در سال گذشته را مناسب و مثبت ارزیابی کرد و گفت: انتظار می رود 
نظام بانکی در سال جاری با مدیریت صحیح به ویژه در بحث رعایت سود بانکی و اضافه برداشت، به طور جدی در 

کنترل نقدینگی همراهی کند و بداند بانک مرکزی در این زمینه به طور جدی برخورد الزم را خواهد کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به حوادث غیر مترقبه اوایل سال جاری خاطرنشان کرد: جمع زیادی از هموطنان 
به دلیل سیل با مشکالت زیادی مواجه شدند که ضمن ابراز همدردی با آنان، ان شاءاهلل با استفاده از ظرفیت سیستم 
بانکی در جهت بهبود شرایط زندگی و ارائه تسهیالت الزم به ویژه در حوزه منازل مسکونی واحدهای تجاری و باغات 

و کارگاه های صنعتی و سایر نیازها تالش خواهد کرد.
همتی با تاکید بر اینکه دشمنان در سال جاری نیز همچون سال گذشته به منظور دستیابی به اهداف خود در بازار 
ارز و پول تمرکز کرده اند، گفت: بانک مرکزی و دولت با برنامه ریزی های الزم از تالطم و نوسان در بازار ارز ممانعت 

خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تسریع در فروش اموال مازاد بانک ها و عدم تداوم بنگاه داری شد و گفت: 
بانک ها باید با تشکیل کارگروه هایی، اقدامات الزم برای فروش اموال مازاد شرکت های زیر مجموعه به صورت عملیاتی 

انجام دهند و در این زمینه فرایند اجرای کار را تسریع بخشند.
همتی با اشاره به حجم خسارت های سیل بر زیر ساخت ها و منازل و دارایی های مردم و بخش کشاورزی و دام ها 
تاکید کرد: قطعا بودجه 98 امکان پاسخگویی به آن را ندارد و در کنار تسهیالت بانکی استفاده از منابع صندوق توسعه 

ملی ضروری خواهد شد.

برای تحقق رونق تولید در ســال جاری، ابتدا الزم است نگاهی 
کلی به وضعیت موجود اقتصاد ایران داشــته باشیم. درک این 
شرایط، راه های اصلی برای جلوگیری از افت شدید تولید ملی را 
به دست می دهد و در عین حال، سیاست گذار را از افتادن در ورطه 
بی انتهای کمک به تولید از طریق اعتبارات که نتیجه ای جز رشد 

پایه پولی و ثبت تورم های باالتر ندارد، در امان می دارد.

سال ۱۳۹۸، حتی 
اگر سیاست گذاری 

معقولی را به خود 
ببیند، یکی از 

سخت ترین سال ها 
در دهه های اخیر 

خواهد بود. باشد تا با 
تصمیم های مرسوم، 

آن را پرچالش تر 
نکنیم. 
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دومین نمایشگاه بین المللی ایران جابکس؛ دوم تا پنجم اردیبهشت 
دومین نمایشگاه بین المللی ایران جابکس دوم تا پنجم اردیبهشت در محل نمایشگاه بین المللی تهران 
برگزار می شود. از اصلی ترین مشخصه های این نمایشگاه که توسط مرکز کار ایران برگزار می شود، ارائه 
فرصت  های استخدامی، تثبیت و ارتقای برند کارفرمایی، مدیریت فضای رقابت در بخش منابع انسانی، 
مالقات با برندهای بزرگ داخلی و بین المللی و برگزاری جلسات B2B در حوزه های مختلف است.  براساس 

اعالم دبیرخانه دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس، مدیران ارشد غرفه ها و شرکت های حاضر در 
دومین نمایشگاه ایران جابکس می توانند به صورت رایگان در تور ۱۰ روزه بازدید از شرکت های بزرگ آلمانی 

