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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

درخشش ذوب آهن اصفهان در سیزدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک؛

 اینترنت اشیا، بخش جدایی ناپذیر آینده

جبران کاهش 
صادرات نفت با 
مدیریت بیشتر

در چند روز گذشــته ترامپ بار 
دیگر بــه بد عهدی هــای خود 
 ادامــه داد و با تمدیــد نکردن 
معافیت های نفتی بارای چندمین 
بار  در تیتر اول خبرهای ایران و 
جهان قرار گرفت . هرچند صفر 
شدن حجم صادرات نفتی ایران 
بعید به نظر می رسد اما کشور باید 
برای همه شــرایط خود را آماده 
کند تا کمبود صادرات نفتی را با 
هزینه های دیگری جبران کند. 
و دوباره این اخبار اندکی بازار دالر 
را متشنج کرد . هر چند همتی، 
رییس بانک مرکزی اعالم کرده  
هر مقدار کاهش در صادرات نفت 
و معادل ریالی درآمد دولت باید به 
فوریت از طریق کاهش هزینه ها 
و یا جبــران آن از طریق ســایر 
درآمدها و یارانه های پنهان جبران 
شود. اما مسئولین باید بدانند این 
کمبودها را دیگــر نمی توانند از 
ســفره مردم جبران کنند، زیرا 
دیگر سفره ای نمانده که کوچکتر 
شود. افزایش قیمت دالر و عدم 
کنترل آن یکی از این عوامل است 

که به صورت مستقیم ...

فشار سیاسی تصمیمات ضد ایرانی 
ترامپ بر اقتصاد جهان؛

لغو معافیت  نفتی ایران با 
اقتصاد جهان چه می کند؟

بازار نفت با افزایش قیمت ها جهت گیری خود 
نســبت به آینده را نشــان داد؛ سمت و سوی 
قیمت ها در بازار تنها یک معنا دارد، »نگرانی 

نسبت به آینده«. 
 در پی عدم تمدید معافیت نفتی ایران از سوی 
آمریکا، حاال کشــورهای عمده خریدار نفت، 
نارضایتی خود از وضعیــت را اعالم می کنند. 
چین یکی از این کشورهاست. وزارت خارجه 
چین رسما شــکایت از آمریکا را اعالم کرده و 
ترکیه مراتب نگرانی خود از این اقدام را رسانه 

ای کرده است. 
مقامات چینی با انتقاد شدید از تصمیم آمریکا 

برای لغو معافیت های ارائه شده از...

فرزانه مستاجران
ســرمقاله

ISFAHAN
N E W S

   پروفسور علی صنایعی دبیرکل کنفرانس:  اینترنت اشیاء هم مانند اینترنت تغییر دهنده کسب و کارها خواهد بود.سازمان هایی که در زمان مناسب از اینترنت اشیاء استفاده نمی کنند با مشکالت 
جدی مواجه خواهند شد .

وی در این نشست گفت: با 
توجه به تالقی ایام فرخنده 
نیمه شعبان با هفته فرهنگی 
اصفهان و زادروز شیخ بهایی و 
روز معمار امیدواریم بتوانیم 
این حس و روحیه شادابی و 
فضای مطلوب را تا پایان سال 
داشته باشیم تا در راستای خدمات رسانی به شهروندان 
اصفهانی بیش از پیش دستاوردهای خوبی را حاصل کنیم.

شــهردار افزود: مردم و خبرنگاران باید در جریان وقایع، 
رویدادها و پیشرفت های شهر قرار گیرند و از سویی دیگر 
مدیران شهر نیز باید از نقطه نظرات خبرنگاران به عنوان 
نمایندگان مردم برای ارتقاء ســطح خدمات رسانی به 

شهروندان استفاده بیشتری ببرند.

   از تفکرات سازه ای حاکم بر شهرداری فاصله 
می گیریم

شهردار اصفهان گفت: طبق شــعارهایی که در ابتدای 

مدیریت داشتیم پیش می رویم و تالش می کنیم که از 
نقطه نظرات و تفکرات سازه ای که در شهرداری حاکم 
است فاصله بگیریم و نگاه مهندسی را به نگاه اجتماعی 
تبدیل کنیم، اقدامات صورت گرفته از ابتدا تاکنون نیز بر 

همین اساس بوده است.
نوروزی ادامــه داد: در ابتدای فعالیت مــان در مدیریت 
شهری از ما سوال پرسیده می شد چرا در شهر کارهای 
عمرانی صورت نمی  گیرد این در حالی بود که ما با برنامه 
سکان مدیریت شهر را بر عهده گرفتیم بنابراین در ابتدا 
باید مسائل را بررسی و سپس فعالیت های عمرانی را آغاز 

می کردیم.

   فعالیت های عمرانی در سال 97 به اوج خود رسید
وی اضافه کرد: اقدامات عمرانی شهر در سال گذشته به اوج 
خود رسید، به طوری که امسال به ما گفته می شود چرا 
فقط به کارهای عمرانی در شهر رسیدگی می کنید این در 
حالی است که مدیریت شهری هم به کارهای عمرانی و 
آبادانی در شهر و هم به نرم افزارها و مسائل فرهنگی توجه 

می کند؛ اگر بخشــی از کار به تندی پیش رود و بخش 
دیگری متوقف شود توازن در کار وجود ندارد و باید به همه 

موارد همزمان پرداخت.
شــهردار اصفهان با اشــاره به هفته فرهنگی اصفهان 
خاطرنشــان کرد: برخی از برنامه های شــهر در هفته 
فرهنگی برای همدردی با ملت سیل زده ایران تعطیل 
شــد، اما برنامه های مختلفی از این هفته در حال انجام 
 اســت و مواردی که خاص بوده را با تغییر رویکرد اجرا 

می کنیم.

نوروزی در نشست خبری:

نگاه مهندسی اجتماعی به شهر داریم
شهردار اصفهان با بیان اینکه سیاست های شهری را به سمت اجرای عدالت پیش می بریم، گفت: مدیریت شهری عدالت اجتماعی را با 
نگاه به مناطق محروم محقق می کند تا امکان استفاده از امکانات برای همه فراهم شود. قدرت اهلل نوروزی، شهردار اصفهان صبح دیروز 

در نشست خبری حاضر شد و به پرسش خبرنگاران در خصوص مسایل مختلف شهر پاسخ داد.

ایمنا
گـــزارش
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بازار طال و سکه  98/2/4 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,700,0004,700,000قدیم

سکه طرح 
4,860,0004,820,000جدید

2,650,0002,660,000نیم سکه

1,700,0001,680,000ربع سکه

960,000950,000سکه گرمی

1,941,0001,941,000یک مثقال طال

یک گرم طالی 
18434931435,152 عیار

یک گرم طالی 
24593,800593,800 عیار

12,94312,943انس طال

 بازار دو نرخی؛ 
راه حل بحران کاغذ!؟

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، تامین مواد اولیه، کاهش 
صادرات و مسائل مربوط به مالیات را از جمله مشکالت صنعت چاپ 
عنوان کرد و گفت که همانطور که ارز ســه نرخ دارد این امکان وجود 

داشت که کاغذ نیز با دو نرخ به فروش برسد، در این شرایط کاغذ با میانگین 
این قیمت ها در بازار به فروش می رسید که به مراتب کمتر از قیمت فعلی 

بود.
بابک عابدین بزرگترین مشکل صنعت چاپ و بسته بندی در سال گذشته را تأمین 
مواد اولیه عنوان و اظهار کرد: ماشین آالت این صنعت نیز شامل قطعاتی است که ...
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جبران کاهش صادرات 
نفت با مدیریت بیشتر

ادامه از صفحه یک:
... بر سفره مردم تاثیر گذار است 
اما بانک مرکزی مــی تواند آن را 

کنترل کند.
کنترل حســاب مالی بانک ها در 
کشور می تواند تاثیر به سزایی در 
قیمت  دالر داشته باشد . تعدادی 
از بانک های کشور در بورس وارد 
شده و حساب های واضحی دارند 
اما برخی از بانــک ها مانند بانک 
ملی ، مســکن ، توسعه صادرات ، 
صنعت و معدن و کشــاورزی  در 
بورس حضور فعالــی ندارند  و به 
همین دلیل صــورت های مالی 

خود را منتشر نمی کنند .
 البته مدیــران عامل این بانک ها 
برای رفع تکلیــف خالصه ای از 
حساب های خود را به مطبوعات 
اعالم می کنند اما هیچ گاه صحت 
این حساب ها برای مردم به اثبات 
نرسیده اســت . بانک مرکزی به 
صورت مســتقیم مسئولیت این 
بانک ها را بــر عهــده دارد و به 
خوبی مــی تواند در ایــن مورد 
بانک های مذکــور را توبیخ کند 
اما به نظر می رســد به نفع بانک 
مرکزی هم نیســت تــا این آمار 
منتشــر شــود تا هر موقع الزم 
شــد از این آمار به نفــع خود در 
 جهت تغییر قیمت دالر استفاده 

کنند.
با توجه به عوامــل مذکورعامل 
گرانــی ارز ، بانــک مرکــزی 
اســت کــه حیــات خودســر 
 ایــن بانــک  هــا را مدیریــت

 نمی کند. 
این بانک ها هم به هر کســی که 
 دوســت دارند وام هــای کالن 
می دهنــد ،بدون داشــتن هیچ 
پشــتوانه ای، این  پــول ها وارد 
بازار ارز می شــود و در این بازار 
و بازارهــای مشــابهی چون طال 
 و ســکه و ماشــین اخالل ایجاد

 می کند.
به طور حتــم با سیاســت های 
جدید آمریکا علیه ایران تغییراتی 
در اقتصــاد کشــور رخ خواهد 
داد وبخشــی از منابــع ارزی را 
باید در رابطه با سیاســت جدید 
امریکا مدیریت کنیــم  زیرا اگر 
در فروش نفــت تغییراتی ایجاد 
شــود، قطعا باید در بازار ارز نیز 
شــیوه مدیریتی جدید داشــته 
باشیم. بزرگ ترین تولید کننده 
ارز، اقتصاد دولتی اســت که اگر 
نقشــی کمرنگ پیدا کند، نقش 
بازار نیز کمرنگ خواهد شد پس 
بهتر است به بهانه اصل خصوصی 
ســازی، شــرکت های دولتی را 
به تــاراج ندهیم و بــا مدیریت 
 بیشــتر بر روی این شرکت ها از

 اختالس های احتمالی جلوگیری 
کنیم تا از این برهــه تاریخی به 

سالمت عبور کنیم. 
دلیــل  بــه  مــا   کشــور 
کارشــکنی هــای آمریــکا و 
متعهدانش در ســال گذشــته 
ضربه هایی خورد اما برخی خود 
تحریمــی ها و کارشــکنی های 
داخلی بیشتر توانســت اقتصاد 

کشور را از پای در آورد. 
آمریــکا تحریم های خــود را  به 
منظور محــروم کردن ایــران از 
درآمد صادراتی و تضعیف اقتصاد 
آن انجام می  دهد زیرا سیاســت 
مستقل کشورمان  بار دیگر آمریکا 
را آزار داده است، اما عوامل داخلی 
به دلیل منفعت های شــخصی و 
زود گذر به تحریــم های بیرونی 

دامن زده اند. 
بــرای خنثی کردن ایــن عوامل 
اتحاد داخلی الزم اســت تا بر این 

مسائل فائق آییم.

اقتصاد استان
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پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398  | شمـاره 209

ISFAHAN
N E W S

طرح های سرمایه گذاری تیران روی میز مدیران استانی مانده است
فرماندار تیران و کرون گفت: تعدادی از طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری این شهرستان روی میز 

مدیران استانی برای تصمیم گیری مانده است.
مجید حججی روز سه شنبه در ارائه گزارش از وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری تیران و کرون به معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: فرصت های خوب اقتصادی در این منطقه وجود 

دارد اما به دلیل سخت گیری های اداری و تمرکز تصمیم گیری در مرکز استان و تهران، هنوز این طرح 
ها عملیاتی نشده است.

وی بیان کرد: برخی از مدیران کل استان اختیار الزم برای تصمیم گیری به مدیران شهرستانی نداده و کوچکترین 
تصمیم گیری ها را با اخذ مجوز از مسئوالن استانی انجام می دهند. فرماندار تیران و کرون ادامه داد: برای رونق تولید و رشد 

اقتصادی نیاز به تسهیل شرایط و کاهش موانع پیش رو سرمایه گذاران است و اگر مدیران دولتی مانع تراشی کنند سرمایه گذاران انگیزه خود 
را برای انجام فعالیت های اقتصادی از دست می دهند. وی با بیان اینکه طرح های اقتصادی برای قلعه تاریخی قمیشلو، پارک وجین تیران، 
شهر زیز زمینی کرد علیا و بازی های آبی در سد شهید منتظری روستای خمیران پیش بینی شد، تصریح کرد: این طرح ها وجود دارد اما 

بروکراسی سخت اداری و تصمیم های سلیقه ای در مدیران باال دستی از اجرای این طرح ها جلوگیری کرده است.

اصفهان 4 هزار مسکن را در پلدختر لرستان بازسازی می کند
 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تیم ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن این استان چهار 

هزار واحد مسکونی شهرستان سیل زده پلدختر لرستان را بازسازی و تعمیر می کند.
منصور شیشه فروش افزود: تخلیه گل و الی از منازل و معابر و بازگشابی راه ها از دیگر اقداماتی است که 
با استفاده از 150 دستگاه انواع ماشین آالت و 120 نفر نیروهای ستادی و پشتیبانی انجام خواهد شد. 

وی ادامه داد: تیم های اعزامی از ستاد معین مدیریت بحران صفهان در اهواز با پشتیبانی ماشین آالت 
سنگین توانستند روزانه با انتقال یکهزار و 200 کامیون مصالح، روزانه 1.5 کیلومتر از دیواره رودخانه کارون 

و کانالهای منشعب از آن را استحکام بخشند. 
مدیرکل بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: 9 موکب ستاد اربعین از این استان در خوزستان و سه موکب در لرستان 

روزانه بیش از 15هزار پرس غذای گرم به دست سیل زدگان می رسانند. 
شیشه فروش تصریح کرد : هدایای دانش آموزان استان در قالب طرح پویش سیل مهربانی، شامل 10 هزار بطری آب، 6 تن برنج و حبوبات، 
800 تخته پتو، 10 هزار کنسرو تن ماهی، یکهزار جفت کفش، 15 هزار دست لباس نو و 20 هزار بسته لوازم التحریر بوسیله 10 دستگاه 

کامیون روز گذشته به استان خوزستان ارسال شد. 

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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خـــبــــر

افزایش مبادالت تجاری با تقویت روابط بین المللی فعاالن اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: همراهی فعاالن 
اقتصادی استان اصفهان در هیئت های سیاســی و تجاری وزارت امور 

خارجه می تواند به تقویت روابط بین المللی و افزایش مبادالت تجاری 
منجر شود. 

