I S FA H A N N E W S

اولی
ن روزنامه
اقتصادی
دو زبانه
استا
ن اصفهان

اماواگرهای کاهش صفرهای پول ملی؛

مقدمات آغازاصالحات پولی
فراهم است؟

روزنامه اقتصادی استان اصفهان
سه شنبه|  18دی  8 |1397ژانویه  1 | 2019جمادی االول  | 1440سال اول| شماره  |136صفحه اول

قیمت  500تومان

در شرایطی رییسکل بانک مرکزی از ارسال الیحه
حذف  ۴صفر از پول ملی به دولت خبر میدهد
که کارشناسان بانکی بر این باورند که عدم ثبات
اقتصادی و تورم باال ،مانع از اجرای موفق این پروژه
خواهد شد .حذف صفر از پول ملی ،پروژه امروز و
دیروز نیست .سالهای  ۷۲و  ۷۳بود که زمزمههای...
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مدیرعامل ایران خودرو:
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خریداراننگراننباشند،
محصوالتباتاخیر
میرسند

ســـرمقالــه
فرزانه مستاجران

قاچاقپوشاک،
همچنانپابرجا!
در حالی کــه یکــی از اعضای
اتحادیه صــادرات پوشــاک و
نساجی در اردیبهشت ماه سال
جاری اعالم کرده بود  99درصد
پوشاک مصرفی در ایران وارداتی
است و آمار منتشر شده ازسوی
سازمان ملل از صادرات پوشاک با
آماری که سازمان گمرک منتشر
می کند تفاوت فاحشی دارد ،اما
این خبر از سوی سازمان گمرک
ایران رد شــد .البته بعــد از این
جریان و ادامه روند تحریم ها بر
علیه ایران که منجر به گران شدن
بیش از حد دالر نیز شد  ،قرار بر
این شــد که دیگر از ورود کاالی
قاچاق به خصوص پوشــاک به
کشور خود داری شود .اما اکنون
بعد از گذشت  8ماه از این قرار و
قانون  ،آیا دیگر پوشــاک قاچاق
در کشور وجود ندارد؟ چه کسی
اجازه نمی دهد  ،بازار های ایران
از قاچاق پوشــاک خالی شود تا
محصوالت ایرانــی بتوانند رخ
بنمایند؟ آیا تولید پوشاک ایرانی
توان رقابت با محصوالت خارجی
را دارد؟
 -آمارهای سازمان ملل ...

توقف دو ساله یک طرح!

ناوگانزردرنگهاراتکاندهید

این روزها با افزایش تالطمهای بازار ارز و مشکالت ایجاد شده ،نوسازی تاکسی های فرسوده مسکوت مانده و به گفته مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور ،وزارت صنعت باید در این
قضیه دخالت و برای رفع این مشکل چاره جویی کند و بخشی از تولیدات شرکت های خودروساز به حوزه تاکسیرانی اختصاص یابد.

ادامه در صفحه
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مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اعالم کرد
که دلیل تاخیر در تحویــل برخی خودروهای
پیشفروششده،مشکالتتامینقطعاتناشیاز
تحریمها بوده است ،اما خریداران نگران نباشند و
ل داده خواهد شد.
به زودی خودروها به آنها تحوی 
هاشــم یکهزارع در حاشــیه بازدید از سومین
نمایشــگاه بینالمللی خودروی تهــران اظهار
کرد :در این نمایشــگاه قطعاتی که در کشور به
خودکفایی نرسیدهاند را به نمایش گذاشتیم تا
قطعهسازان ببینند و قطعاتی که تنها یک سازنده
برای آن در کشور وجود دارد را نیز عرضه کردهایم،
اما پس از اینکه شرکت پژوی فرانسه... ،
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بازار طال و سکه  97/10/17ساعت 15:05
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قیمت سکه

قیمت
فروش

قیمت قبلی

سکه طرح
قدیم

3,600,00

5,001,000

سکه طرح
جدید

3,725,00

5,182,000

نیم سکه

1,930,000

2,331,000

ربع سکه

1,200,000

1,241,000

سکه گرمی

650000

661,000

یک مثقال
طالی  17عیار

2,104,000

2,335,000

یک گرم طالی
 18عیار

338195

539,040

یک گرم طالی
 19عیار

512,650

568,940

یک گرم طالی
 24عیار

555610

718,720

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان :

گردشگریاسالمیدراصفهانراهاندازیمیشود
مدیرکلمیراثفرهنگیاستاناصفهانگفت:باتوجهبهظرفیتهایخوباستاناصفهاندرزمینهمراکززیارتی،باایجادزیرساختهایالزمبهزودی
گردشگری اسالمی نیز در استان راه اندازی می شود .فریدون اله یاری با بیان اینکه بخش مهمی از گردشگری در کشور ما ما فرهنگی-اسالمی است،
اظهار داشت :بر این اساس رویکردی که در اصفهان وجود دارد این است که عالوه بر اماکن تاریخی ،مراکز زیارتی مانند مشهد اردهال نیز مورد توجه
قرار گیرد و در این زمینه اقدامات خوبی نیز انجام شده است.
وی ادامــه داد :در اصفهان
تمــام اماکــن تاریخــی
شناسایی شــده و بعضا به
 ISFAHANثبت رسیده است و با ورود
 N E W Sو مشارکت سرمایه گذاران
داخلی می توان این اماکن
گـــزارش
مهر
را برند تاریخی کرد.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان
با بیان اینکــه اصفهان عــاوه بر اماکن
تاریخــی نیازمند گردشــگری در بافت
مدرن نیز هست ،تصریح کرد :شاهد ایجاد
ظرفیت های فرهنگی مدرن در اصفهان
هستیم که این ظرفیتها باعث می شود
گردشگران تنوع بیشــتری برای بازدید
در اصفهان تمام
را شاهد باشــند و بیشتر جذب اصفهان
اماکن تاریخی
شوند .وی ادامه داد :ســیتی سنتر جزو
شناساییشدهوبعضا
مراکز جدیدی است که در اصفهان به بهره
به ثبت رسیده است
برداری رسیده و به موجب آن ،استخرها،
و با ورود و مشارکت
سالن سینما و مکانهای تفریحی مدرنی
سرمایه گذاران
برای اصفهان ایجاد شده است.
داخلی می توان این
اله یاری با اشاره به تخصیص راهنماهای
اماکن را برند تاریخی
گردشــگری در مراکز تاریخی اصفهان
کرد.

افزود :ما در بســیاری از مراکز تاریخی
با کمبــود نیروهای گردشــگری مواجه
هســتیم اما با انجمن راهنمایان تور در
اصفهان هماهنگ کــرده ایم تا در اماکن
تاریخی حاضر شده و ســرویس رسانی
کنند.
راه اندازی سامانه صوتی چند زبانه برای

گردشگران بناهای تاریخی
وی بــا بیان اینکه سیســتم راهنماهای
بناهای تاریخی به ســمت اســتفاده از
نرم افزار های آنالین رفته اســت ،گفت:
ســامانه صوتی چند زبانه با مشــارکت
بخش خصوصی راه اندازی شــده است
که می تواند کمک خوبی در زمان بازدید
گردشگران خارجی از مراکز تاریخی باشد.

نقل قول

منطقه  ۱۲شهرداری اصفهان برند سرمایهگذاران
مدیر منطقه  ۱۲شــهرداری اصفهان گفت :این منطقه به لحاظ داشــتن
زمینهایبکروامکاندسترسیآسانبهنقاطمختلفوفراهمشدنپتانسیل
بسیار مناسب جهت سرمایهگذاری برای ســاخت پروژههای بزرگ ،برند
سرمایهگذاران شده است.
علی باقری اظهار کرد :شهرداری منطقه ۱۲اصفهان با مساحت ۸۲۰۰هکتار
بزرگترین منطقه از نظر مساحت است که  ۱۸درصد آن در محدوده قانونی و
 ۸۲درصد در حریم قرار دارد .وی با بیان اینکه شهرداری منطقه  ۱۲آمادگی
هرگونه همکاری با ســرمایهگذاران در بخش خصوصی در قالب پروژههای
مشارکتی در سطح منطقه را دارد ،افزود :با توجه به تراکم ساخت در هسته
مرکزی شهر بیشک آینده اصفهان در مناطق حاشیه رقم خواهد خورد.
مدیر منطقه  ۱۲شهرداری اصفهان با اشاره به فعالیتهای انجام گرفته در
خصوص پروژههای مشارکتی در منطقه ۱۲گفت :این منطقه در حال حاضر
انعقاد قرارداد جهت ساخت مجموعه ورزشی چند منظوره در خیابان حکمت
شهرک نگین  ،همچنین پیگیری اجرای شهرک خودرو را در مجاورت شهرک
امیرکبیر در دست اقدام دارد که این مجموعهها به نوبه خود شاخص هستند.