نظیر BMW، Siemens و غیره شرکت کنند و کلیه مراحل انتخاب توسط بازدیدکنندگان انجام می پذیرد. مرکز 
کار ایران کلیه هماهنگی های الزم برای دریافت ویزا، اقامت، برگزاری کارگاه های تخصصی در آلمان، بازدید از صنایع و غیره 

را برای مدیران شرکت کننده در این تور تخصصی به صورت رایگان و با حمایت حامیان نمایشگاه ایران جابکس به انجام می رساند. سعید 
سمیعی، رئیس مرکز کار ایران و دبیر دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس با برشمردن مزایای حضور کسب وکارهای نوپا )استارت آپ ها( 
در نمایشگاه بین المللی کار ایران، از ارائه بسته خدمات ویژه به استارت آپ ها خبر داد و گفت: »ارائه کانترهای ویژه به استارت آپ ها و حضور 

مدیران استارت آپ ها به عنوان سخنران در پنل های تخصصی از مهم ترین خدمات ویژه به استارت آپ های حاضر در ایران جابکس است.«
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او دیدگاه ۱۰ هزار برابر را 
مطرح کــرد. او می گوید: 
»زمانــی می توانید به یک 
کارآفریــن واقعی تبدیل 
شــوید و ادعــا کنید که 
کســب و کار داریــد که 
هرکاری را بــا دیدگاه ۱۰ 

هزار برابر انجام دهید.«
فرض کنید کار شما تعمیر اتومبیل است 
و درآمد کنونی شما 2 میلیون تومان در 
ماه است. از این لحظه تصمیم می گیرید 
از دیدگاه ۱۰ هزار برابر استفاده کنید. اگر 
حجم کار شما ۱۰ هزار برابر بیشتر می شد 
چه اتفاقی می افتاد؟ آیا می توانســتید در 
روز به جای تعمیــر ۵ اتومبیل، ۵۰۰۰۰ 
اتومبیل تعمیر کنید؟! چنین کاری برای 
یک تعمیرکار امکان پذیر نیست. پس باید 
به فکر تغییراتی در کسب و کار خود باشید.

یک ایده آن است که تعمیرکارانی را بیابید 
که با قیمتی کمتر از شما، حاضرند کار را 
انجام دهند و شما از هر تعمیر سود ببرید. 
شاید به این نتیجه برسید که به ۱۰ هزار 
تعمیرکار حرفه ای نیاز دارید، ولی چنین 
افرادی پیدا نمی شــوند و خیلــی از آنها 
حرفه ای نیستند. بنابرین شاید راه حل آن 
باشد که خودتان به آنها آموزش دهید. ولی 
آموزش ۱۰ هزار نفر کار ســاده ای نیست 
و شاید به سال ها وقت نیاز باشد. ناگهان 
به فکرتان می رسد که یک بار آموزش کاملی 
ارائه کنید و از آن آموزش فیلمبرداری شود 
و به تعمیرکاران دیگر عرضه شود. باخود 
فکر می کنید چگونــه می توان مطمئن 
شد آن تعمیرکاران مطالب را به خوبی فرا 
گرفته اند. به فکر برگزاری آزمونی می افتید 

که مهارت آنها را بسنجید.
نکته دیگر آن اســت که تعمیــرکاران 
باید برخــورد خوبی داشــته باشــند و 
کامال حرفــه ای عمل کنند، آنهــا باید با 
مشتری دوست شوند و دلســوز باشند. 