به گزارش اتاق بازرگانی اصفهان، مســعود گلشــیرازی در دیــدار رئیس و 
کارشناسان نمایندگی وزارت امور خارجه اســتان اصفهان، اظهار کرد: دفتر 
وزارت امور خارجه یکی از سازمان های دولتی پشتیبان اتاق بازرگانی محسوب 
می شــود که می تواند در برقراری ارتباطات بین المللی فعــاالن اقتصادی با 

همتایان خارجی خود نقش آفرینی کند.
وی همکاری در شناسایی کشورهای هدف، اعزام هیئت های تجاری و پذیرش 
هدفمند هیئت های تجاری خارجی را یکی از محورهای همکاری و تعامل وزارت 
امور خارجه با اتاق بازرگانی برشمرد و گفت: همراهی فعاالن اقتصادی استان 
اصفهان در هیئت های سیاسی و تجاری وزارت امور خارجه می تواند به تقویت 

روابط بین المللی و افزایش مبادالت تجاری  منجر شود. 
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تمرکز اتاق بازرگانی اصفهان را بر سه موضوع تجارت 
بین المللی، تجارت الکترونیک و توانمندسازی نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: 

در این راستا تشکیل مراکز رشد و زیرساخت های آموزشی در اولویت فعالیت های 
نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان قرار گرفته است.

وی اتاق بازرگانی را تجلی حضور بخش خصوصــی در اقتصاد عنوان کرد و گفت: 
تسهیل در رونق کسب وکار اعضا باعث بهبود شــاخص های کسب وکار می شود و 
بخش خصوصی با همکاری سایر بخش ها باید تالش کند شاخص های کسب وکار 

روند بهبود حاصل کنند. 
وی  تأکید کرد: اگر تراز تجاری ایران مثبت باشد منافع ملی هم حفظ  می شود. 

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان در این دیدار خواستار تدوین برنامه 
بازارهای هدف صادراتی استان شــد و گفت: وزارت امور خارجه آمادگی همکاری 
نزدیک با اتاق بازرگانی اصفهان برای ایجاد و تقویت ارتباط با کشورهای هدف است 

و از تمام ظرفیت کارشناسی و ارتباطی در این راستا استفاده می کند.
علیرضا ساالریان، از فعاالن اقتصادی خواست تا قبل از تنظیم قراردادهای تجاری 
با شرکت های خارجی از وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها استعالم کنند و افزود: 
برخی از مبادالت تجاری شرکت های ایرانی به دلیل نداشتن اطالعات دقیق از طرف 

خارجی منجر به خسران و زیان شده است.  
ایسنا

خـــبــــر

سفیر جمهوری 
کره:  امروزه تکنولوژی 

همچون رودخانه ای روان 
است که حرکت در خالف 

جریان آن محکوم به 
شکست است.

درخشش ذوب آهن اصفهان در سیزدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک؛

 اینترنت اشیا، بخش جدایی ناپذیر آینده

سیزدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با 
رویکرد بر اینترنت اشیاء ،با مشارکت ذوب آهن اصفهان 
2۹ فروردین ماه در محل دانشــکده مدیریت دانشگاه 

تهران برگزار شد.
در این کنفرانس که جمعی از  کارشناسان و اساتید  داخلی 
و دکتر ریو جئونگ هیون سفیر جمهوری کره در ایران، 
پروفســور Joachim Posegga از آلمــان ،دکتر 
Hanns Peter از اتریش حضور داشــتند، پروفسور 
علی صنایعی دبیرکل کنفرانس طی سخنانی گفت:اینترنت 
 اشــیاء)IOT( به زودی به بخش جدایــی ناپذیر همه 
شــرکت ها و محصوالت مصرفی ،تبلیغاتی ، صنعتی و 

زیرساختی تبدیل خواهد شد.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
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   پروفسور علی صنایعی دبیرکل کنفرانس:  اینترنت اشیاء هم مانند اینترنت تغییر دهنده کسب و کارها خواهد بود.سازمان هایی که در زمان مناسب از اینترنت اشیاء استفاده 
نمی کنند با مشکالت جدی مواجه خواهند شد .

رونق تولید نیازمند تسهیل شرایط و 
قوانین برای سرمایه گذاران است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: 
رونق تولید و رشد اقتصادی نیازمند تسهیل شرایط و قوانین 

برای سرمایه گذاران است.

سید حســن قاضی عســگر در تیران و کرون افزود: مانع تراشی و 
سخت گیری و رفتار سلقیه ای برخی از ادارات کل استان از توسعه 

اقتصادی و انجام فعالیت های اقتصادی جلوگیری کرده است.
وی بیان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی با رعایت قانون شرایط 
را برای ســرمایه گذاری تسهیل و افراد را به ســمت فعالیت های 
اقتصادی تشویق و ترغیب کنند تا اینکه سرمایه در گردش در بانک 

ها و بازار ارز و سکه هزینه نشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان با بیان اینکه 
رفتارهای سلقیه ای و دیوانساالری سخت اداری انگیزه های سرمایه 
گذاری را از بین می برد، تصریح کرد: با انجام یک فعالیت ســرمایه 
گذاری فرصت شغلی و رشد تولید رقم می خورد و این موضوع اقتدار 

ملی و درآمد ناشی از محصوالت غیرنفتی را افزایش می دهد.
وی ادامه داد: وابســتگی اقتصاد کشــور به نفت معضلی است که 
دشمنان نظام از آن برای دشمنی با ملت ایران استفاده می کند و اگر 
به جای خام فروشی به سمت تولید فرآورده های نفتی، ایجاد کسب 
و کارهای تولیدی صنعتی و اقتصادی و ســرمایه گذاری در بخش 
گردشگری عالوه بر موفقیت در حوزه درآمدی از فرصت سازی برای 

دشمنان جلوگیری می شود.
قاضی عســگر به قابلیت های گردشــگری استان اشــاره کرد و 
یادآورشد: از این ظرفیت خاص باید برای اشتغال زایی و کسب و کار 
استفاده و عالوه بر ایجاد شادی و نشــاط برای مردم به منافع مالی 
دست پیدا خواهیم کرد و با جذب گردشــگر درآمدزایی خواهیم 

داشت.
وی به وجود این پتانســیل در تیران و کرون اشــاره کرد و گفت: 
کارگروه های ویژه برای بررسی موانع پیش روی طرح های اقتصادی 
گردشگری تشکیل و مدیران کل استانی برای تعامل و همکاری در 

این کارگروه دعوت شوند.
وی اضافه کــرد: با رونق صنعت گردشــگری در این شهرســتان 
درآمدزایی خوبی برای این منطقه ایجاد می شــود و به اشــتغال 

جوانان هم کمک می کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان روز سه شنبه 
در سفر به تیران و کرون بعد از بازدید از ظرفیت های گردشگری و 
اقتصادی این شهرستان ، همکاری دستگاه های اداری برای جلب 

مشارکت سرمایه گذار را خواستار شد.
تیران و کرون با داشــتن روستاهای تاریخی، ســد خاکی شهید 
منتظری و پارک ملی قمیشــلو از قابلیت های خوبی برای اجرای 
طرح های اقتصــادی در حوزه گردشــگری برخوردار اســت که 
 رفــع موانع پیــش روی آن باعث انجــام اقداماتــی در این حوزه 

خواهد شد.

گـــزارش

وی گفت:  اینترنت اشیاء 
هم مانند اینترنت تغییر 
دهنده کســب و کارها 
خواهد بود.سازمان هایی 
که در زمان مناســب از 
اینترنت اشیاء استفاده 
نمی کنند با مشکالت 

جدی مواجه خواهند شد .
IOT مــی تواند مرزهــای رقابت را 

جابجا کند.
سفیر جمهوری کره نیز در سخنانی 
یاد آور شد:  امروزه تکنولوژی همچون 

رودخانه ای روان است که حرکت در 
خالف جریان آن محکوم به شکست 
اســت.اما با همکاری کارشناسان و 
دولت ها ،می تــوان از این موهبت به 

بهترین شکل بهره برد.
در ادامه کارشناسان  مباحثی مانند: 
اهمیــت IOT ،کاربردهــای آن و 
 همچنیــن کاربردهــا و چالش های

  رمــز ارز ،معرفــی تعــدادی از
 پلتفرم های بالک چین از قبیل بیت 
کوین، اتریوم ، لیســک و ...، اینترنت 
اشــیاء در بانکداری دیجیتال، بالک 
چیــن و صنعت بانکــداری ، کاربرد 
اینترنت اشــیاء در توسعه شهرهای 
هوشمند ، خدمات پزشکی، بررسی 
خدمات IOT در ایــران و فرصتها و 

چالشهای آن را مورد بحث و بررسی 
قرار دادند.

در ادامــه کنفرانس پنل آموزشــی 
برگزار گردید و دکتر احمد ســلیمی 
معاون مالی و اقتصــادی ذوب آهن 
اصفهــان نیز طــی ســخنانی لزوم 
تحقیقات IOT و اجرای آن در ذوب 

آهن را بیان نمود.

مهندس حمیدرضــا عظیمیان در هجدهمین نمایشــگاه 
بین المللی محیط زیست کشور در جمع خبرنگاران ضمن 
بیان مطلب فوق گفت: از ابتدای دوران ساخت شرکت فوالد 
مبارکه و هم زمان با اجرای طرح های توســعۀ این شرکت، 
همواره توجه به محیط زیســت و ســرمایه گذاری و ایجاد 
ســازوکارهای مناسب در این زمینه در دســتور کار بوده و 

هست.
وی از دست یابی به توسعۀ پایدار به عنوان یکی از مهم ترین 
اصول مدیریتی این شرکت یاد و اضافه کرد: از نگاه مدیریت 
شــرکت، اساســا در گروه فوالد مبارکه اختصاص هرگونه 
بودجه درزمینۀ محیط زیست به معنی واقعی سرمایه گذاری 
تلقی شده است؛ به همین سبب است که در کنار کوره های 
قوس الکتریکی، کارخانجات احیا مستقیم و سایر واحدهای 
این شرکت پیشرفته ترین سیستم های تصفیه به کار گرفته 

شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: همان گونه که شــرکت همواره به 
افزایش کمیت و کیفیت محصــوالت توجه دارد، بر ارتقای 
دستاوردهای زیســت محیطی خود نیز تأکید دارد و به آن 
به عنوان هدفی فراتر از یک الزام قانونی در حد مســئولیت 

اجتماعی توجه دارد.

مهندس عظیمیان خاطرنشــان کرد: سرمایه گذاری 600 
میلیــارد تومانی شــرکت در زمینه حفظ محیط زیســت 
کســب باالترین جایزۀ مدیریت ســبز اروپا و بنیاد جهانی 
انرژی از میــان 8000 طرح برگزیدۀ بین المللی در ســال 
95 به واســطه طرح فراوری گرم سرباره، رقابت تنگاتنگ با 
سایر شرکت های جهان تراز در ســال 97، دست یابی فوالد 
مبارکه در بخش مصرف ویژۀ آب خام به عدد 2/7 مترمکعب 
بر تن تولید فوالد  و  دســت یابی واحد گندله ســازی این 
شرکت به میزان مصرف انرژی 0/92 گیگاژول بر تن تولید 
با اجرای طرح ها و پروژه های متعدد )کــه فوالد مبارکه از 
بابت این دســتاوردهای بزرگ به الگوی جهانی مبدل شده 
است( و همچنین افتخارآفرینی های این شرکت در سایت 
کنوانسیون تغییر آب وهوای سازمان ملل به آن معنی است 
که فوالد مبارکه به عنوان شهروندی مسئولیت پذیر همواره 
توسعۀ متوازن و پایدار و سالمت و صالبت محیط زیست را 

مدنظر داشته و دارد.
مدیر عامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: به عنوان صنعتی 
که برای حفظ محیط زیســت همواره سرمایه گذاری کرده 
است  از  دولت محترم درخواســت داریم   که شرکت را در 
تکمیل طرح های آبی ای که طی سال های قبل شروع  و بعضا 

60 تا 70 درصد شان اجرا شده اند یاری نماید.
 اقدامات تأثیرگذار زیست محیطی فوالد مبارکه قابل تقدیر 

است
 به گزارش خبرنگار فوالد، در جریان برگزاری این نمایشگاه، 
نمایندۀ مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی نیز ضمن 
حضــور در غرفۀ فوالد مبارکــه و در دیدار بــا مدیران این 
شــرکت گفت: اقدامات تأثیرگذار فوالد مبارکــه در امور 

زیست محیطی قابل تقدیر است.
سمیه محمودی از حضور شرکت های بزرگ صنعتی کشور 
ازجمله فوالد مبارکه در این نمایشگاه و همچنین از اقدامات 
زیست محیطی آن ها قدردانی کرد و افزود: یکی از موضوعات 
مهم حال حاضر کشور، به ویژه در مجلس شورای اسالمی، 

محیط زیست است.
وی با اشاره به جاری شدن سیل های اخیر در شمال و جنوب 
کشور تصریح کرد: می توان با مدیریت بهتر این رخدادهای 
طبیعی، شرایطی مهیا کرد تا این تهدیدها به فرصت تبدیل 
شود و از آسیب رسیدن به محیط زیست هم جلوگیری گردد.

محمودی برپایی نمایشگاه های محیط زیست را راه و فرصتی 
مناسب برای دســت یابی به راهکارهای کارآمد برای حفظ 

محیط زیست و طبیعت دانست.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور: 
فوالد مبارکه اقدامات مداوم و مؤثری برای حفظ محیط زیست انجام داده است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست از غرفۀ شرکت فوالد مبارکه و آخرین 
دستاوردهای زیست محیطی این شرکت بازدید کرد.

دکتر عیسی کالنتری ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان، بر تداوم حفظ محیط زیست و استفاده از ظرفیت های موجود در  
مدیریت پسماندها و ضایعات تأکید کرد. در راهبردهای کالن شرکت فوالد مبارکه رعایت دستورالعمل های زیست محیطی به عنوان یک مسئولیت اجتماعی 

خودخواسته و در راستای توسعه پایدار مدنظر است.

قیمت انواع تلویزیون 98/2/4  )منبع :دیجی کاال (

قیمت ) تومان(نوع 

تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 
5,۸۹۰,۰۰۰ تومان55XT515 سایز 55 اینچ

تلویزیون ال ای دی سونی مدل 32R3۰۰E-KDL سایز 
3,135,۰۰۰ تومان32 اینچ

تلویزیون ال ای دی توشیبا سری ProTheatre مدل 
3,۶7۰,۰۰۰ تومان4۰S175۰EV سایز 4۰ اینچ

تلویزیون هوشمند ال جی مدل OLED55C۸GI سایز 
2۰,4۰۰,۰۰۰ تومان55 اینچ

تلویزیون ال ای دی هوشمند پاناسونیک مدل 
7,73۰,۰۰۰ تومان4۹DX۶5۰R سایز 4۹ اینچ
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The Chahar Bagh 
was surrounded 
by beautiful 
orchards (fruit 
gardens). It was 
a very pleasant 
promenade street.