باقری خاطرنشــان کرد :محدوده منطقه  ۱۲میتواند برند سرمایهگذاران
در رزومه کاری خود باشــد و این شــهرداری همکاریهای الزم را با تمام
سرمایهگذاران خواهد داشت.
وی با اشاره به پروژه پردیس خانواده محور در منطقه  ۱۲گفت :تملک زمین
 ۵۰هزار مترمربعــی پروژه پردیس خانواده محور در مجاورت ســاختمان
شــهرداری منطقه  ۱۲در حال انجام است که تاکنون  ۳۰هزار مترمربع آن
تملک شده است .مدیرمنطقه  ۱۲شهرداری اصفهان با بیان اینکه تملک و
آزادسازی مابقی مسیر جزء برنامههای امسال این منطقه است ،ادامه داد :برای
تملک زمین پروژه پردیس خانواده محور ،هشت میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان
اعتبار در بودجه امسال پیشبینی شده است تا تملک پروژه به اتمام برسد.
وی با بیان اینکه  ۱۱هزار مترمربع از فضای این پروژه به مجموعه تفریحی،
ورزشی ،یکهزار مترمربع برای مجموعه فرهنگی هنری ۱۲ ،هزار مترمربع
برای کمپینگ و یکهزار مترمربع نیز برای مجموعه خدماتی پیشبینی شده
است ،افزود :مابقی مساحت به پارکینگ و محوطههای دسترسی اختصاص
پیدا میکند.
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قاچاق پوشاک،
همچنانپابرجا!
ادامه از صفحه یک:
 ...نشــان می دهد ســاالنه حدود
یک میلیون دالر پوشــاک از سوی
کشورهای مختلف دنیا به ایران صادر
میشود ،اما کل واردات رسمی و به
ثبت رســیده در گمرک جمهوری
اسالمی ایران در سال  ۱۳۹۵معادل
 ۶۱میلیون دالر و در ســال ۱۳۹۶
معادل  ۵۹میلیون دالر بوده است که
این آمار حاکی از حجم باالی واردات
پوشاک به صورت غیررسمی به ایران
است.
اما امسال به دلیل مسائل مختلفی
چــون تحریم ها ،بیــکاری جوانان
ایرانی ،و افزایش قیمــت دالر قرار
شــد با قاچاق پوشــاک مخصوصا
البسه مارک که به میزان زیادی ارز
را از کشــور خارج می کنــد مبازره
شود.
درحالی که مســئوالن از برخورد
با برندهــای پوشــاک قاچــاق و
جمعآوری  ۸۰درصــد تابلوی این
برندها در پایتخت خبر داده اند ،اما با
توجه به شواهد برخی در این زمینه
کارشکنی کرده و مانع این برخوردها
میشوند.
این در حالی است که تولید کنندگان
پوشــاک ایرانی از این موضوع رنج
می برند و اذعان دارند هیچ مشکلی
برای تولید و تامین پوشاک مورد نیاز
مردم نداشــته و اگر با این برندهای
قاچــاق و غیرقانونی برخــورد الزم
صورت گیــرد و آنهــا را جمعآوری
کنند ،میتوان نیاز همه مردم ایران
را تامین کرد.
 بر اســاس آمار هایی که از میزانقاچاق پوشاک در دست است گفته
می شــود  ،رقمی که صرف پوشاک
کاال در کشور می شــود ساالنه 1.5
برابر بودجه وزارت بهداشــت و 25
برابر بودجه وزارت ورزش اســت که
با این مبلغ ســاالنه  260هزار شغل
ایجاد خواهد شد و  260هزار جوان
می توانند با یافتن شغل مناسب به
تشــکیل خانواده بپردازند .آن هم
تنها با پیشگیری از یک قلم قاچاق
در کشور!
این حجم بــاال از قاچــاق در حالی
اتفــاق میافتــد که حــال حاضر
تولید پوشاک کشــور ما با کیفیت
خوب امکانپذیر اســت امــا بازار
رقابتی خود را با قاچاق مورد تهدید
میبیند.
نیــروی کار نســبتا ارزان و هزینه
پایین انــرژی در ایــران ،از جمله
مهمتریــن پتانســیلهای موجود
کشور به شمار میآیند؛ همین امر،
تولید را برای کشــور ما در مقایسه
با کشــورهای اروپایــی و برخی از
کشــورهای همســایه ،مناسبتر
کرده است.
اما متاســفانه قاچاقچیان و دالالن
نمی گذارند تولیدی ها در کشــور
رونق بیابد  .و در ســال جاری تعداد
بســیاری از تولیدی های پوشاک
منحل شده اند.
با توجه به تمام شــرایط گفتهشده
مشخص می شــود اکنون فرصت
مناسبی است تا با حمایت از بخش
پوشــاک داخلی به رونق یافتن این
بخش در کشــور کمک شود اما این
صنعت بهدلیل حمایت نامناســب،
عدم برنامهریــزی و نظارت جدی
مغفــول مانــده و بــازار بکــر آن،
دودســتی تقدیم به عرصه جوالن
پوشــاکهای خارجــی قاچــاق
شده است.
در ســالی کــه از ســوی مقــام
معظم رهبری به ســال حمایت از
کاالی ایرانــی نــام گذاری شــده
اســت شایســته اســت مسئوالن
حمایت های خود را از کاالی ایرانی
و به خصوص پوشاک ایرانی افزایش
دهند.