امروزه مشــتریان ســراغ تعمیــرکاران 
عبوس و بداخالق نمی رونــد. بنابرین به 
این فکر می افتید که برای اســتخدام آن 
تعمیرکاران معیارهایــی تعریف کنید و 
حتی سواالتی طراحی کنید تا انتخاب افراد 
با دقت بیشتری انجام شود. چون خودتان 
فرصت ندارید بــا ۱۰۰۰۰ نفر مصاحبه 
کنید، جزوه ای تهیــه می کنید که روش 
دقیق اســتخدام در آن توضیح داده شده 
است. شــاید افرادی استخدام شوند ولی 
کار مشتری را خوب انجام ندهند و باعث 
شوند یک مشتری خوب برای همیشه شما 
را ترک کند. راه حل چیست؟ شاید بتوان 
سیستم نظرسنجی ساده ای طراحی کرد 
که مشتری پس از تعمیر شدن اتومبیلش 
آنرا پر کند. ولی باخود فکر می کنید: من 
خودم هیچگاه فرم های نظرسنجی را پر 
نمی کنم. پس مشــتریان من هم شاید 
اینگونه باشــند. پس باید راهی بیابید تا 
مشتریان را ترغیب کند، فرم را پر کنند. 
شاید شستشــوی رایگان اتومبیل گزینه 
خوبی باشد، ولی با توجه به وقت الزم برای 
اینکار و هزینه آن اجرای این ایده عملی 
نباشد. شاید یک بسته دستمال کاغذی 
رایگان مخصوص اتومبیل، عملی تر باشد. و 
این داستان همینطور ادامه پیدا می کند ...

دیدید چگونه با یک تغییر دیدگاه ســاده 
۱۰ هزار برابر، ایده های جدیدی به ذهنتان 
می رســد؟ حال شــاید هیچگاه نتوانید 
کسب و کارتان را ۱۰ هزار برابر کنید. ولی 
می توانید همین کسب و کار کنونی خود 
را طوری طراحی کنید که قابلیت رشــد 
۱۰ هزار برابر را داشته باشد. فرض کنید 
می خواهید ساختمان ۱۰ هزار طبقه ای 
بسازید و اکنون پول کافی دراختیار ندارید 
و بعدها مایلید کار را ادامه دهید. بنابرین 
هم اکنون باید پی ریزی ساختمان را برای 
۱۰ هزار طبقه انجام دهید و نه برای یک 

طبقه.
مشکل بســیاری از کارآفرینان و مدیران 
هم دقیقا همین است. آنها کسب و کار خود 
را طوری طراحی نمی کنند که به راحتی 
قابل رشد باشد. بخش مهمی از وقت یک 
مدیر باید به سیستم سازی اختصاص داده 
شود و نه انجام خدمات و کارهای موردی 
و کم ارزش. البته شاید فکر کنیم ساخت 
جزوه استخدام تلف کردن وقت است. ما 
فقط می خواهیم یک نفر را استخدام کنیم 
و اگر تمامی کارها به طور شــفاهی انجام 
شود وقت بسیار کمتری تلف خواهد شد. 
با اینکار پی ریزی ضعیفی انجام می دهیم 

که بعدها اضافه کردن طبقات را سخت تر 
خواهد کرد.

حال پس از آشنا شــدن با ایده ۱۰ هزار 
برابر، به  موضوع خودمان برگردیم. چگونه 
می توان درآمد را حداقــل ۱۰ برابر کرد؟ 
نکته مهم آن اســت که این رشد معموال 
با تغییرات کوچک در فرایندهای کنونی 
حاصل نمی شــود. بلکه بایــد تغییراتی 
پایه ای تر و ساختاری تر در کارمان ایجاد 
کنیم. فرض کنید در یــک مجله تبلیغ 
می کنیم. حال می خواهیم فروش را ۱۰ 
برابر کنیم. راه حل آن نیســت که تبلیغ 
خود را کمی بهتر کنیم یــا حتی در یک 
مجله دیگر هم تبلیغ کنیم. راه حل معموال 
ایجاد تغییرات ســاختاری تر و پایه ای تر 
است. در ادامه مقاله به چند نکته مشخص 
می پردازیم که اجرای آنها می تواند درآمد 

ما را ۱۰ برابر یا حتی بیشتر کند:

   برای کارهای مهم و غیرفوری وقت 
اختصاص دهید

شاید اغراق نباشد بگویم هر روز با مدیرانی 
برخورد می کنم که به هیچ وجه وقت ندارند! 
آنها می دانند باید مشکالت اساسی کارشان 
را حل کنند. ولی وقت ندارند! آنها می دانند 
یکی کارکنانشان به مجموعه لطمه وارد 
می کند و حتی انگیزه دیگــر کارکنان را 
هم از بین می برد. ولی وقــت ندارند! اگر 
وقت داشتند یک فرد مناسب را استخدام 
می کردند. آنها در مجالت تبلیغ می کنند، 
ولی وقت ندارند! اگر وقت داشــتند، یک 
طرح خوب و متن مناسب تهیه می کردند.