“Hasht Behesht” 
Palace: A Magnificent 
Mansion in A Large 
Iranian Garden

The Hasht Behesht historic mansion was 
one of the last palaces of the Safavid kings in 
the past which has been known as the most 
beautiful palace in the world.
The mansion is located in the large garden 
that is a part of the Naghsh-e Jahan garden, 
Nightingale Garden, built on the order of 
Shah Ismail I.
This building was built in 1080 AH and its 
other names are Hasht Behesht, Hasht Dar-e 
Behesht and the Nightingale Garden.
This octagonal building has four facades that 
with all the similarities are not the same as 
each other. It seems that the northern facade 
is the main facade while the place of pool on 
the east side determines the main facade.
The Mansion was built two meters above 
the ground. The mansion has two floors and 
stairs in each side which is usable to go up 
and down.
The rooms in first floor of the four corners 
of the mansion have been decorated with 
stucco and painting. There is an octagonal 
pond in the middle of the hall, known as the 
pearl made of marble.
The pool is carved, so the water seeps out 
of its holes like pearls in such design. The 
luxury and beautiful park built around the 
palace is the famous promenades in Isfahan 
now.
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The river is about 270 km long, 
and its width varies from 10 to 
800 meters. In Esfahan, it is 100 
to 200 meters wide on average. 
During various historical 
periods, the Zayandeh-Rud was 
known under different names, 
among them Zandak-Rud (“the 
big river”), Zarin-Rud (“the 
golden river”), or Zendeh- Rud 
(“the live river”). Its present 
name, meaning “the life-giving 
river”. best emphasizes the 
river’s role in the very existence 
of Esfahan and the towns and 
villages situated in the fertile 
oasis watered by the river.
The Zayandeh-Rud flows 
through four distinctive areas. 
It starts in the mountainous 
districts in Chahar Mahal-a 
Bakhtiari province, streams 
rapidly through the hilly area 
of Faridan and Lar, waters the 
valley of Esfahan, and terminates 
in the arid districts in the east. 
The soil of the Esfahan valley is 
very firm; water cannot penetra 
te deeply and Soon returns to 
the river, thus preventing the 
river from drying up. Despite 
this, since ancient times, the 
water of the Zayandeh-Rud 
alone was not adequate for 
irrigation purposes. The 
first irrigation system on the 
Zayandeh - Rud is attributed to 
Ardashir Babakan. It is said to 
have been reorganized under 
the Seljuks. During this period, a 
first attempt was made to link up 
the river with the Karun, Iran’s 
sole navigable river, an upper 
branch of which flows  not far 

from the source of the Zayandeh-
Rud, on the western slope of 
the Kuhrang range. Attempts 
- always unsuccessful - were 
taken under Shah Tahrnasb and 
his successors. When Esfahan 
became a capital, Shah Ab-bas I 
delegated Mohib Ali Beikollah 
to examine the possibilities of 
constructing a tunnel. When 
the first survey was completed, 
Shah Abbas appointed Imam 
Qoli Khan, a governor of Fars, 
Hossein Khan, a governor of 
Lorestan, and Jahangir Khan, a 
Bakhtiari chieftain, to head the 
construction.
In 1621, Shah Abbas personally 
inspected the site. His death, 
however, interrupted the work 
on the project. The work was 
resumed under Shah Abbas II, 
when a French engineer was 
designated head of the tunnel’s 
construction. Part of the work 
was done, but Shah Soleiman, 
who succeeded Shah Abbas II, 
ordered the work stopped, as 
the dam was going to threaten 
agricultural lands. The re-mains 
from the construction of this 
period can still be observed. The 
project was finally accomplished 
in 1948-1953 by a British firm, 
which built a tunnel over 2 km 
long, about 150 m deeper than 
the Safavid structure. The tunnel 
has made it possible to regulate 
the outflow of the Zayandeh-
Rud, particularly in autumn and 
in the beginning of winter, since 
the waters of the Karun River 
have a more sustained flow. 

The completion of the Kuhrang 
Dam in 1971 diverted one of the 
Karuns tributaries and made it 
empty into the Zayandeh-Rud.
Six principal sets of canals 
with 33 main branches and a 
host of secondary channels are 
believed to have been designed 
by Sheikh Bahai. Although 
some researchers deny his 
participation in this project, the 
work is certainly that of a genius. 
The water was distributed 
among the towns and villages 
dependent on the Zayandeh-Rud 
according to the Jalali calendar. 
The use of water was limited 
during the second six months of 
the year, and 275 persons were 
desig¬nated as inspectors. They 
closed the sluices of the dams 
according to a de-tailed plan and 
controlled the provision of water 
to the neighboring villages. The 
system of canals (locally called 
madi) starts behind the first 
bridge on the Zayandeh-Rud, the 
Zamankan Bridge, from where 
one of the most beautiful views 
of the river provided After the 
Falavarjan Bridge, the Zayandeh-
Rud turns almost ninety degrees 
and changes its direction from 
northeasterly to southeasterly.
It runs through Esfahan 
following west-easterly 
direction and turns southeast 
after the Shahrestan Bridge, 
beside which the Abshar Dam 
is located. One of the largest 
dams, the Zayandeh-Rud Dam, 
is situated about 80 km from the 
river’s source. It creates a lake of 
about 56,000 sq. km.
Bridges on Zayandeh River in 
City of Esfahan:
Marnan Bridge Built in 1599
Vahid Bridge Built in 1976
Felezi Bridge Built in 1950s
Azar Bridge Built in 1976
Si-o-se Pol Built in the 1632
 Ferdosi Bridge Built in 1980s

Zayanderud:lifeline of Isfahan

The Zayandeh-Rud, the lifeline of Esfahan, originates 
in the Zagros Mountains and flows southeast, where 
it dissipates in the saline of Gavkhuni Swamp (pp-74
75). The main river of the central Iranian plateau, it 
waters, along with its tributaries, an area of 27,570 
sq. km that constitutes roughly one-seventh of Iran’s 
territory. 

The first 
irrigation 
system on the 
Zayandeh - Rud 
is attributed 
to Ardashir 
Babakan

Pure nature, 
architecture 
in El Goli

One of the most 
visited attractions of 
Tabriz is El Goli (Shah 
Goli) park; in Turkish 
language “El” means 
people and “Goli” 
calls for pool, so El 
Goli means a pool 
belonging to people. 
Its natural beauties 
catch every one’s 
eyes.
This place was 
c o n s t r u c t e d 
during the reign 
of Aq Qoyunlu, and 
developed in the 
Safavid era. It is 
composed of a lake 
and the structure of 
El Goli palace; both 
are surrounded by a 
large garden and tall 
trees. This site was 
registered in Iran’s 
National Heritage 
list in 2009, with the 
registration number 
of 24774, due to the 
national value of its 
mansion.

El Goli artificial lake 
which is 5.5 hectares 
wide can hold up 
about 720,000 cubic 
meters of water, it 
was used to irrigate 
the agricultural lands 
of the surrounding 
areas. The deepest 
part of the lake is 
12 meters. The 
reflection of tall trees 
and colorful flowers 
in the pool adds to its 
beauty.
An octagonal and 
two-storey palace 
was built in the 
middle of the lake 
by the order of the 
ruler of that time. 
This wonderful 
and diamond-
shaped structure 
with a small dome 
on top of it, used to 
be a courtyard for 
princes, but today it is 
a recreational center 
for visitors.
There are other 
attractive facilities 
that can entertain 
the visitors, such as 
golf center, billiard 
academy, game club, 
a theme park, small 
street shops, sports 
shops, and skating 
complex. You can also 
boat there in warm 
seasons.
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Borujerdi House: A 
Masterpiece of Iranian 
Art, Architecture

The historic Borujerdi House is one of the most beautiful 
historical buildings in Kashan, central Iran, and is 
considered to be among the most exquisite historical 
monuments of Iran in terms of design and architecture, 
antiquity, decorations and stucco paintings.
The Borujerdi House is located in the Soltan Amir 
Ahmad district on the Alavi Street of Kashan. This 
1700-meter house was built by a merchant named 
Haj Seyed Hasan Natanzi between the years 1913 and 
1931 in the Qajar era. Because the owner of the house 
imported merchandise from the city of Borujerd, it 
became known as the Borujerdi House.
The creators of this building used a mixture of soft clay, 
sieved straw and cob to decorate the ceilings and walls.
Also, the paintings of the building are done in various 
styles, in oil paint and watercolor, under the supervision 
of the famous Iranian painter, Kamal al-Molk. There are 
also paintings of the Qajar kings inspired by European 
paintings on the Shahneshin’s wall.The significance of 
the Borujerdi House is so much that its wind catchers 
have become the symbol of the city of Kashan. It has also 
been selected as the best choice by UNESCO based on the 
tourist attraction popularity in 2015.
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It is said to have 
been reorganized 
under the Seljuks. 
During this 
period, a first 
attempt was 
made to link up 
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an upper branch 
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U.S. President Donald 
Trump has decided not 
to reissue waivers in May 
allowing importers to buy 
Iranian oil without facing 
U.S. sanctions, the White 
House said in a statement on 
Monday.The United States, 
Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates “have agreed 
to take timely action to 
assure that global demand 
is met as all Iranian oil is 
removed from the market,” 
the White House said.

White House economic 
adviser Kevin Hassett said 
on Monday that he believed 
global oil markets would be 
able to handle an expected 
U.S. decision to force buyers 
of Iranian oil to either end 
imports or face sanctions, 
despite Monday’s surge in 
oil prices.
 “I think that the global oil 
markets are poised to be 
able to deal with this,” Kevin 
Hassett said in an interview 
with CNBC.

Iran’s 
economy 
minister to 
attend ‘Belt 
and Road 
Forum’
Iran’s Minister of 
Economic Affairs 
and Finance 
Farhad Dejpasand 
arrived in China’s 
capital Beijing on 
Wednesday to take 
part in the second 
edition of Belt and 
Road Forum (BRF) 
for International 
Cooperation in the 
East Asian country 
from April 25-27.
Dejpasand is 
accompanied by 
a high-ranking 
delegation and 
is set to hold 
separate meetings 
with Chinese 
officials during his 
stay in Beijing.
Chief of Iran’s 
G e n e r a l 
I n s p e c t i o n 
O r g a n i z a t i o n 
Naser Seraj is 
also in Beijing to 
attend the ‘Green 
Silk Road’ section 
of the forum.
A delegation from 
Iran’s Expediency 
Council, led by 
Gholamali Haddad 
Adel, also traveled 
to Beijing on 
Monday to attend 
BRF.
This year, the Belt 
and Road Forum 
will host over 
5,000 guests from 
137 countries, 
including 37 
presidents and 
prime ministers 
as well as 150 
ministers.
President Xi 
Jinping will 
deliver a keynote 
speech during 
the opening 
ceremony.
It will include a 
series of events, 
such as leaders’ 
round table, high-
level meeting, 
thematic forum, 
CEO conference, 
under the theme 
of Belt and Road 
c o o p e r a t i o n 
shaping a brighter 
shared future.
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U.S. will not reissue waivers for Iran 
oil imports -White House

BY: Haniyeh Sadat Jafariyeh
“If production is boosted, 
it can solve livelihood 
problems, it can ensure the 
country’s independence 
from foreigners and from 
the enemies, it can eliminate 

unemployment and it can solve the 
problems related to the decrease in the 
value of the national currency to a great 
extent,” the Leader said in his message 
on the occasion of the start of the new 
year on March 21, 2019.
The issue comes of the highest 
importance than before, due to Trump’s 
decision about cutting all waivers of 
Iranian oil which will dramatically 
decrease oil-reliant country’s oil 
revenues.
The need for an indigenous economy 
and boosting production is more 
highlighted, now.
Production prosperity is the fuel for 
the economy engine to run. It entails 
growth, job creation, improving 
the nation’s livelihood as well as 
combating recession, inflation 
and unemployment. It increases 
non-oil exports of the country and 
will consequently boost foreign 
exchange revenues; having more 
foreign exchange income, injected 
back to domestic financial system, 
will have domestic production 
enhanced and the formed loop will 
go on and on. Protecting domestic 
production will also lure foreign and 
domestic investments and improve 
the available infrastructure, which 
will result in scientific and industrial 
growth and again boost in production. 
Any improvement in Gross domestic 
product (GDP) will consequently 
reinforce Iran’s depreciated currency, 
rial, and competitiveness of its 
products at international markets. 
Thus, lubricating the production wheel, 
Iran can compete with foreign rivals.
The initial key factor to reach a booming 
economy is supporting production 
units and small and medium-sized 
enterprises (SMEs) which ignite 
prosperity of other production sectors.

While, injecting liquidity and supplying 
working capital via granting banking 
facilities is the dire need of production 
units in Iran, opening their way to stock 
market, where they can offer their 
manufactured products, is the other 
element that can help production units 
and SMEs increase productivity, ability 
to create more jobs and play their role 
as they should in the economy cycle.
In Iran, mercantile offerings at 
domestic stock market are done at 
Iran Mercantile Exchange (IME). 
Directly and without participation 
of middlemen, domestic products’ 
prices are set via the contribution of 
sellers and purchasers, i.e. demand and 
supply, the mechanism that guarantees 
interests of the Iranian producers.
IME redirects the profits of selling 
the products and the earned added 
value to the real producers, which is 
an important factor in setting proper 
cushions for economic prosperity. 
Cutting the hands of the middlemen 
and their minions, IME has the ability 
to cool down the inflated prices and 
bring tranquility and transparency to 
the market.
The significant role of transparency 
in economic activities should not be 
compromised on the way to boost 
domestic production. In a bid to 
impede rents and corruption and spur 
transparency and competitiveness 
among production units it seems 
efficient to offer their products 
at mercantile exchange market. 
Transparency acts as a proper bed 
for creation of the circle of income, 
saving, and investment, since it lets 
producers easily earn, save or invest 
in development and infrastructure 
projects. The conditions, similar to 
which cannot be provided by unofficial 

markets.
Under the conditions that the country 
is dealing with the toughest sanctions 
ever and unpredictable foreign 
exchange rate fluctuations and these 
factors are directly influencing the 
prices of basic goods and raw materials, 
unofficial markets, on which the 
government has no observation, 
exacerbate the difficulties.
Producers can easily supply their 
required raw material at IME at real 
prices.  Participating in IME would spur 
competitiveness among producers to 
improve quality of their products, as 
previously mentioned.
On the consumer side, the offered 
products at IME come with reasonable 
prices.IME is trying to issue new 
financial instruments to support 
domestic production, supply raw 
materials, and cover price fluctuation 
risks.
In fact, the road to make production 
prosper is bumpy. Supplying liquidity 
of production units, the present 
banking restrictions in monetary 
transactions with other countries, the 
arrears of the Iranians banks to CBI, 
the value added taxes levied mostly 
on producers, the unstable foreign 
exchange rates, the increased prices 
of the raw materials, the decrease in 
purchasing power and the increase in 
production prices are considered as 
threatening factors to the goal.
For the newly started Iranian calendar 
year the government is determined 
to review and modify its monetary 
policies about setting foreign exchange 
rates, curb the rampant inflation and 
high liquidity volume and supply the 
present budget deficit via relying on 
stock market.