اصفهانبدترینوضعیتذخایرآبرامیان ۳۲استانکشوردارد

بر اساس گزارش وزارت نیرو از آخرین وضعیت سدهای مهم کشور؛ در شرایط کنونی ،استان اصفهان بدترین
وضعیت ذخایر منابع آب را در میان ۳۲استان کشور تجربه میکند.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو ،خشک بودن اراضی و بستر رودخانهها در اثر خشکسالیهای
پیاپی موجب شده تا  ۱۰۷میلیمتر بارش در از ابتدای سال آبی تاکنون ،کمتر تبدیل به روانآب شود و بر
این اساس ورودی آب به سدهای کشور بهویژه سدهای تامین کننده آب شرب تغییر چندانی نداشته باشد.
میزان بارندگیهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تاکنون به ۱۰۷میلیمتر رسیده که نسبت
به مدت متوسط ۵۰ساله حدود ۳۹درصد افزایش یافته است؛ با وجود بارشهای مناسب فصل پاییز در غرب کشور،
توزیع غیریکنواخت نزوالت جوی باعث شده است تا همچنان استانهای سیستان و بلوچستان ،یزد ،خراسان رضوی،
هرمزگان ،فارس و حتی اردبیل بارندگیهای کمتر از میزان نرمال را تجربه کنند .در شرایط کنونی،استان اصفهان بدترین وضعیت ذخایر
منابع آب را در میان  ۳۲استان کشور تجربه میکند .در حال حاضر  ۸۹درصد از ظرفیت مخازن سدهای این استان خالی است و آب موجود
در مخزن سد مهم زاینده رود به  ۱۱درصد رسیده است .همچنین در حال حاضر حجم آب سدهای استان اصفهان به  ۱۵۳میلیون مترمکعب
رسیده است که در مقایسه با سال گذشته هم هفت درصد کاهش یافته است.

تخفیف ۳۵درصدی شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی تا ۱۵اسفندماه

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان از ارایه بسته تشویقی ساخت و ساز شهرداری با تخفیف ۳۰و ۳۵درصد
به شهروندان متقاضی پروانه های مسکونی و تجاری و به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی خبر
داد و گفت :این بسته در دو نوبت از  ۱۰دی تا  ۹بهمن و از  ۱۰بهمن تا  ۱۵اسفندماه در نظر گرفته شده
است .به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،نادر آخوندی با بیان اینکه شهرداری اصفهان
برای رونق ساخت و ساز در شهر بسته تشویقی در قالب تخفیف برای صدور پروانه ساختمانی را در نظر گرفته
است ،اظهار کرد :این بسته صدور پروانه برای بخش تجاری و مسکونی را شامل میشود.
وی ادامه داد :با ارایه این بسته ،نسبت به ارائه تخفیف در صدور پروانه ساختمانی در دو نوبت از  ۱۰دی تا  ۹بهمن
ماه با  ۳۵درصد تخفیف و از  ۱۰بهمن تا  ۱۵اسفند با  ۳۰درصد تخفیف اقدام شد .مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان
تصریح کرد :علت کاهش تخفیف پنج درصدی در نوبت دوم این بسته تشویقی ،ایجاد انگیزه در مردم به منظور استفاده از بسته ۳۵درصدی
است و با ارایه این بسته پروژههای نیمه تمام بخش خصوصی فرصت تکمیل پیدا میکند .وی با بیان اینکه مشابه این طرح در نیمه نخست
سال جاری از مرداد تا مهرماه به صورت تخصصی برای انبوه سازان اجرایی شد ،افزود :برای بسیاری از ابرپروژه های شهر که از سوی بخش
خصوصی ساخته میشود ،در طرح بسته تشویقی شهرداری در نیمه نخست امسال پروانه ساختمانی صادر شد.