چطور ممکن اســت مدیر بــرای چنین 
کارهای مهمی وقت نداشته باشد؟ چون 
وقتش با کارهای بسیار پیش پا افتاده تر پر 

شده است. استفان کاوی نویسنده کتاب 
»هفت عادت مــردان موثر« فعالیت ها را 
از نظر اهمیت و فوریت به چهار دســته 
تقســیم می کند. نکته مهم آن است که 
اغلب مدیران برای کارهای مهم و غیرفوری 
وقت اختصاص نمی دهند. ۱۰ برابر شدن 
درآمد فقط زمانی امکان پذیر است که برای 
کارهای مهمی که هیچ فوریتی ندارند و 
شاید هیچگاه کســی از ما نخواهد آنها را 
انجام دهیم، وقت کافی بگذاریم. در مثال 
تعمیرکار اتومبیل، تمامی کارهایی که به 
ساخت سیستم مربوط است، مانند ساخت 
فیلم آموزشــی تعمیر برای تعمیرکاران 
جدید، ساخت جزوه اســتخدام و ... جزو 
کارهای مهم و غیرفوری هستند که معموال 

تمایل داریم تا حد ممکن آنها را به تعویق 
بیاندازیم.

یکی از کارهای مهم و فوری شاید طراحی 
وب سایتی حرفه ای برای توسعه کارمان 
باشد، حتی بسیاری از شــرکت ها برای 
برگزاری جلســه با اعضای تیم و بررسی 
راهکارهای رشد کارشان، وقت اختصاص 
نمی دهنــد. کار دیگر می توانــد بهبود 

توانایی های تیم فروش باشد.
رفتن برق شاید برای خیلی از شرکت ها 
فاجعه محسوب  شود، ولی گاهی می تواند 
نعمت بزرگی باشد! وقتی برق می رود دیگر 
نمی توانیم خودمان را با کامپیوتر و اینترنت 
سرگرم کنیم. درواقع نمی توانیم خودمان 
را بــا کارهای غیرمهم و فوری مشــغول 
کنیم. دیگر بهانه ای نداریم. پس کاغذی 
برمی داریم و شــروع به نوشتن کارهای 
مهم و برنامه ریزی می کنیم. ما حتی فکر 
کردن در محل کار را فراموش کرده ایم و 
وقتی برق ها قطع می شوند یادمان می آید 
که گزینه  مهمی به نام فکر کردن و گرفتن 

تصمیمات مهم وجود دارد.
از این خودفریبــی دوری کنیم که اگر در 
تالش و فعالیت هستیم، پس حتما درحال 
پیشروی هستیم. از وقت روزانه خود برای 
کارهای باارزش اســتفاده کنیم. معموال 
فعالیت های کمی وجود دارند که شــاید 
خیلی لذت بخش هم نباشند، ولی به طور 
مستقیم با میزان درآمد ما و رشد کارمان 

ارتباط دارند.