240 investment MoUs inked in 
Hormozgan prov.
Governor General of Hormozgan Province Fereydoun 
Hemmati said that 240 Memoranda of Understanding 
(MoUs), valued at about $7.407 billion equal to (100,000 
billion tomans), were signed and sealed in International 
Investment Conference in Hormozgan province.
He made the remarks late on Tue. in a meeting to 
study capacities and potentials of knowledge-based 
economic development in Qeshm and added, “boosting 
domestic production is the main mission of executive 
organizations, governor-generalship and private sector 
of the province.”
Supporting newly-established trade and industrial units 
and companies which are grappling with economic 
problems are of main policies of the government and 
governor-generalship of Hormozgan province in the 
current year (started March 21, 2019), the issue of which 
has been taken into serious consideration.
Some active industrial and production units in this 
province face problem in the field of working capital that 
should be supported duly, he reiterated.
Knowledge-based firms enjoy high potentials and 
capabilities in this province, he said, adding, “with its 
untapped capacities, provincial governor-generalship 
welcomes investment activities of knowledge-based 
companies in line with compensating backwardness 
in this field.”
For his part, Managing Director of Qeshm Free Zone 
Organization Hamid-Reza Momeni said, “transferring 
knowledge, technical knowhow and technology is one 
of the main missions of free zones, so that Qeshm island 
is equipped with high facilities for realization of this 
objective significantly.”
As compared with other free zones, Qeshm Free Zone 
has better situation in terms of growth of knowledge-
based firms, he said, adding, “however, there are 
shortages in this field that should be removed.”

Forex market controlled for 
the nth time: CBI governor
“The illusion about any instability or inflation 
in domestic foreign exchange market, which was 
constantly spoken of, is broken for the nth time by the 
Central Bank of Iran’s (CBI) management,” the central 
bank governor Abdol-Naser Hemmati wrote on his 
Instagram on Wednesday.
Referring to the US’ decision about ending waivers 
for Iran’s oil importers, he added that “any drop in oil 
revenues have to be compensated through reducing 
costs, building up some savings or via other income 
resources.”
“It is a must to spur non-oil exports more than before, 
and the CBI is to apply the related policies to encourage 
exporters to re-inject their forex income back to the 
domestic economy cycle,” he underlined.
In continuation of the US hostile policies against the 
Iranian nation, the White House announced on Monday 
that it has decided not to reissue waivers on Iranian oil 
after they expire on May 2.

Leader of Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei has named the current Persian Year, 1398, 
as the ‘Year of Boosting Domestic Production’, calling 
on all officials to make the issue of production the 
pivot of their activities.

IME suitable platform of economic 
prosperity
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Iran’s Chief Banker Offers Plans 
to Address Oil Export Cuts
Governor of the Central Bank of Iran (CBI) Abdonnaser 
Hemmati put forward a number of suggestions to deal 
with any cut in the export of oil, although he described as 
“illusory” the US plot to drive Iran’s crude sales down to 
zero.
In a post on his Instagram page on Wednesday, Hemmati 
highlighted the Central Bank of Iran’s successful handling 
of the foreign currency market, and offered plans to deal 
with the US “illusion” of pushing Iran’s oil exports to zero.
In case of any cut in the export of oil and consequent fall in 

oil revenues, the administration will need to resort to other 
options, such as a cut in spending and ways to make up for 
the lost revenue with other sources of income, he said.
Hemmati also stressed the need to boost non-oil exports, 
saying the Central Bank will be providing incentives for 
exporters with revised currency regulating policies.
It came after the White House said on Monday that US 
President Donald Trump “has decided not to reissue” 
waivers regarding sanctions against countries importing 
Iranian oil when the waivers expire “in early May.”
The exact deadline is May 2.
“This decision is intended to bring Iran’s oil exports to 
zero, denying the regime its principal source of revenue,” 

the statement from White House 
press secretary Sarah Sanders 
read.
Countries that continue to 
import Iranian oil in large 
amounts include India, China, 
South Korea, Japan and Turkey.
US Secretary of State 
Mike Pompeo said on 
Monday that Saudi Arabia and t h e 
United Arab Emirates have agreed to “ensure an 
appropriate supply (of oil) for the markets” in order to 
make up for the loss of Iranian oil in the global market.



Iran, Allies Not to Allow 
Return of Insecurity to 
Region: Defense Minister

Iranian Defense Minister Brigadier General 
Amir Hatami said the country and its allies in 
the Middle East, Iraq in particular, will never 
allow outsiders to bring insecurity into the 
region again.
Speaking at a meeting with Secretary General 
of the Iraqi Ministry of Defense Lieutenant 
General Mohammad Jawad Kazim in Moscow 
on Tuesday, Brigadier General Hatami praised 
the current level of security and stability in Iraq 
compared to previous years.
“The Islamic Republic of Iran, as in the past, is 
trying to (help) this security and tranquility 
to be long-standing and permanent (so that) 
regional nations, especially the friendly 
and brotherly people of Iraq, will begin to 
reconstruct their countries in full security 
and without any foreign aggression or 
interference,” he said.
“We will not allow insecurity to be imposed 
on the region by foreigners and aggressors 
agian…,” the Iranian defense minister stressed.
The Iraqi top general, for his part, expressed his 
gratitude to the Islamic Republic for supporting 
the Arab country against terrorist groups and 
said, thank God, the two nations managed to 
counter the massive attacks by the terrorists 
and prevent them from reaching their goals.      
Brigadier General Hatami has traveled to 
Russia to attend the eighth Moscow Conference 
on International Security at the official 
invitation of Russian Defense Minister Sergei 
Shoigu.

France, EU, UK vow to 
remain committed to 
JCPOA
 Following Washington’s decision to end 
sanctions waivers on Iran oil imports, France, 
EU and UK vowed to remain committed 
to Iran nuclear deal.France reiterated its 
commitment to the Iran nuclear deal, despite 
United States’ decision to end sanction waivers 
on the import of Iranian oil, a Foreign Ministry 
spokesperson said.Expressing determination 
to implement the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPoA), France with its European 
partners intends to continue its efforts to 
ensure that Iran reaps the economic benefits 
associated with the lifting of sanctions as 
long as it continues to honor all of its nuclear 
obligations,” said Agnes Von der Muhll, the 
spokesperson.
“To that end, France, Germany and the United 
Kingdom established the INSTEX financial 
compensation mechanism, which will facilitate 
financial transactions for European firms that 
wish to maintain trade relations with Iran, in 
accordance with European and international 
law,” she added at a press briefing.

Rouhani warns UAE, Saudi Arabia

He made the remarks today 
in a cabinet meeting held in 
Tehran.
Touching upon US efforts 
to drop Iran’s oil exports, 
Rouhani said that the Iranian 
oil sales cannot be dropped 

to zero.
Then addressing the Saudi and 
Emirati officials, he said, “Are you 
responding to our good deeds with 
bad ones? … you have forgotten that 
you owe your existence to Iran’s 
wise decision in face of Saddam’s 
expansionist ambitions.”
When Saddam wanted to invade 
Kuwait, he kept sending messages 
to Iran asking for Tehran’s help or 
silence. He had said that Iran and 
Iraq would have some 800 common 

borders in the Persian Gulf and 
this shows that Saddam was after 
attacking Saudi Arabia, UAE, Qatar, 
and Oman as well, Rouhani noted, 
adding, however, “Iran was the first 
country to clearly condemn Saddam’s 
Kuwait invasion.”
Negotiations can become feasible by 
lifting pressures and showing mutual 
respect, he said adding that some 
think that the United States is ready 
for talks and Iran rejects offers, but 
this is not the case.
“We should first make US regret [its 
anti-Iranian measures] and hence we 

have no way other than resisting.”
The White House announced on 
Monday that it will not renew 
sanctions waivers for countries which 
import Iranian crude oil. The waivers 
had been in place since November 
when the administration re-imposed 
sanctions on Iran after Trump 
unilaterally withdrew the US from 
the landmark 2015 nuclear deal with 
the Islamic Republic.
On the other hand, Saudi Arabia and 
the United Arab Emirates have said 
that they would increase their oil 
output to make up for Iran’s share.

Criticizing the UAE and Saudi Arabia’s move against 
Iran, Iranian President Hassan Rouhani said 
these two countries owe their existence to Iran’s 
wise decision in face of Saddam’s expansionist 
ambitions.
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Iranian Foreign 
Minister Mohammad 
Javad Zarif said 
that the White 
House is showing 
more concern and 
attention to Israeli 
regime’s interests 
than to the United 
States.While talking 
to reporters late 
Tuesday upon 
arrival in New 
York, he added 
that Washington is 
entering the ‘very 
dangerous’ game of 
Israeli regime in the 
Middle East.Zarif 
is due to attend the 
High-Level Plenary 
Meeting of the 
General Assembly 
to commemorate 
and promote the 
International Day 
of Multilateralism 
and Diplomacy for 
Peace which will be 
held on Wednesday 
in UN Headquarters, 
GA Hall.Asked about 
the probability of 
Iran-US talks, Zarif 
said that it is the 
United States which 
should return to 
negotiations since 
Iran has never left 
the talks. “We are 
continuing our talks 
with remaining 
signatories of the 
Nuclear Deal. It 
was the United 
States which 
decided to quit the 
talks.”Iran believes 
that Washington 
is not credible in 
negotiations, he 
highlighted, adding, 
“They have shown 
that they consider 
international law 
and even their prior 
agreements and 
decisions worthless.”
Asked about the 
possibility of Iran’s 
measure to block 
Strait of Hormuz 
in reaction to US 
sanctions, Zarif 
noted that he would 
not comment on 
‘military issues’ and 
that this should be 
decided by Iran’s 
military.

FM Zarif:
WH more 
concerned 
about Israeli 
regime than 
US interests

Iran
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Pak dailies slam US decision to end 
Iran oil waiver
Pakistani English news dailies have slammed the 
US move to end sanctions waivers for some of the 
consumers of Iranian oil.
Pak dailies slam US decision to end Iran oil waiver
After withdrawing from the JCPOA and re-imposition 
of unilateral sanctions against Iran the US had agreed 
to let eight countries, including China, Japan, India and 
South Korea, Taiwan, Italy and Greece keep buying 
Iranian oil.

However, in a statement issued on Monday, the White 
House said US President Donald Trump has decided 
not to renew waivers that allow eight countries to buy 
Iranian oil without facing Washington’s sanctions.
‘The Nation’ in its editorial comments on Wednesday 
said ‘in the American president Donald Trump, 
American imperial arrogance finds personification.’
It went on to say the decision carries the seeds of 
deteriorating the US relations with its allies especially 
China.
“The US economy can also suffer because of Trump’s 

move against Iran. In that 
case, it will be a self-inflicted 
wound whose timing is 
wrong as the 2020 elections 
are around the corner,” 
viewed the paper. 
‘The Nation’ said it is now 
crystal clear that the real reason 
for leaving the Iran nuclear deal was 
not because of Iran’s violation of the agreement but the 
growing influence of a Middle Eastern country.

Sanders Urges Senate to 
Override Trump’s Veto of Yemen 
War Bill
 Senator Bernie Sanders is urging his Senate 
colleagues to override US President Donald Trump’s 
veto of a congressional resolution last week that 
would have sought to end US involvement in the 
Saudi-led war in Yemen.
“I am writing to ask for your support for over-riding 
that veto,” Sanders, a Vermont independent, wrote 
Monday in a letter to his fellow senators, according 
to CNN.“The president’s action is a very serious 

challenge to Congressional authority that demands 
a response.”
Last Tuesday, Trump issued a veto on the resolution, 
which was sponsored by Sanders. In a letter to the 
Senate, Trump called the resolution a “dangerous 
attempt to weaken (his) constitutional authorities,” 
and said it’s “unnecessary” because there are no 
United States military personnel in Yemen.
A veto override vote would likely fall short of the two-
thirds vote neede
Sanders argued in his letter that the US’ involvement 
in the war, which includes noncombat technical 
assistance to Saudi Arabia, an ally, means the US is 
engaged in the war based on the War Powers Act of 

1973, and that the 
power to authorize 
that involvement is 
granted to Congress, 
not the President, via 
the Constitution.
“The Congress must 
now act to protect 
that constitutional 
responsibility by overriding the 
president’s veto,” Sanders wrote.
The bill originally passed the House 247 to 175. 
Sixteen Republicans voted yes with Democrats and 
one voted present.

News

, “Are you 
responding 
to our good 
deeds with bad 
ones? … you 
have forgotten 
that you owe 
your existence 
to Iran’s wise 
decision in face 
of Saddam’s 
expansionist 
ambitions.”
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US source of 
disorder: Lebanese 
analyst
The US, with its policies and measures, is 
the main source of disorder and chaos in the 
world, Lebanese analyst Nasser Qandil told 
IRNA on Wednesday.
‹The US move [not to extend the waivers for 
the eight buyers of Iranian oil] violates the 
international law and is actually trampling 
the concept of free trade in the world which 
Washington has been advertising since early 
1990,› Qandil said. 
Qandil said that by doing so, the US spreads 
the idea that the mighty can dominate the 
weak against their will, which is the law of 
jungle. 
He said that the US even doesn’t make an 

exception for its allies, like Japan, South Korea, 
Italy, and Greece.
‹The second dimension of the decision is that 
the US has concluded that it is facing a country 
that is at the same level in power, i.e. Iran, 
which the US cannot tolerate.›
Despite all the US has done, Iran has not 
surrendered; there is no way left except for 
sanctions and economic pressures, he added. 
He said What the US does with Iran is total 
disregard of the international laws and ‹a 
disgrace for the US›; such measure taken by 
Washington will made a great stance for Iran, 
on which many others can rely.The Lebanese 
writer said that many countries oppose 
the US decision; of course opposition of the 
neighbors of Iran that have had incessant 
economic ties with then throughout history 
is more serious.
Qandil said, ‹The unwise decision of the US 
may mean the end of the concept of sanctions 

against Iran because the US cannot do 
anything more. Even an international move 
may take shape to oppose the US decisions, 
which will affect the price of dollar and oil and 
bring economy of the world out of US control.›
He said that the Saudis and the UAE suggest 
that the US violate the international laws; 
they also support the US with another 
violation. Although they are members of 
OPEC alongside Iran and should have a 
brotherly relationship with Tehran, they 
have announced that they are on the side 
of the US.Qandil stressed that after its big 
defeat in Syria, the US is using Iran›s nuclear 
program as an excuse and after Israeli defeat 
in stabilizing its power in the Middle East, the 
US has to terminate its military presence in 
the region. 
‹For that matter, today is better than 
tomorrow; the US has no leverage in the 
Middle East anymore.›

Russia said Tuesday it is particularly 
concerned over a new round of US sanctions 
on Iran, which shows Washington’s 
dangerous ambitions to pursue its global 
hegemony.
Under the threat of punishment, Washington 
is pressuring all countries to stop buying 
Iranian crude oil with the aim of undermining 
the Islamic Republic’s economy, the Russian 
Foreign Ministry said in a statement on its 
website.