توقف دو ساله یک طرح!

ناوگانزردرنگهاراتکاندهید

گـــزارش

برای نخستین بار در صنعت نفت اصفهان؛

این روزها با افزایش تالطمهای بازار ارز و مشکالت ایجاد شده ،نوسازی تاکسی های فرسوده مسکوت مانده و به گفته مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور ،وزارت
صنعت باید در این قضیه دخالت و برای رفع این مشکل چاره جویی کند و بخشی از تولیدات شرکت های خودروساز به حوزه تاکسیرانی اختصاص یابد.
طرح نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی از ابتدای سال ۱۳۹۵
در کشــور عملیاتی و طی آن  ۷۴هزار تاکسی فرسوده از رده
خارج و  ۶۴هزار خودروی جایگزین ،تحویل متقاضیان شد و
مابقینیزبهدلیلنداشتنتمایلبهفعالیتدرحوزهتاکسیرانی،
خودروهایشان را اسقاط و وجه متناسب با آن را دریافت کردند.
این طرح روند خوبی را در پیش داشت تا اینکه به واسطه تالطم
در بازار و مشــکالتی که در حوزه تولید اتفاق افتاد و به دنبال
آن افزایش قیمت خودروها و کاهش تولید آن ،شــرکتهای
خودروساز حاضر نشدند درصدی از تولیدات کاهش یافته خود
را به این بخش اختصاص دهند.
اکنون بیش از دو ســال از
اجرای این طرح میگذرد
و در این مدت نوســازی
 ISFAHANناوگان دســتخوش فراز و
 N E W Sنشیبهای بسیاری اعم از
گـــزارش
بدهیهای وصول نشده و
ایمنا
نوسانات قیمت ارز شد تا
جایی که طرح را تا مرحله توقف رساند.
این روزها بــا افزایش تالطمهــای بازار
ارز و مشــکالت ایجاد شــده ،نوسازی
تاکسی های فرسوده مســکوت مانده و
به گفته مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی
شهری کشور ،وزارت صنعت باید در این
قضیه دخالــت و برای رفع این مشــکل
چاره جویــی کند و بخشــی از تولیدات
شــرکت هــای خودروســاز بــه حوزه
تاکسیرانی اختصاص یابد.
این مقام مســئول معتقد است اگر طرح
نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی دوباره
به جریان نیفتد تا پایان سال ۱۴۰۰تقریبا
حوزه تاکسیرانی دچار انباشت فرسودگی
شــده و به نوعــی  ۷۰درصد نــاوگان
تاکسیرانی در کشور فرسوده خواهد شد.

امروزه در دنیا به سمت
استفاده از تاکسیهای
برقی پیش رفتهاند زیرا
عالوه بر اینکه آلودگی
این نوع خودروها
نزدیک به صفر است،
استهالک و آلودگی
صوتی کمتری نیز دارد
و مردم احساس بهتری
در استفاده از این نوع
تاکسیها دارند.

تردد حدود ســه هزار تاکســی
فرسوده در شهر
هادی منوچهری ،مدیرعامل ســازمان
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری
اصفهان در این رابطه بــه خبرنگار ایمنا
گفت :در سال  ۹۵وام تسهیالت به مبلغ
 ۲۰میلیون تومان از سوی وزارت کشور
برای تبدیل به احسن کردن خودروها در
نظر گرفته شد ،مبلغ پنج میلیون تومان
نیز آورده رانندگان تاکسی بود ،همچنین
خودروهای تاکسی نیز اسقاط میشد ،اما
پس از اینکه بیش از  ۸۰۰دستگاه خودرو
تاکسی در اصفهان از رده خارج و تعدادی
تبدیل به احسن شد ،از ســال  ۹۶طرح
متوقف شد.
وی تصریح کرد :موضوع مهم ،خارج کردن
تاکسیهای فرسوده و جایگزین کردن آنها
مدتیاستدرتمامشهرهایکشورمتوقف
شده و از سرگیری آن به مصوبات دولت،
حضور بانک عامل ،همکاری مرکز اسقاط
خودرو و وزارت کشور نیاز دارد.