  در افراد تیم خود تجدیدنظر کنید
مجموعــه ای از کارمنــدان معمولی با 
توانایی هــای معمولی، کســب و کاری 
معمولی را شکل می دهند. برای داشتن 
کسب و کاری خارق العاده باید کارمندانی 
خارق العاده داشــت. یک کارمند بسیار 
توانمند و باانگیزه شــاید به اندازه مدیر و 
یا حتی بیش از او در توســعه کسب و کار 
تاثیر بگذارد. برای ۱۰ برابر کردن فروش 
الزم است در تیم خود بازنگری کنیم. تیم 
باید از افرادی تشکیل شده باشد که بیش 
از حد معمول انگیــزه دارند، خوش بین و 
مثبت هستند، عاشق یادگیری و پیشرفت 
هستند و مسئولیت تمام کارهای خود و 

حتی دیگران را به عهده می گیرند..
یکی از مشکالت بزرگ شرکت هایی که 
رشد نمی کنند کارکنانی بی انگیزه هستند 
که این حس را بالفاصله به مشــتری نیز 
منتقل می کنند. اگر کارمندان نامناسبی 
دارید منتظر نمانید تا اتفاق خاصی پیش 
بیاید و آنها کارتان را ترک کنند. خودتان 
اقدام کنید. بــا این بهانه خــود را فریب 
ندهید که هیچ فردی به عنوان جایگزین 
پیدا نخواهد شــد و کارمان با مشــکل 
مواجه خواهد شــد. به اســتخدام به دید 
سرمایه گذاری نگاه کنید و نه تلف کردن 
وقت. جمله معروف بیل  گیتس را بیاد آورید 
که می گوید: » شاید برای خیلی از کارها 
وقت نداشته باشم، ولی برای استخدام افراد 

خارق العاده همیشه وقت دارم.«

این صرفا یک شعار نیست؛   

۱۰ برابر کردن درآمد در دوران رکود!

از این خودفریبی دوری 
کنیم که اگر در تالش 

و فعالیت هستیم، پس 
حتما درحال پیشروی 
هستیم. از وقت روزانه 

خود برای کارهای 
باارزش استفاده کنیم. 

با خواندن عنوان، شاید بالفاصله با خود بگویید که عنوان این 
مقاله صرفا تبلیغاتی و جذاب انتخاب شده تا شما را جذب کند. 
شاید بگویید چنین چیزی امکان پذیر نیست. در این شرایط 
که فروش هر روز کمتر می شود و هزینه ها بیشتر، ۱0 برابر کردن 
درآمد فقط رویاپردازی است. من هم با شما موافقم! شاید ۱0 
برابر کردن فروش در این شرایط و برای کار شما غیرممکن باشد، 
البته شاید هم امکان پذیر باشد. در این مقاله می خواهم درباره 
دیدگاهی صحبت کنم که توسط مایکل گربر نویسنده کتاب 

پرفروش »افسانه کارآفرینی« حدود ۲ سال پیش مطرح شد. 

 
استارت آپ

در اینجا به چند استارت آپ چینی نگاه می کنیم که انتظار می رود در سال های 
آتی به رقبایی جدی برای تسال بدل شوند.

چین در مقام بزرگ ترین بازار خودرو جهان، با ســرعت زیادی در حال تغییر اســت. 
توجه زیاد به انرژی نویــن، اتصال پذیری خودروها و مدل های خودران باعث شــده 
است طی سال های اخیر استارت آپ های بسیاری در این کشور با الهام از کمپانی هایی 
مانند تســالموتورز کار خود را در این کشــور آغاز کرده و هدف جاه طلبانه  جانشینی 

فولکس واگن و جنرال موتورز را دنبال کنند.

چین همچنین در راستای ارتقای قابلیت های تولیدی خود تالش 
می کند تا در زمینه هوش مصنوعی پیشرفت قابل قبولی داشته 
باشد. بسیاری از صاحب نظران هوش مصنوعی را به عنوان ستون 
فقرات فناوری »چهارمین انقالب صنعتی« می دانند و بر اســاس 
سند سه ساله توسعه چین که سال گذشته منتشر شد، به کارگیری 
این فناوری در خودروهای هوشمند به یکی از اولویت های ملی چین 
بدل شده است. در اینجا به چند استارت آپ چینی نگاه می کنیم که 
انتظار می رود در سال های آتی به رقبایی جدی برای تسال بدل شوند. 