“In pursuit of global hegemony, the US is 
not only threatening the international 
community with punitive economic 
measures but also openly rattling its saber...
Washington is trying to accomplish its 
geopolitical ambitions, which are dangerous 
for all mankind,” it said.The ministry noted 
that the US took another step against Iran 
close to the anniversary of Washington’s 
decision in May last year to withdraw from the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 

commonly known as the Iran nuclear deal, 
an agreement reached on Iran’s nuclear 
program in Vienna on July 14, 2015 between 
Iran, the P5+1 and the European Union.
“But the US clearly made a mistake in 
choosing the means, having decided on a 
method of economic strangulation, dealing 
a blow to the living conditions of ordinary 
Iranians to make Tehran a compliant 
negotiator ready for any transaction on 
American terms.

US pursuing hegemonic ambitions through Iran sanctions: Moscow



Iran delivers ‘important’ message to French FM
Iran’s embassy in France announced that an ‘important’ message of Foreign 
Minister Zarif has been delivered to the French Foreign Ministry.
In a Wednesday tweet, the embassy noted that Zarif ’s important message 
has been handed over to the head of the office of the Foreign Minister Jean-
Yves Le Drian.
No more details of the message have been yet revealed.
Iran and France recently introduced new ambassadors after months of 
diplomatic tensions. Former Foreign Ministry Spokesman Bahram Ghasemi filled 
in the post as an ambassador to Paris. Meanwhile, France has appointed Philippe Thiebaud, a former 
envoy to Pakistan, as the ambassador to the Islamic Republic of Iran.

Iranian Foreign 
Minister, Mohammad 
Javad Zarif in a 
tweet reacted to 
recent executions 
in Saudi Arabia and 
US administration’s 
approach toward the 
issue.
“After a wink at the 
dismembering of a 
journalist, not a whisper 
from the Trump 
administration when 
Saudi Arabia beheads 
37 men in one day—
even crucifying one 
two days after Easter,” 
Mr. Zarif wrote on his 
official Twitter account.
“Membership in the 
#B_team —Bolton, Bin 
Salman, Bin Zayed & 
“Bibi”— gives immunity 
for any crime,” he added.
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Ime Suitable Platform Of Economic 
Prosperity

Gasoline pump prices have already 
jumped about 25 percent this 
year, the fastest rate in three years. 
Trump administration sanctions 
against Iranian crude oil exports had 
something to do with that, and this 
week’s move to tighten sanctions 

could soon send prices even higher, Reuters 
reported.
Crude oil prices hit their highest in about six 
months on Tuesday. Some analysts expect the 
national average pump price, currently near 
$2.85 a gallon, will climb above $3 a gallon for 
the first time since 2014. Few goods prices 
aggravate US  consumers as much as high 
gasoline prices.
“It’s an important part of consumers’ psyche,” 
Mark Zandi, chief economist at Moody’s 
Analytics, said of a further rise in energy prices. 
“They live with it everyday.”
Zandi and other analysts said higher gasoline 
prices would irritate US  motorists heading into 
the summer driving season, but they do not 
think a moderate fuel price hike would force 
people to cut spending in other areas. For now, 
consumer spending has remained resilient, with 
wages growing in a tight job market. Average 
hourly earnings in the private sector are rising at 
roughly 3.2 percent year over year, the strongest 
in a decade.
Those bigger paychecks helped pay for costlier 
gasoline after the Organization of the Petroleum 
Exporting Countries (OPEC) and allied 
producers including Russia reduced output to 
prop up prices. Retail prices for regular gasoline 
have risen around 55 cents a gallon so far this 
year from $2.30 at end of 2018, according to 
AAA, an automotive advocacy group.

“So far it hasn’t been a particularly large 
headwind for US  consumers,” said Matt Luzzetti, 

Deutsche Bank AG’s Chief US Economist. The 
Trump administration called for buyers of 
Iranian oil to stop purchases by May 1 or face 
sanctions, ending six months of waivers that 
allowed Iran’s eight biggest buyers to keep 
importing limited volumes.
Analysts noted that US domestic crude 
production is surging and said higher output 
from OPEC and Russia could help offset losing 
about 1 million barrels per day of Iranian oil 
from world markets. But sources on Tuesday 
said Gulf OPEC members were ready to raise 
output only if they saw sufficient demand.
Some US consumers are already paying $3 a 
gallon at the pump, and will feel the squeeze 
if prices rise further. In February, filling a 25.5 
gallon tank of a sports utility vehicle with 
regular gasoline would have cost around $57 on 
average. That has risen to nearly $73, based on 
government data. For a $15-an-hour employee 
working 35 hours a week, filling up once a week 
now costs 14 percent of gross pay, up from 
less than 11 percent just 10 weeks ago. “I’m 
hyper-aware of the gas pricing,” said Brittany 
Trotter, a part-time driver for Lyft Inc based in 
Washington, D.C. She said rising fuel costs have 
cut her profits and stretched her budget. Even 
before the latest Iran news, drivers expected 
rising prices at the pump to cut their income. A 
survey in March showed consumers expected 
prices to rise 4.7 percent over the next year, 
the largest figure in nine months, according 
to the Federal Reserve Bank of New York. The 
consumers surveyed expected their wages to 
rise 2.6 percent over the year, though earnings 
growth expectations slipped for people with a 
high school diploma or less education.

Zanganeh also warned that the US recent 
statement and their allies to compensate Iran’s 
oil and to fill the gap serves as the proof that how 
fragile and empty these threats can be.
Iran’s top oil official went on to conclude that 
those who are issuing statements on Iran’s soil 
and their accomplices should bear in mind 
when they blow in the dust, it fills their own eyes, 
especially at the time the oil market is so shaky 
and unpredictable.

Mike Pompeo said that the US had reached an 
agreement with Saudi Arabia and the United Arab 
Emirates to ensure there was ‘sufficient supply in 
the markets’ once Iranian supplies are cut back.
He did not give details of the Saudi-UAE deal, and 
a White House statement only said that “the three 
countries have agreed to take timely action to 
assure that global demand is met as all Iranian oil 
is removed from the market”, the Financial Times 
reported. South Korea and Turkey would also be 
hit by the end of the waivers.
Brent crude climbed 2.7 percent on Monday to 
$74.12 a barrel in afternoon London trading, after 
hitting a high of $74.31 in early Asia trading. West 
Texas Intermediate, the US marker, rose as much 
as 2.6 percent to a high of $65.87 in early New York 
trading, the highest intraday level in two weeks.

His remarks came upon his arrival in New York where 
he is going to attend a UN General Assembly meeting on 
multilateralism and peace.Zarif said on Wednesday the 
behaviour of the United States is even worse than bandits.
The top Iranian diplomat stressed the US is in no position 
to grant or cancel waivers to countries buying oil from Iran.
He went on to say that Washington violates the UN Security 
Council resolutions and threatens other countries to follow 
its lead or face punishment adding that Washington’s 
policy in the Middle East has led to both regional and global 
instability.The US administration had granted waivers 
for its oil sanctions on Iran to eight importers when it 
reinstated sanctions on Iran after Trump pulled the US 
out of the 2015 nuclear agreement. The US claimed that 
the waivers were granted in part to give those countries 
more time to find alternate energy sources.Washington on 
Monday announced it would stop issuing waivers to eight 
countries importing oil from Iran, as part of measures to 
exert pressure on Iran.Elsewhere in his remarks, Iranian 
foreign minister stressed that the country’s military will 
make the final decision on the option of closing the Strait 
of Hormuz, a highly important strategic location for global 

energy trade, in reaction to the US’ ban on the country’s oil 
exports.“We have said that Iran is protecting its interests, 
and one of which is to protect stability in the region. Stability 
in the region should be for everyone, economic prosperity 
must be for everyone, the ultimate advantage of Iran is to 
maintain regional stability for all,” he told reporters early 
Wednesday.“If we are banned from using it, we will close it,” 
he said.Meanwhile, Zarif said the Trump administration’s 
officials are “pawns in Netanyahu’s game”, warning the 
US officials against the consequences of the “extremely 
dangerous” Israeli game they are playing.“With the US, with 
the standing of the US in the world, it seems that President 
Trump and the current people in the White House concern 
and consider more importantly the interests of Israel than 
those of the US,” he told reporters.
“[They] have become in fact pawns in a very dangerous 
Israeli game, in fact Netanyahu’s game in our region. And 
this is extremely unfortunate and extremely dangerous,” he 
reiterated.Regarding Iran’s return to negotiation table, FM 
Zarif said Iran has never left the table, and it is Washington 
which should remedy its mistake of withdrawing from 
the Iran nuclear deal if it seeks to return to negotiations 
with Tehran, according to IFP.“They need to reassess 
their policies and return to a normal behaviour in the 
international scene. The US is currently an outlaw state that 
has violated almost any agreement that it had agreed,” Zarif 
pointed out.

Sanctions on Iranian oil bring US drivers 
pain at the pump

American dream to halt Iran’s oil export 
never comes true; Zangeneh

US’s behavior worse than bandits: Iran FM

American middle class consumers are enjoying the 
strongest wage growth in a decade, but higher gasoline 
prices are eating a good chunk of that increase for many, and 
it looks like pump prices are headed higher.

Iran’s Minister of Petroleum, Bijan Zangeneh said on 
Tuesday in an open session of Iran’s parliament that the 
Americans should know for sure that their dreams of 
bringing Iran’s oil export to zero will never be realized.

Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad Zarif 
says US is in no position to grant or cancel waivers 
to countries buying oil from Iran.
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Crude oil prices 
hit their highest in 
about six months 
on Tuesday. Some 
analysts expect the 
national average 
pump price, 
currently near 
2.85$ a gallon, 
will climb above 
3$ a gallon for the 
first time since 
2014. Few goods 
prices aggravate 
US  consumers 
as much as high 
gasoline prices.

He also said that 
public diplomacy 
is more effective 
than the official 
one and books are 
as its ambassadors 
and embassies. 



برنامه ریزی سازمان برنامه وبودجه اصفهان در راستای تحقق شعار سال
 استاندار اصفهان از برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان در راستای تحقق شعار سال و رونق بخشی 

به امر تولید در شهرستانهای مختلف این استان خبر داد.
عباس رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از مجموعه پردیس شهدای دانشگاه کاشان ضمن 
اشاره به ویژگی های منحصر به فرد محیط این دانشگاه اظهار داشت: کاشان، شهر علم، ایثار، معرفت و دانش 

است و همین انتظار نیز از دانشگاه کاشان می رود و کسب مقام های مختلف توسط دانشگاه کاشان در سطوح ملی و 
بین المللی جای بسی افتخار دارد. وی ضمن اشاره به راه اندازی صندوق شرافتی در دانشگاه کاشان افزود: این صندوق 

کمال شخصیت انسانی را حفظ می کند و امید است سایر دانشگاه ها نیز از این طرح تبعیت کنند و سهم مهمی را در حفظ 
و کرامت دانشجویان بردارند. استاندار اصفهان ضمن اشاره به برنامه های سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان در جهت توسعه 

هر شهرستان ابراز داشت: با توجه به شعار سال و وجود صنعتگران خوب در شهرستان کاشان تمام تالش خود را در جهت تسهیل امور 
کارفرمایان به کار گرفته ایم و با توجه به برنامه های در نظر گرفته در این شهرستان توسط فرماندار و شهردار کاشان سعی می کنیم تا در تحقق این 
برنامه ها گام های مؤثری را برداریم. عباس رضایی، استاندار اصفهان طی مراسمی در دانشگاه کاشان مجموعه پردیس شهدای این دانشگاه را به 

کمک خیرین ساخته شده است، به بهره برداری رساند.

جدیدترین وضعیت حضور برندهای لوازم خانگی کره ای در ایران
در حالیکه مطالبی مبنی بر خروج برخی برندهای لوازم خانگی کره ای از ایران منتشر شده یک مقام 

مسئول در این شرکتها خبر خروج برندهای کره ای لوازم خانگی از ایران را تکذیب کرد.
مشــکالت مربوط به عرضه لوازم خانگی در بازار موضوع جدیدی نیســت و در سال گذشته نیز 
فروشندگان لوازم خانگی نسبت به عرضه قطره چکانی این محصول در بازار معترض بودند. از طرف 

دیگر مدت ها است رکود در بازار لوازم خانگی به علت افزایش چشمگیر قیمت ها گریبان این صنعت 
را گرفته است.

در این میان امروز خبری از کمبود محصــوالت و حتی احتمال خروج دو برند کــره ای معروف ال جی و 
سامسونگ از کشور منتشر شد با این حال این موضوع از سوی یک مقام مسئول در نمایندگی شرکت های کره ای 

لوازم خانگی در ایران، تکذیب شد.
این مقام مســئول گفت: سامســونگ و ال جی پیگیر مشــکالت خود در این بخش هســتند و با توجه به ســرمایه گذاری هایی 
 که در این بخش انجام و تجهیزات و ماشــین آالتی که خریداری شــده اســت امکان تعطیل شــدن این واحدها در ایران وجود

 ندارد.
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گردشگری

مهر
گـــزارش

ممنوعیت ژاپنی ها برای ورود به بهشت 
ایران

چهره ایران را تغییر دهید
نماینده اطالع رسانی 
گردشگری ایران در 
ژاپن گفت: رتبه ایران 
برای گردشــگران ژاپنی پایین است. در 
رتبه بندی ژاپن ایران زرد و کرمان قرمز 
است و مسئوالن ایران تالشی برای تغییر 

این دیدگاه نکرده اند.