تیم امداد و نجات ( کار با طناب )
در شرکت پاالیش نفت اصفهان
تشکیل شد
رییس واحد آتش نشانی شرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد:
همکاران آتش نشاني اين شــرکت  -به عنوان نخستين واحد
صنعت نفت اصفهان -موفق شــدند با گذراندن دوره آموزشي
امداد و نجات و كار با طنــاب ( )Rope Accessگواهينامه
بين المللي سطح دو ايراتا را دريافت كنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر
تاکسیرانی شهرداری اصفهان تاکید کرد:
بیشک وقتی الیههای مختلف در کنار هم
قرار گیرد ،اجرای این طرح جان میگیرد.
وی افــزود :با توجــه به اینکه کشــور با
مشکالت ارزی رو به رو شده ،تحت تاثیر
این شرایط طرح جایگزینی تاکسیهای
فرسوده متوقف شد ،البته پیگیریهای
زیادی توســط مسئوالن ســازمانهای
تاکسیرانی در کشــور برای از سرگیری
این طرح انجام و قولهایی داده شده که
امیدواریم این پیگیریها باعث شــود از
ابتدای ســال آینده اجرای طرح دوباره
شروع شود.
منوچهری با بیان اینکه در شهر اصفهان
 ۹هزار و  ۱۰۰دستگاه تاکسی زرد رنگ
تردد میکند که از این تعــداد حدود دو
هزار و  ۹۰۰دستگاه تاکسی فرسوده است
و باید از سیستم تاکسیرانی خارج شود،
گفت :سن فرسودگی تاکسیها  ۱۰سال
به باال است ،بدان معنا که در سالجاری
تاکسیهایمدلسال ۸۷بهپایینفرسوده
به شمار میرود و سال آینده خودروهای
سال  ۸۸نیز به فرسوده های زردرنگ شهر
اضافه میشود.
حرکت به ســمت اســتفاده از
تاکسیهایبرقی
احمد گلی ،عضو هیئت علمی دانشــگاه
اصفهــان در این باره گفت :وقتی ســن
تاکسیها از  ۱۰ســال عبور میکند ،این
خودروها نه تنها جزء خودروهای فرسوده
بلکه خودروهای اســقاطی محســوب
میشــود چون کارکرد آنها نســبت به
خودروهای شــخصی بیشــتر بوده و در
نتیجه استهالک بیشتری دارند.
وی افزود :یک تاکســی که  ۱۰ســال به
صورت مستمر در سطح خیابانهای شهر

تردد داشته ،نسبت به خودروهای معمولی
تا چند برابر آلودگی دارد ،اما رانندگان آنها
آنچنان بضاعت مالی برای تعویض قطعات
فرســوده خودرو ندارند و بیشتر به سراغ
تعمیر آن میروند و تــا زمانی که خودرو
توان حرکت دارد ،از آن استفاده میکنند،
به همین دلیل بسیاری از قطعات خودرو
دچار فرســودگی شــده و باعث افزایش
مصرف سوخت میشود.
این دکترای راه و ترابری با بیان اینکه بر
اســاس آمارهای موجود در کشور حدود
 ۷۰هزار تاکسی فرسوده باالی  ۱۰سال
وجود دارد که حدود ســه هزار تاکسی
فرسوده آن در شهر اصفهان است ،تصریح
کرد :در تهران بــه دلیل نگرش ذرهبینی
که وجود دارد ،دولت برنام ه مشــخصی
تدوین کرده و سوبســید مورد نیاز را در
نظر گرفته ،اما شهرهای دیگر که آلودگی
آنها کمتر از تهران نیست ،مثل شهرهای
اصفهان ،تبریــز ،اراک و تعدادی دیگر از
شهرها مغفول واقع شده و مورد توجه قرار
نمیگیرند.
وی ادامــه داد :امروزه در دنیا به ســمت
اســتفاده از تاکســیهای برقــی پیش
رفتهاند زیرا عالوه بر اینکه آلودگی این نوع
خودروها نزدیک به صفر است ،استهالک
و آلودگی صوتی کمتری نیز دارد و مردم
احساس بهتری در اســتفاده از این نوع
تاکسیها دارند.
گلی اظهار کرد :تا شش ماه پیش اگر به
یک راننده تاکســی  ۲۰میلیون تومان
تسهیالت داده میشد و حدود ۲۰میلیون
تومان نیز آورده راننده تاکسی بود ،امکان
خرید ســمند یا ال  ۹۰تاکســی وجود
داشت ،اما امروز با جهش دو تا سه برابری
قیمت خودروها ،قیمت هر تاکســی به
مرز  ۶۰تا  ۷۰میلیون تومان رسیده و در
این میان نه راننده تاکسی توان تعویض