   بایتون 
کمپانی بایتون توسط دو تن از مدیران سابق ب ام و )کارستن بریتفلد 
و دنیل کرشرت( راه اندازی شــده، در منطقه نانجینگ چین دارای 
تسهیالت تولیدی اســت و تصویر برند خود را به عنوان خودروسازی 

جهانی با ژن چینی ارائه می دهد.
بایتون نخستین بار در نمایشــگاه خودرو الس وگاس مدل شاسی بلند 
4۵ هزار دالری خود را به نمایش گذاشت که دارای یک صفحه نمایش 
بزرگ روی داشبورد، یک تبلت روی فرمان، دسترسی از طریق شناسایی 
چهره و کنترل با اشاره دســت بود. مدتی پیش این شــرکت اعالم کرد با 
استارت آپی به نام آئورورا که در زمینه فناوری خودران فعال است، برای توسعه سطح 4 

از رانندگی خودکار همکاری خواهد کرد. 

   WM موتور 
WM موتور به عنوان یکی از رقبای سرســخت تسال در چین به شــمار می رود. این 
استارت آپ که در شانگهای واقع شده، نخستین مدل خود را با نام EX۵ سال گذشته 
به بازار معرفی کرده که یک شاسی بلند تمام الکتریکی بود و قیمت آن بدون احتساب 

یارانه مربوط به خودروهای الکتریکی 2۰۰هزار یوآن اعالم شد.
این کمپانی که توسط مدیران سابق ولوو و جیلی )فریمن شن هوی و ناپلئون دو لیگنگ( 
تاسیس شده است، موفق شده طی چهار سال  گذشته بیش از ۱2 میلیارد یوآن سرمایه 
جمع آوری کند. نخستین شاســی بلند الکتریکی WM موتور به سطح دوم از فناوری 

خودران مجهز است.

   جینگ چی 
جینگ چی استارت آپی است که در زمینه توسعه فناوری خودران ها فعالیت می کند و 
آوریل سال 2۰۱7 توسط مدیر سابق خودران های بایدو به نام وانگ جینگ بنیانگذاری 

شد.
این شــرکت ژانویه ســال 2۰۱8 آزمایش های عمومی را آغاز و اعالم کرده است که 
قصد دارد در ســطح کالن و گسترده ســطح 4 خودروهای خودران را در چین عرضه 
کند. هرچند عملکرد این شــرکت در مدت فعالیتش تحت نظر شدید بایدو بوده زیرا 
این کمپانی بزرگ از جینگ چی و مدیر ۵2 ســاله آن به اتهام سرقت اطالعات فناوری 

خودران های بایدو شکایت کرده است. 

   پونی. ای آی 
این استارت آپ چینی که توسط مدیران سابق بایدو )جیمز پنگ و لو تیانچنگ( تاسیس 
شده و از دره سیلیکن به گوانژو تغییر مکان داده، آزمایش هایی را برای خودروهای مجهز 

به فناوری خودران خود در این شهر ترتیب داده است.
پونی ای.آی قصد دارد ناوگانی متشکل از 2۰۰ خودرو خودران را به گوانژو راهی کند 
که با استفاده از اپلیکیشن هایی مانند دی دی یا اوبر امکان سفرهای اشتراکی را برای 
کاربران فراهم می کنند. این کمپانی موفق شده است میزان سرمایه خود را برای ادامه 

فعالیت هایش تا ۱۱2 میلیون دالر افزایش دهد. 

منبع:  مدیر سبز
یـــادداشت
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 نکته مهم آن است که اغلب مدیران 
برای کارهای مهم و غیرفوری وقت 
اختصاص نمی دهند. ۱0 برابر شدن 

درآمد فقط زمانی امکان پذیر است که 
برای کارهای مهمی که هیچ فوریتی 

ندارند  و شاید هیچگاه کسی از ما 
نخواهد آنها را انجام دهیم، وقت کافی 

بگذاریم. 

فصل اقتصاد
گـــزارش

رقبای چینی آقای ماسک!