عباسعلی امامیه نماینده اطالع رسانی گردشگری 
ایران در کشــور ژاپن از جاذبه های گردشگری 
کرمان پیرو ســفرش به همراه ژاپنی ها به این 
استان صحبت کرد و البته از اینکه این استان هنوز 
در سطح جهانی برای ورود برخی از گردشگران 
ممنوع اعالم شده اظهار گالیه کرد و به خبرنگار 
مهر گفت: ژاپــن برخی کشــورها را به لحاظ 
امنیتی به رنگ های زرد و نارنجی و قرمز و سفید 
تقسیم بندی کرده است که کل ایران از نظر آنها 
زرد است و مناطقی مانند بم جزو رتبه دو یعنی 

نارنجی به حساب می آید.
وی گفت: متأســفانه آدم ربایی که سال ۲۰۰۷ 
برای یک گردشگر ژاپنی رخ داد باعث شد تا گرید 
کرمان از یک به سه تنزل کند. رتبه یک می گوید 
که همه به این مقصد سفر کنند رتبه دو می گوید 
که آژانس ها تور ببرند و رتبه سه می گوید که هیچ 
کسی آنجا نرود. هر کدام از این رتبه ها رنگ زرد، 
نارنجی و یا قرمز دارند خیلی از کشــورها رنگ 

سفید یعنی امنیت کامل را ندارند ولی کشور ما 
زرد رنگ است و کسی نخواسته این رتبه را جابه 
جا کند. امامیه ادامه داد: کشور تونس سه سال 
پیش حادثه تروریستی را پشت سر گذاشت که 
در آنجا هم چند ژاپنی درگیرش بودند اما بعد از 
سه سال رتبه اش تغییر کرد و تورهای تونس راه 
اندازی شدند اما ۱۲ سال از این حادثه در کرمان 
گذشته ولی همتی برای تغییر این رتبه مشاهده 
نمی کنیم. با این وجود با هدف معرفی امنیت در 
کشورمان و به خصوص کرمان در سال ۲۰۱۷ 
غرفه ایران در نمایشگاه گردشگری جاتا را که در 
ژاپن برپا شد به شکل ارگ بم ساختیم تا توجهات 
به این سمت جلب شود. سال بعد چند سمینار 
برگزار کرده و کرمان را معرفی کردیم. ژاپنی ها 
دوســت دارند درباره ایران اطالعات به دســت 

بیاورند اما کاری در این حوزه نشده است.
نماینده اطالع رسانی گردشگری ایران در ژاپن 
از جاذبه های استان کرمان سخن گفت و افزود: 
استان کرمان یکی از بزرگترین استان های کشور 
و دارای ظرفیت های گردشگری و میراث فرهنگی 
متعددی اســت یکی از این ظرفیت ها داشتن 
میراث جهانی و ثبت شده در فهرست یونسکو 
است. هر کدام از این ظرفیت ها یک برش از یک 

کیک بزرگ به نام کرمان می تواند باشد.
وی افــزود: یک بــرش دیگــر از ایــن کیک 
می تواند جاذبه های طبیعی آن باشد. در حوزه 
طبیعت گردی این اســتان کلوت های شهداد 
را دارد و کویــر لوت را که خودشــان به تنهایی 
جاذبه های بسیار زیبایی هستند. این استان شهر 

جیرفت را با قدمت باســتانی طوالنی 
دارد که اگر مستندات بیشتری از آن 
به دست می آمد به عنوان قدیمی ترین 
تمدن جهانی شــناخته می شــد اما 
متأســفانه روی آن کم کارشده است. 
در جیرفت موزه ای وجود دارد که حدود 
۸ هزار قطعه آثار در گنجینه اش نهفته اما 
۵۰۰ قطعه از آن را به نمایش گذاشته اند. 
یکی از مهمترین اشــیای باســتانی آن 
لوح های خطی اســت که شناخته شده 
نیستند. اگر کسی خوب این شهر و تمدن را 
معرفی می کرد باید هر روز شاهد یک بمب 

خبری درباره شگفتی های این شهر بودیم.
این آژانس دار ادامه داد: در شهداد می بینیم 
که کنار کویر قرار دارد اما سرسبز است. یکی 
از شگفتی های آن وجود پرچم فلزی است 
که می گویند در خزانه موزه ایران باســتان 
نگهداری می شــود. این پرچ فلــزی درواقع 
اولین پرچم جهان است. چه شگفتی مهمتر از 
این. اما متأســفانه در مخزن نگهداری می شود. 
ای کاش شــرایط نمایش آن در شهر جیرفت 
فراهم می شد. اصاًل بیشتر شهرهایی که دارای 
تاریخ و آثار باستانی مهمی دارند از نعمت نمایش 
این آثار در موزه های آن شــهر محروم هستند. 
بیشــتر آثار را به تهران می آورند و ما می بینیم 
که موزه های اســتانی خالی از آثار مهم تاریخی 
و باستان شــده اند. درحالی که اگر این موزه ها 
غنی بود. مــردم به آنها برای دیــدن آثار رجوع 
می کردند. وی افزود: یک برش از کیک این استان 
هم می تواند بعد اقتصادی آن باشد این استان از 
لحاظ داشتن کارخانه ای صنعتی قطب اقتصادی 
به شمار می آید در بدنه دولت هم مردان زیادی 
هستند که در این استان زاده شده اند. بنابراین 
این استان دولتمرد هم پرورش داده است. این 
استان محصوالت کشاورزی کمی دارد. بهترین 
خرما و مرکبات محصول دست کشاورزان کرمانی 
است. امامیه گفت: از لحاظ تاریخ هر چقدر بگوییم 
کم است. ارگ بم سرآمد همه آثار تاریخی کرمان 
اســت. ژاپنی ها وقتی از ارگ بم دیدن می کنند 
می گویند که این بنا از تخت جمشید یونیک تر 
است و اهمیت بیشتری دارد. من در بازدید اخیر 
متوجه شدم که روند بازسازی ارگ بم به خوبی 
پیش می رود و این جای خوشــحالی دارد. من 
فکر می کنم که تنها دو شهر یزد وکرمان هستند 
که آتشــکده دارند اما به نظرم آتشکده کرمان 
غنی تر اســت چون موزه ای که کنارش هست 
 غنی تر بوده. این آتشــکده هم به خوبی معرفی

 نشده است.

مقامات چینی بــا انتقاد 
شــدید از تصمیم آمریکا 
برای لغــو معافیت های 
ارائه شده از تحریم نفتی 
ایــران، آن را نقض منافع 

چین عنوان کردند.
 در پس مذاکرات سیاسی 
اما وضعیت اقتصادی جهان، تحت تاثیر 
عملکرد بازار جهانی نفــت قرار دارد. در 
شرایطی که بســیاری از تحلیلگران با 
اســتناد به داده های اقتصادی، خروج 
ایران از بازار را محتمــل و ممکن نمی 
دانستند، کاخ ســفید در بیانیه ای عدم 

تمدید معافیت نفت را رسما اعالم کرد.
 به این ترتیب ایران که از اردیبهشت ماه 
سال گذشته با تشدید تحریم ها روبروست 
و کاهش عرضه نفت به بازارهای جهانی 
را تجربه می کنــد، در موقعتی تازه قرار 

گرفته است.

    بحران اصلی بازار نفت چیست؟
 دیروز، بازار نفــت در واکنش به تصمیم 
کاخ سفید با رشــد قیمت ها روبرو شد. 
نکته اینجاست که بحران کنونی بازار نفت 
تنها ریشه در وضعیت ایران و تصمیمات 
یک جانبه کاخ سفید در قبال آن ندارد. 
تحریم های امریکا علیــه ونزوئال و البته 
وضعیت نابســامان داخلــی در لیبی و 
الجزایر، بازار نفت را در موقعیتی سخت 

و شکننده قرار داده است.
 پیش تر نیز با آشکار شدن دامنه بحران، 
صندوق بین المللی پول اعالم کرده بود 
چشم انداز رشد اقتصادی جهان تیره تر از 
وضعیتی است که ماه های قبل تصویر می 
شد. این بدان معناست که افزایش قیمت 
نفت در این وضعیت فشار مضاعف را بر 

اقتصاد جهان وارد خواهد کرد.
 به این ترتیب بازار نفت با فشــاری که 
از چند ناحیه متحمل می شود، خود را 
برای افزایش قیمت ها آماده می کند، با 
این حال امارات و عربستان اعالم کرده 
اند توانایی تامین نفتی کــه پیش تر از 
ایران صادر می شد را دارا هستند، البته 
باید توجه داشت این دو کشور به دلیل 
عضویت در اوپک الزم اســت نسبت به 
کســب رای موافق این ســازمان برای 
اجرایی کردن هدف خود اقدام کنند در 
غیر این صورت با زیر پا گذاشتن قواعد ان 
موقعیت این سازمان را متزلزل خواهند 

کرد.

    امریکا چقدر زیان می کند؟
 داستان ضرر و زیان ناشی از تصمیمات 
امریکا تنها به اقتصاد جهان و ایران ختم 
نمی شود. اتفاقا اقتصاد آمریکا نیز از قبل 
تصمیمات اتخاذ شــده از سوی رییس 
جمهور جنجالی این کشور، یعنی ترامپ 
متضرر خواهد شــد. به گــزارش اداره 
اطالعات انرژی آمریکا، هر دالر افزایش 
قیمت نفت به افزایش پنج میلیارد دالری 
هزینه های ســاالنه حمل ونقل در این 

کشور منجر خواهد شد.
به این ترتیب اگر پیش بینی کارشناسان 
در خصوص افزایــش ۲۰ دالری قیمت 
نفت به وقوع بپیونــدد، اقتصاد آمریکا با 
فشــاری صد میلیارد دالری روبرو می 
شود. این فشار اقتصادی البته موقعیت 
سیاســی ترامپ را نیز نشــانه خواهد 
رفت چرا که نقش آفرینی آن می تواند 
به کاهش اعتبــار وی در انتخاب پیش 
 روی ریاســت جمهــوری امریکا منجر

 شود.

   مسئوالن چه میگویند؟
بیژن زنگنه، وزیر نفــت ایران بنا به ذات 
مسئولیت خود شفاف صحبت نمی کند و 
دست ایران را برای مواجهه با تحریم های 
تازه رو نمی کند اما از البالی سخنانش 
می توان دریافــت تصمیماتی مهم در 
این وضعیت اتخاذ شــده اســت. او در 
صحن علنی مجلس گفــت: وی ادامه 

داد: قطعا خواب به صفر رساندن خرید 
نفت از ایران تعبیر نخواهد شد و با تمام 
توان در جهت شکســتن تحریم آمریکا 
عمل می کنیم. وضعیت عرضه و تقاضا 
در بازار نفت شکننده است بیانیه آمریکا 
و حامیــان منطقه اش بــرای اطمینان 
دادن به بازار نفت و جلوگیری از قیمت 
نفت نشــان دهنده  نگرانی آنهــا از بی 
ثباتی و شــکنندگی بازار نفت می باشد 
 که این بازار بســیار غیر قابل پیش بینی

 است.

وزیر نفت تاکیــد کرد: در ایــن اوضاع 
نمی توان گفت که در این بازار می توان 
به اندازه کافی نفت تولید شود یا برخی 
کشورها و شرکت ها هم به آمریکا برای 
مصرف نفت ایران فشار می آورند. آمریکا 
و هم پیمانانش با سیاســی کردن نفت 
و اســتفاده از آن به عنوان سالح اشتباه 
بزرگی مرتکب شــدند که بــا توجه به 
وضعیت بازار دودش به چشمان خیلی ها 

می رود.
از سوی دیگر عضو ناظر مجلس در شورای 

عالی انرژی با تاکید بر اینکه تصمیم آمریکا 
برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران 
همانند گذشته ناکام خواهد ماند، گفت: 
در دوران قبل از ترامپ نیز چندین بار از 
این قبیل تصمیمات گرفته شده است و 
با ناکامی روبه رو شده است، این بار نیز به 

نتیجه ای نخواهد رسید.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس تاکید کرد که هیچ گاه 
فروش نفت ایران به کمتر از یک میلیون 

بشکه در روز نخواهد رسید.

فشار سیاسی تصمیمات ضد ایرانی ترامپ بر اقتصاد جهان؛

لغو معافیت  نفتی ایران با اقتصاد جهان چه می کند؟

خبرآنالین
گـــزارش
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بازار نفت با افزایش قیمت ها جهت گیری خود نسبت به آینده 
را نشان داد؛ سمت و سوی قیمت ها در بازار تنها یک معنا دارد، 

»نگرانی نسبت به آینده«. 
 در پی عدم تمدید معافیت نفتی ایران از سوی آمریکا، حاال 
کشورهای عمده خریدار نفت، نارضایتی خود از وضعیت را اعالم 
می کنند. چین یکی از این کشورهاست. وزارت خارجه چین 
رسما شکایت از آمریکا را اعالم کرده و ترکیه مراتب نگرانی 

خود از این اقدام را رسانه ای کرده است. 

بیژن زنگنه، وزیر 
نفت ایران بنا به ذات 

مسئولیت خود شفاف 
صحبت نمی کند و 
دست ایران را برای 

مواجهه با تحریم های 
تازه رو نمی کند اما 
از البالی سخنانش 

می توان دریافت 
تصمیماتی مهم در 
این وضعیت اتخاذ 

شده است.

 بازار دو نرخی؛ 
راه حل بحران کاغذ!؟

رئیس اتحادیــه صادرکنندگان 
صنعت چاپ، تامیــن مواد اولیه، 
کاهش صادرات و مسائل مربوط 
به مالیات را از جمله مشــکالت 
صنعت چاپ عنوان کرد و گفت 
که همانطور که ارز سه نرخ دارد 
این امکان وجود داشت که کاغذ 
نیز بــا دو نرخ به فروش برســد، 
در این شــرایط کاغذ با میانگین 
این قیمت ها در بــازار به فروش 
می رســید که به مراتب کمتر از 

قیمت فعلی بود.
بابک عابدین بزرگترین مشکل 
صنعت چاپ و بســته بندی در 
سال گذشته را تأمین مواد اولیه 
عنوان و اظهار کرد: ماشین آالت 
این صنعت نیز شــامل قطعاتی 
است که در صورت خرابی باید به 
کشور وارد شود و در مواردی شاهد 
بودیم به دلیل اینکه واردات قطعه 
الکترونیکی مورد نیاز باید حتماً 
در سامانه نیما ثبت می شد خط 
تولید یک کارخانه بیش از یک ماه 

تعطیل بود.
وی افزود: از طرف دیگر در سال 
گذشته هزینه سنگینی برای تهیه 
کاغذ، زینک و سایر مواد اولیه به 
صنعت چاپ تحمیل شد و افزایش 
قیمت ها منجر به کاهش تقاضا 

نیز شد.
بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه 
صادرکنندگان صنعــت چاپ، 
قیمت کاغذ تحریر در سال ۱۳۹۷ 
نسبت به سال ۱۳۹۶ چهار برابر 

شد.
عابدین همچنین مسائل مربوط به 
بخش مالیات را از دیگر مشکالت 
این بخش دانست و تصریح کرد: 
سازمان امور مالیاتی سال گذشته 
اعالم کرده بــود که واحدهایی با 
درآمد زیر سه میلیارد تومان ملزم 
به نگهداری دفاتر قانونی نیستند 
و باید تنهــا گزارش های فصلی، 
ماهیانه و نهایی را به همراه اسناد 
خود نگهداری کنند؛ اما در انتهای 
ســال به واحدهایی که از داشتن 
 دفاتر قانونی معاف شده بودند ایراد 

گرفته شد.
به گفته وی، در ایــن میان برای 
برخی از واحدهــای چاپ درآمد 
بیشتر نوشته شــد که باعث شد 
اداره مالیات بــر ارزش افزوده نیز 
با مشاهده این درآمدها واحدهای 
صنعتی را به دلیل کتمان اضافه 
درآمد و عدم اطالع رسانی فاکتور 
جریمه کند و این مشــکل باعث 
تعطیلی یا تعدیل نیرو در برخی از 

واحدهای صنعتی شد.
عابدین همچنیــن از کاهش ۷۰ 
درصدی صــادرات محصوالت 
صنعت چاپ به دلیل مشــکالت 
تأمین مواد اولیه خبر داد و گفت: 
در مقاطعــی دولت صــادرات 
کاالهایی را که نیاز داخل به آن ها 
تأمین نمی شــد را ممنوع کرد و 
واحدهای صنعتی مجبور شدند 
ضــرر و زیان کاالهایــی را که به 
طرف قرارداد تعهــد فروش داده 

بودند بپردازند.

ایسنا
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آگهی اعالم ورشکستگی و دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
به عموم بستانکاران شرکت فرآورده های پروتئینی بهشیدان )سهامی خاص( با مدیریت اقای اصغر حسینی خوراسگانی به شماره ثبت ۱۲۶۹۵ و شناسه ملی 
۱۰۲۶۰۳۳۷۱۷۹ که حکم ورشکستگی آن طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۵۲4۰۰۸۹۸-۱۳۹۷/۵/۲۱ شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
صادر و تاریخ توقف آن پایان سال ۱۳۹۱ تعیین گردیده ابالغ می گردد: اولین جلسه بستانکاران در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ ساعت ۱۰ صبح روز شنبه در محل اداره 
تصفیه امور ورشکستگی اصفهان واقع در چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت تشکیل می شود و کلیه بستانکاران و کسانی که ادعائی دارند و همچنین کسانی 

که با ورشکسته مزبور مسئولیت تضامنی دارند یا ضامن او هستند می توانند در ساعت و روز مذکور در اداره تصفیه حضور به هم رسانند.
ضمنا اخطار مي شود: ۱- کلیه بستانکاران و کساني که هر گونه ادعائي علیه ورشکسته دارند باید ضمن اعالم ادعاي خود ظرف دو ماه از تاریخ نشر آگهي اصل و 
رونوشت گواهي شده مدارک خود را به اداره تصفیه تسلیم نمایند. مدت ارسال مدارک براي بستانکاراني که در کشورهاي بیگانه اقامت دارند سه ماه مي باشد. 
۲- کسانیکه به ورشکسته نامبرده بدهي دارند باید ظرف مدت مذکور خود را معرفي و ترتیب پرداخت بدهي خود را در وجه صندوق اداره تصفیه بدهند. طبق 
ماده ۲4 قانون تصفیه بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدي معادل صدي بیست و پنج دین محکوم خواهند شد. بعالوه دادگاه مي تواند عالوه بر جریمه 
نقدي بدهکاران مذکور را به حبس تادیبي از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید.  ۳- کسانیکه به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است باید در ظرف مدت 
دو ماه مذکور اموال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند وگرنه هر حقي که نسبت به آن دارند سلب خواهد شد. مگر اینکه عذر موجهي داشته باشند. مستشار 

قضایي اداره تصفیه امور ورشکستگي اصفهان

بازار کار

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار:
افزایش دستمزد بهترین هدیه به کارگران بود

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار بهترین هدیه به کارگران را افزایش ۴00 هزار تومانی 
دستمزد دانست و ضمن تاکید بر نظارت دولت بر قیمت های بازار بر لزوم حفظ حیات بنگاه ها و 

امنیت شغلی کارگران تاکید کرد.

علی اصالنــی اظهار کرد: انتظار ما این اســت که در ســال جاری از امنیت شــغلی کارگــران حمایت و 
دوام و بقــای کارخانه ها و بنگاه هــای اقتصادی را حفــظ کنیم. اگر کارخانه ها ســرپا باشــند کارگران 
 هم ســرکار هســتند و در ســایه حفظ امنیت شــغلی نیروهای کار، دغدغه معیشــت خانوار هم از بین 

می رود.
وی گفت: متأسفانه می شنویم که برخی کارفرمایان آسان ترین راه برای جبران هزینه های خود را در اخراج 
کارگر می بینند و قرارداد کار را پس از خاتمه دیگر تمدید نمی کنند، در حالی که دســتمزد فقط هفت تا 
 ۱۰ درصد هزینه تولید را شامل می شود و کارفرمایان باید هزینه های خود را در بخش های دیگر جستجو

 کنند.
این عضو کانون عالی شــوراهای اســالمی کار در عین حال تصویب افزایــش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد 
کارگران در شــورای عالــی کار را قابل تقدیر دانســت و گفت: دفــاع جانانه بخش کارگری در شــورای 
عالی کار باعث شــد افزایش نســبتاً خوبی را در دســتمزد امســال کارگران شاهد باشــیم؛ هرچند که 
فاصله خط فقر با تورم زیاد اســت و افزایــش ۳۶ درصدی مزد هــم نمی تواند آن را پر کنــد با این حال 
 شــورای عالی کار امســال به خوبی ظاهر شــد و افزایــش 4۰۰ هزار تومانی دســتمزد را بــه کارگران

 هدیه کرد.
اصالنــی با اشــاره بــه عــدم ثبــات قیمت هــا در بــازار از دولت خواســت تا نظــارت بیشــتری در 
 ایــن زمینــه داشــته باشــد و از افزایــش قیمــت اقــالم ضــروری بــه ویــژه لبنیــات جلوگیری 

کند.
این مقام مســئول کارگری خاطرنشــان کرد: یکــی از نگرانی های ما در شــورای عالــی کار این بود که 
افزایش مــزد به دلیل عدم ثبــات بازار و کاهــش نیافتن قیمت ها، خود را نشــان ندهــد و قدرت خرید 
کارگران بدتر از قبل شــود و در همین روزهای اول ســال هم دیدیم که قیمت ها نــه تنها کاهش نیافته 
بلکه در برخــی اقالم افزایش عجیبی یافته اســت؛ لذا انتظار داریم دســتگاه های متولــی، نظارت را رها 
 نکنند، چرا که پایین آمدن قدرت خرید مردم به زیان تولید اســت و موجب باقی ماندن کاالها در انبارها 

می شود.
اعضای شورای عالی کار اسفند ماه ســال گذشته با افزایش ۳۶.۵ درصدی دســتمزدها، حداقل حقوق و 
دستمزد کارگران را 4۰۰ هزار تومان افزایش دادند و از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۷ 

هزار تومان افزایش دادند.



کسب و کار
08

پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398  | شمـاره 209

حمایت قطر از استارت آپ های جهانی گردشگری ورزشی
 زوراب پولولیکاشویلی، دبیرکل سازمان جهانی گردشــگری )UNWTO( در دیداری با اکبر 
الباکر، رئیس شورای ملی گردشگری قطر با امضای توافق نامه ای اعالم کردند که قطر حامی 
نخستین دوره رقابت استارت آپ های گردشگری ورزشی سازمان جهانی گردشگری خواهد 
بود که با همکاری باشگاه فوتبال بارسلونای اســپانیا برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این 

رقابت ارتقا و تقویت بخش های گردشگری و ورزش و در عین حال افزایش کارآفرینی و تقویت 
نوآوری در گردشگری ورزشی اســت. برندگان نخستین دوره رقابت استارت آپ های گردشگری 

ورزشی در مرکز نوآوری باشگاه بارسلونای اسپانیا مورد حمایت قرار می گیرند و برای اجرای ایده، قطر 
که میزبان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ است در نظر گرفته خواهد شد. پولولیکاشویلی، دبیرکل سازمان جهانی 

گردشگری نیز در این خصوص تصریح کرد: »ورزش و گردشگری دو بخش پیشــگام هستند که ثابت کرده اند درک و 
تعامل بین المللی می تواند فرصت هایی را ایجاد کند که به نفع همگان خواهد بود.« شورای ملی گردشگری قطر پیش از این 
 نیز برای مطالعه پیرامون تاثیر تسهیل اخذ ویزا در صنعت گردشــگری و اقتصاد قطر با سازمان جهانی گردشگری همکاری

 کرده بود.
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وقتــی متوجــه شــدید 
که حواســتان پرت شد، 
تمریــن تنفــس را انجام 
دهید تا چرخه اضطراب یا 
استیصال را بشکنید. فکر 
کنید به عنوان یک همکار 
یا یک رهبر در ســازمان 
چگونه رفتار خواهید کــرد و اجازه دهید 
تصویر ذهنی تان، رفتارتان را هدایت کند. 

وقتــی ســراغ رســانه های اجتماعی یا 
ایمیل هایتان می روید برای خود مرزبندی 
داشته باشید و مراقب باشــید که با چه 
کسانی وقت خود را می گذرانید. با توجه 
به اثر سرایت اجتماعی، همکارانی که در 
هم شکسته و پریشــان هستند ممکن 
است باعث شوند همین احساس در شما 
نیز شکل بگیرد. ســعی کنید رابطه تان 
حمایتگر باشــد: از همکاران راهنمایی 
بخواهید و همدیگر را تشــویق به انجام 
وظایف خود کنیــد. در نهایت، مراقبت از 
خود را دست کم نگیرید. به خودتان زمان 
 استراحت بدهید، سالم غذا بخورید و خوب 

بخوابید.

افرادخبرهچهمیگویند
احساس پریشانی و ناکارآمد بودن مساله ای 
است که به نظر ســوزان دیوید موسس 
ســازمان راهبری هاروارد  اکثر افراد با آن 
دســت و پنجه نرم می کنند. باالخص از 
این جهت که بیشــترمان همواره توسط 
رســانه های اجتماعی و پیام های جدید 
بمباران می شویم. حتی زمانی که احساس 
می کنید انــرژی زیادی بــرای کار دارید 
باید خودتان را با وضعیت همکارانتان نیز 
هماهنگ کنید. دیوید می گوید: »ما به طور 
نامحسوس تحت تاثیر رفتارها و احساسات 
دیگران هستیم.« ریچارد فرناندز به عنوان 
مدیرعامل موسســه غیرانتفاعی »درون 
خود را جست وجو کنید« که یک سازمان 
آموزشی جهانی در زمینه ذهنیت جهانی 
و هوش عاطفی است اشاره می کند که این 
مساله حقیقت دارد. او می گوید »آنچه در 

همه ما مشترک است یک عصب شناسی 
بنیانی است که ما را در مواجهه با استرس به 
سمتی می برد که همیشه کارآمد نیست«. 
برای غلبه بر این مشکل و بازیابی تمرکز 

قدم های زیر را بردارید.

بهخطراتچندوظیفهبودنواقف
باشید

ابتدا به تاثیری که چند وظیفه بودن، مثال 
پاســخ به تلفن و رســیدگی به پیام های 
توئیتر، بر مغز شــما دارد واقف باشــید. 
فرناندز توضیح می دهد که ما شــبکه ای 
از ســاختارهای مغزی داریم که با تمرکز 
فرد در ارتباط هستند. یک »شبکه حالت 
پیش فرض« وجود دارد که مسوول تجزیه 
و تحلیل گذشته، پیش بینی یا برنامه ریزی 
برای آینده و بازتاب اثر آن روی شــخص 
و دیگران اســت. او می گویــد »ما تقریبا 
نیمــی از زمــان را در این حالت به ســر 
می بریم«. اما زمانی که الزم اســت فکر 
خود را متمرکز کنید وارد »شبکه مستقیم 
توجه« می شوید که به شما اجازه می دهد 
خاطرات را کنار بگذارید و روی کار تمرکز 
کنید. پریشانی یا حواس پرتی، به هر شکلی 
که باشد، شما را مجددا به حالت پیش فرض 
بازمی گرداند و هزینه شــناختی بازیابی 
تمرکز بسیار باالســت. فرناندز می گوید 
»برخی از تحقیقات نشــان می دهند که 
بازگشت به سطح قبلی می تواند بین ۱۰ 
تا ۱۸ دقیقه زمان ببرد.« به همین خاطر 
کاهش وقفه ها در زمان انجام کار مســاله 

بسیار مهمی است.

پاسخعاطفیخودراآزادبگذارید،
امامسئولباقیبمانید

احســاس درماندگی می تواند با عواطف 
گوناگونی همراه باشد )استیصال، خشم، 
هیجان( که می تواند اثر مخرب تری روی 
کارآمدی و بهره وری فرد داشــته باشد. 
پس به نظر دیوید در اینجا الزم است »این 
چرخه متوقف شــود«. او معتقد است که 
بهتر است احساســات خود را شناسایی 
و نامگــذاری کنیــد و بعــد از خودتان 
درباره این احساســات ســوال بپرسید. 
مثال ممکن اســت بگویید، »بسیار خوب 
من عصبانی هســتم، اما مسوول آن چه 
کسی اســت- عصبانیت یا من، به عنوان 
کسی که این احساس را دارم.« فرناندز با 
این روش موافق اســت. او می گوید »باید 
تایید کنید که چنین احساســاتی وجود 
دارند. این احساســات مشــروع و مهم 
 هســتند. اما نباید بر موج این احساسات 

سوار شد«.