برنامه های فناوری ایران 
در سال 98

 ارتباطــات و فناوری ایران ســال 
جدیدی را پیش رو دارد و قرار است 
با تمام سختی ها در این سال بتواند 

رونق ویژه ای را تجربه کند.
 با شــروع ســال 98 بخــش های 
مختلف کشور برنامه های جدیدی 
برای اجرا در دســتور کار قرار داده 
اند. در این میان ارتباطات و فناوری 
اطالعات ایران نیز از ســوی دولت 
برنامه های جدیــدی برای اجرا در 
دستور کار دارد. اگرچه بخش عمده 
ای از ارتباطات و فناوری اطالعات در 
کشور را به دلیل تاثیر پذیری از بازار 
جهانی نمی توان برنامه ریزی کرد اما 
در عرصه هایی که می توان به پیش 
بینی پرداخت وزارت ارتباطات نقشه 

هایی در سر دارد.
بنابراین گزارش، طبــق آنچه که 
»حسن روحانی« رئیس جمهوری 
بــرای وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات تعیین تکلیف کرده، این 
نهاد باید در ۱2 مــاه 98 حدود ۱2 
خدمت فراگیر دولت الکترونیکی 
ارایه دهد. همچنین کمک به توسعه 
بیشتر استارت آپ ها و رونق تولید از 
طریق آنها و توجه بیش از پیش به 
صیانت از اخالق در فضای مجازی 
نیز باید در دستور کار این وزارتخانه 
قرار گیــرد. در خصوص اجرای این 
دستورالعمل ها، »محمد جواد آذری 
جهرمی« وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات توضیــح داده که »رونق 
تولید ابزارهــای مختلفی از جمله 
دانش نیاز دارد.بطور طبیعی تولید 
مبتنی بر دانش، ابتکار و خالقیت 

برای کشور راهگشاست.
 وقتــی از رونــق تولیــد صحبت 
 می شــود یعنــی باید یکســری

 چالش های زیرساختی اساسی را در 
کشور برطرف کرد.«

گذشــته از برنامه هایی که بخش 
دولتــی عنــوان کــرده، بخــش 
خصوصــی و بــازار آی تــی ایران 
 نیز برای ســال جدید برنامه هایی

نمایندگــی  دارد.  نظــر  در    
گوشــی های موبایــل خارجی در 
ایران در تالش هســتند تا با ارایه 
مدل های جدیــد و به صرفه رقبا را 
از گود خارج کننــد. تولید کننده 
 گوشــی تلفن همــراه داخلی نیز 
می کوشــد در این بــازار از رقبای 

خارجی جا نماند.
از سویی دیگر هم اپراتورهای تلفن 
همراه نیز ســعی دارنــد در جذب 
بیشتر مشتری تلفنی و اینترنتی از 
رقبای خود پیشی بگیرند. طرح های 
مکالمه های رایــگان و تالش برای 
افزایش ســرعت اینترنت همراه از 
جمله اقداماتی است که همراه اول، 
ایرانســل و رایتل برای سال 98 در 

دستور کار دارند.
شــبکه های اجتماعی داخلی نیز 
برای گســترش نفوذ خود در میان 
خانواده هــای ایرانی قرار اســت 
سرمایه گذاری های بیشتری انجام 
 دهند. اگرچــه هنوز ایرانــی ها بر
  شــبکه های اجتماعــی خارجی

 تکیه های بیشتری دارند.
شــرکت های ارایه دهنده خدمات 
اینترنتی نیز سال سختی را پیش رو 
دارند زیرا باید همچنان به رقابت با 

اپراتورها بپردازند.
 البته راهکار کاهش قیمت در برابر 
ارایه خدمات نامحدود اینترنتی در 
سال گذشته این شــرکت ها را از 
اپراتورها پیــش انداخت و باید دید 
که در 98 چه برنامه ای برای ایجاد 
جذابیت بیشتر در بازار اینترنت ثابت 

وجود خواهد داشت.

کاالسودا
گــزارش
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