توجهخودراجمعکنید
فرنانــدز می گوید زمانی کــه خودتان را 
پریشــان یافتید، »مکث کرده و وضعیت 
را بررسی کنید، آگاه باشید که در چنین 
وضعیتی هستید«. سپس نقطه کانونی 
توجه خود را عوض کنید. البته این کار در 
حرف آسان تر از عمل است، اما به خودتان 
یادآوری کنید که بیشتر مسائلی که نگران 
آن هســتیم »تهدید آنی نیستند«. برای 
آنکه ارتبــاط با بخش منطقــی ذهنتان 
دوباره برقرار شــود »تمرکز خود را روی 
موضوعات آنی و جزئی قــرار دهید مثال 
تنفس کردنتان.« فرناندز می گوید این به 
معنی تالش برای نادیده گرفتن احساس 
پریشانی نیست: »الزم نیست این احساس 
را منکوب یا سرکوب کنید. آن را یادداشت 
کنید، تایید کنید و آن را در گوشــه ای از 
ذهن خود قرار دهید که بعدا درباره آن فکر 
کنید، یا با کسی در میان بگذارید یا زمانی 
که سر کار نیستید و وقت فکر کردن دارید 

به آن بپردازید.«

برارزشهایخودتکیهکنید 
زمانی که توجــه خود را جمــع کردید، 
می توانید انتخاب کنید کــه آن را در چه 
حوزه ای متمرکز کنید. دیوید می گوید که 
تمرکز روی ارزش هایتان به شما احساس 
کنترل می دهــد. او می گویــد »زمانی 
که در هم شکســته هســتید، احساس 
می کنید توانایــی و انتخاب های زیادی 
از شما دور می شــوند. اما با این حال باید 
انتخاب کنید که قصد دارید چه کســی 
باشــید. اگر همکاری کردن از ارزش های 
اصلی شماست، روی آن متمرکز شوید. 
چگونه می توانید به افراد کمک کنید که 
احساس کنند بخشــی از تیم هستند؟ و 
به این مســاله فکر کنید که عدم تمرکز 

شما چه تاثیری بر احساســاتتان دارد.« 
اگر عدالت برای شما مهم است، احساس 
پریشانی چه تاثیری می تواند روی عادل 
بودن شما داشته باشــد؟ اگر روزانه سه 
ساعت در شبکه های اجتماعی هستید، 
 تاثیــر آن روی تیــم و خانــواده شــما 

چگونه است؟

مرزهارامشخصکنید
وقتی آگاهی بیشتری درباره علت پریشانی 
خود به دســت آوردید، برای خود قانون 
بگذارید. اگر متوجه شدید زمانی که صبح ها 
اخبار را دنبال می کنید باعث می شود در 
محیط کار ناراحت و غیرمتمرکز باشید، 
در این صورت به خودتان بگویید که تا زمان 
ناهار به سراغ اخبار جهان نخواهید رفت. 
یا می توانید تصمیم بگیرید قبل از آنکه به 
سراغ فیس بوک بروید، حجم مشخصی از 
کار را انجام داده باشید. اگر برای این مسائل 

روی خودتان کنترل ندارید، برنامه هایی 
وجود دارند که می توانید در مرورگر خود 
یــا روی موبایل نصب کنید که به شــما 
یادآوری می کند برای هر ســایت خاص 
چقدر می توانید وقت بگذارید. همچنین 
به تمرین هم نیاز دارید. فرناندز می گوید: 
»تحقیقات زیادی انجام شــده که نشان 
می دهد تفاوت میان تمرکز هوشمندانه 
و تمرکز غیرهوشــمندانه عبارت است از 
تمرکز حساب شده.« او به عنوان مثال به 
ورزشکارانی اشــاره می کند که در زمان 
تمرین به خود می گویند »من تا زمانی که 
۱۰ پرتاب آزاد انجام ندهم، خط پرتاب را 
ترک نخواهم کرد.« پس وقت بگذارید و به 
ذهن خود آموزش دهید که روی یک کار 

متمرکز باقی بماند.

افرادیراکهباآنهاتعاملدارید
هوشمندانهانتخابکنید

سرایت اجتماعی یک مساله واقعی است. 
دیوید می گوید: »همه ما ایــن تجربه را 
داریم که وقتی وارد یک آسانسور می شویم 
و همه با موبایل خود مشــغول هستند، 
ما هم به سراغ موبایلمان می رویم.« او به 
تحقیقات تازه ای اشاره می کند که نشان 
می دهد اگر شــخصی که کنار شــما در 
هواپیما نشسته شکالت بخرد، حتی اگر 
آن شــخص را اصال نشناسید، ۳۰ درصد 
احتمال دارد که شــما هم همان خرید را 
انجام دهید. همین مساله در مورد بهره وری 
هم صادق اســت. اگر همکارانی دارید که 
همواره دچــار حواس پرتی هســتند، یا 
کسانی که همواره شما را از کار اصلی تان 
دور می کنند، ســعی کنید وقت کمتری 
بــا آنها بگذرانیــد. الزم نیســت بی ادب 

باشید؛ می توانید از عبارات ساده استفاده 
کنید، مثال »می توانیم ایــن گفت وگو را 
بعدا ادامه دهیم؟ باید این گزارش را تمام 
 کنم و بعد می توانیم اســتراحت داشته

 باشیم«.

همکارانخودراحمایتوازآنها
حمایتدریافتکنید

به جای آنکه از همکاران حواس پرت خود 
فاصله بگیرید، می توانید همدیگر را تشویق 
کنید که متمرکز باقی بمانید. با همکارانتان 
قرار بگذارید، زمانی را مشخص کنید که 
طی آن بدون مزاحمت بــرای یکدیگر یا 
بدون سر زدن به رسانه های اجتماعی یا 
سستی بتوانید کار کنید. تیمی که من با 
آن در هارواردبیزینــس کار می کنم، بعد 
از خواندن این مقاله پنج شنبه بعدازظهر 
را به عنوان کار بدون مزاحمت مشــخص 

کردند. 
شــما می توانید با حمایت یکدیگر حتی 
بهتر از این عمل کنید.  فرناندز می گوید: 
»همکاران شما به نوعی با شما هم سنگر 
هســتند و از این جهت به شــما مربوط 
می شــوند چراکه آنها هــم در فرهنگ و 
سازمان مشابه شما هستند.« می توانید از 
یکی از همکاران نزدیک خود راهنمایی یا 
مشاوره بخواهید. شاید آنها تاکتیک هایی 
مدنظر داشته باشــند که برای آنها مفید 
بوده و هرگز به ذهن شما نرسیده باشد. به 
همدیگر متعهد شوید که رفتارتان را تغییر 
می دهید و پیشــرفت خود را مرتبا چک 
کنید. وقتی به کسی می گویید که قصد 
دارید روش خود را تغییر دهید، احتمال 
اینکه این کار را واقعا انجام دهید، افزایش 

می یابد.

برای تمرکز و بهره وری برنامه ریزی زمانی داشته باشید   

کار در زمانی که پریشان حالید 

وقتیآگاهیبیشتری
دربارهعلتپریشانی
خودبهدستآوردید،

برایخودقانون
بگذارید.اگرمتوجه

شدیدزمانیکهصبحها
اخباررادنبالمیکنید

باعثمیشوددر
محیطکارناراحتو
غیرمتمرکزباشید.

گاهیاوقاتپیچیدگیهایزیادیدرزندگیانسانودنیای
پیرامونرخمیدهد،طوریکهتوانتمرکزازفردسلبمیشود.
زمانیکهپشتمیزتانمینشــینیدواحساسپریشانیو
حواسپرتیمیکنیدچهاقداماتیبایدانجامدهید؟ابتداسعی
کنیدبفهمیددلیلحواسپرتیچیست،مثالتلفنیکهدائم
زنگمیخوردیاپیامهاییکهازتوئیتردریافتمیشود.انجام
چندکاربهطورهمزمانمفیدنیســتوهزینههایشناختی

زیادیدارد.

 
استارتآپ

بدیهیاســتمحدودیتهاییکهدرتامینمالیازطریقبازارســرمایه
برایاســتارتآپهاوتیمهایدانشمحوروجوددارد،زمینهسازجذب
آنهابهصندوقهایســرمایهگذاریجســورانهوبازارعرضهاولیهسکه

شدهاست.

 به غیر از تاثیر قراردادهای هوشمند بر بازار تامین مالی، 
نوع خدماتی که در حوزه بازار پول و ســرمایه توسط این 
 XRP قرارداد ها ارائه می شود نیز حائز اهمیت است. توکن
روی بستر Ripple است که به خدمات نقل و انتقال پول 
در دنیا کمک کند. چیزی شبیه به شبکه سوئیفت است. 
هزینه کارمزد بسیار کم و سرعت باالی انتقال، باعث جذب 

مشتریان بانکی متعددی به این توکن و بستر آن شده است.
با حــذف فرآیندهای غیرضروری، بهــره وری افزایش پیدا 
خواهد کرد و در نهایت به سود سهامداران و سرمایه گذاران 
است. ضمنا تامین مالی از طریق ICO امکان جذب سرمایه 
از سراســر دنیا را برای صاحبان طرح و ایــده فراهم می کند. 
از دیدگاه ســرمایه پذیر، تامین مالی ســریع و راحت، دارای 
جذابیت زیادی اســت. طبق آمار، شاهد رشد سریع ICO ها 
در سال ۲۰۱۷ بوده ایم. اما این موضوع چند وجه دارد که یکی 
از مهم ترین آنها، توجه به دیدگاه ســرمایه گذار است که تا چه 
حد ایــن روش را می پذیرد. با پذیرش اینکــه این روش تامین 
مالی ریســک های زیادی برای ذی نفعان به همراه دارد، شاهد 
حضور STO ها برای کاهش ریسک غیر سیستماتیک هستیم. اهمیت توجه به روش 
تامین مالی از طریق ICO و ایجاد ساختار مناسب و البته نه دست و پا گیر با بوروکراسی 
 بیهوده، می تواند تاثیر زیــادی بر تامین مالی از طریق بازار پول و ســرمایه را به همراه

 داشته باشد.

چندنفرساعتبرایاجرایکلفرآیندایجادیکقراردادهوشمندالزم
است؟

سکه و توکن دو جزء اصلی ارزهای دیجیتال است که بر بستر قرارداد هوشمند نقش ایفا 
می کند. البته تفاوت سکه و توکن به زنجیره بلوک انحصاری آن بر می گردد، به طوری 
که فقط سکه دارای زنجیره بلوک اختصاصی خود است و توکن بر بستر بلوک فراهم 
شــده اقدام به ارائه خدمات خود می کنند. بهترین پلت فرم موجود برای توکن، اتریوم 
)Ethereum( اســت. توکن های ایجاد شــده بر بســتر یک قرارداد هوشمند که 
مجموعه ای از کد بر پایه زنجیره بلوک است، امکان گردش و مبادله را پیدا می کند. البته 
از مزایای آن می توان به استقالل، اطمینان، صرفه جویی در زمان و هزینه، امنیت و بازده 
بیشتر اشاره کرد. تامین مالی ســکه و توکن از طریق ICO و بر اساس گزارش جامع 
طرح )White paper( انجام می شود. با توجه به فعالیت افراد سودجو و کالهبردار 
در فعالیت های تامین مالی، SEC )کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایاالت متحده( در 
ماه جوالی ۲۰۱۷، همزمان با رشد چشمگیر ICO، با ارائه گزارشی اقدام به مشخص 
کردن ICO های معتبر و امن کرد. بعد از ارائه گزارش مذکور، توکن ها به دو دســته 
امنیتی و جایزه ای تقسیم شدند.در ایران نیز برای طرح ایده ها و تامین مالی از طریق 
بازار دارایی های فکری )سال ۱۳۹۱ بورس ایده( برای ایجاد تنوع در کنار سایر ابزارهای 
مالی جدید و ارزش گذاری دارایی های فکری انجام می پذیرد. مقررات ناظر براین بازار 
در اواخر سال ۱۳۹۲ تدوین و رســما فعالیت خود را با انعقاد تفاهم نامه میان سازمان 
بورس و اوراق بهادار کشــور و پارک علم و فناوری پردیس در ذیل شــرکت فرابورس 
 ایران، در بازار سوم فرابورس آغاز کرد. اولین معامله در این بازار در خرداد ماه سال ۱۳۹۳

 انجام شد.
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»استارتآپها«در
اتاقبازرگانیتهران
صاحبکمیسیون

میشوند

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: 
در حــال حاضر ۸ کمیســیون 
در اتاق بازرگانی تهــران فعال 
هستند ولی با توجه به تخصص 
های جدید اضافه شــده به این 
دوره از هیئــت نمایندگان اتاق 
تهران، کمیسیون های دیگری 
از جمله کمیسیون استارت آپ، 
به کمیسیون های فعلی اضافه 

خواهد شد.
مسعود خوانساری در نخستین 
جلســه دوره هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به 
عملکرد دوره هشتم اتاق تهران 
اظهار کرد: دوره هشتم اتاق تهران 
یکی از درخشان ترین دوره های 
فعالیت اتاق بازرگانی تهران در 
ســال های پس از انقالب بوده 
است که توانســت هم در درون 
اتاق بازرگانی تحول اساسی ایجاد 
کند و اتاقی پویا و پاسخگو را به 
وجود آورد و هــم در خارج اتاق 
اثرگذار باشــد تا جایی که مقام 
معظم رهبری در جلسه با دولت 
تاکید می کنند که دولت نظرات 
اتاق بازرگانی را مدنظر قرار دهد.

رئیس اتــاق بازرگانــی تهران 
همچنین با تقدیــر از انتخابات 
مکانیزه دوره نظام اتاق بازرگانی 
تهران گفــت: انتخابــات این 
دوره عالوه بر سرعت و دقت، از 
شفافیت باالیی برخوردار بود و 
میزان آراء منتخبان این دوره نیز 
با دوره های قبلی تفاوت داشت 
چرا کــه در دوره های گذشــته 
هیئت نمایندگان با وجود ۲۰۰ 
رای انتخاب می شــدند ولی در 
این دوره آخرین فــرد برگزیده 
انتخابات دوره نهم، بیش از ۱۰۰۰ 

رای را کسب کرد.
وی ادامه داد: در مهرماه ســال 
گذشته اتاق بازرگانی تهران یک 
نظرسنجی با مشارکت دو هزار 
نفر از اعضای اتاق بازرگانی انجام 
داد و در حالی کــه بیش از ۸۰ 
درصد شرکت کنندگان در این 
نظرسنجی از اوضاع اقتصادی، 
بخشنامه های متناقض دولت و 
تصمیمــات ارزی ناراضی بودند 
ولــی در عین حــال ۸5 درصد 
این شــرکت کنندگان، فعالیت 
اتــاق تهــران را رضایت بخش 

می دانستند.
خوانســاری در ادامه با اشاره به 
فعالیت اتاق بازرگانــی در دوره 
نهم گفت: در حال حاضر هشت 
کمیسیون در اتاق بازرگانی تهران 
فعال هســتند ولی بــا توجه به 
تخصص های جدید اضافه شده 
به این دوره از هیئت نمایندگان 
اتــاق تهران، کمیســیون های 
دیگری هم به کمیســیون های 

فعلی اضافه خواهد شد.
به گفته وی تشکیل کمیسیونی 
با موضوع استارتاپ ها از جمله 
کمیسیون هایی است که در دوره 

جدید آغاز بکار خواهد کرد.
رئیس اتــاق بازرگانــی تهران 
همچنین با اشاره به تشکل های 
موجود در اتــاق ایران گفت: هم 
اکنون ۲۰4 تشکل ثبت شده در 
اتاق ایران فعال اند و در 4 ســال 
گذشته ۲۰ تشکل استانی جدید 
شــکل گرفت و در این دوره نیز 
سعی خواهیم کرد این روال ادامه 
یابد و تشکل های فعال جدیدی 
به تشکل های فعلی اضافه شوند.

تسنیم
گــزارش
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