خودرو دارد و نه با توجه به کاهش درآمد
شــهرداریها امکان ارائــه کمکهای
بالعوض بــه راننــدگان تاکســیرانی
فراهم است.
وی با بیان اینکه تاکسیهایی که سن باال
دارند عالوه بر آالیندگــی باال ،با توجه به
فرسودگی ظاهر و از بین رفتن بخشهایی
از رنگ خودرو چهره شهر را نازیبا کردهاند،
گفت :در این راستا دو اقدام می توان انجام
داد یکی اینکه شهرداری مشارکت کند،
البته نه بــه صورت وام چــون رانندگان
تاکسی از وامها به دلیل بازپرداخت کوتاه
دل خوشی ندارند،
مدت و گاهی سود باال ِ
بلکه شهرداری در یک مشارکت خوب ،به
مالکان تاکســیهای فرسوده ،تاکسی نو
ارائه و پس از پنج سال سند را به نام مالک
واگذار کند ،راهکار دوم ســرمایهگذاری
بر روی تاکســیهای برقی است که فاقد
آالیندگی بوده و فواید زیســتمحیطی
زیادی دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اضافه
کرد :وقتی مطالعات و اقدامات ترافیکی
شهرهای بزرگ اروپایی را بررسی کنیم،
پی میبریم که در آن شهرها به رانندگان
تاکسی برای خرید تاکســیهای برقی
علیرغــم هزینههای بــاالی آن کمک
می شود ،چون همه چیز را تبدیل به عدد
میکنند؛ به عنوان مثــال اگر خودروی
تاکسی در طول یک روز حدود دو کیلوگرم
آلودگی CO۲دارد این عــدد را تبدیل
به عددی کرده که نشان میدهد این دو
کیلوگرم  CO۲چقدر به محیط زیست
ضرر میزند و سپس اثرات آن را در کاهش
بیماریهای پر هزینهای مثل سرطان یا
بیماریهای قلبی عروقی که شهروندان
به دلیــل استنشــاق گازهای ســمی
و آلودگی هوا مبتال میشــوند ،بررسی
میکنند.

محمد مختاری گفت :در ابتدای راه اندازی شرکت پااليش نفت اصفهان
تا سال  ،۱۳۸۶ورود به فضاي بسته و کار در ارتفاع به روش قديمي و بدون
استفاده از تجهيزات تخصصي صعود و فرود انجام مي شد .اما با الزامات
ايمني پااليش و پخش در اين سال ،روش گذشته بازنگري و اصالح شد،
به طوري که يك گروه تخصصي آتش نشاني در پااليشگاه آموزش ديدند
و با نظارت يك فرد متخصص ( به صورت پيمانكاري) ،كار توسط گروه
تخصصي انجام مي شد.
وی افزود :بــا این وجود به دلیل حساســيت فضاي پااليشــگاه و لزوم
تعميرات روزمره ،حضور تيم آماده باش در آتش نشــاني به عنوان يک
ضرورت بدون قيد و شــرط محسوس مي شــد ،به همين دليل از سال
 ۱۳۹۳آموزش هاي امــداد و نجات به طور جــدي پيگيري و تالش در
جهت تشــکيل تيم تخصصــي  Rope Accessافزایش یافت؛ در
همین راســتا برنامه ريزي براي آموزش همکاران مورد توجه ويژه قرار
گرفت و در نهايت  ۱۵نفر از همکاران آتش نشــاني در سطوح يک و دو
بين المللي در زمينه كار با طناب به صــورت حرفه اي آموزش ديدند و
خوشبختانه در حال حاضر به طور تقريبي در هر شيفت كاري  ۴نفر فرد
آموزش ديده متخصص كار با طناب براي شــرايط خاص در واحد آتش
نشاني آماده باش هستند.
مختاری با اشاره به اینکه دوره آموزشی کار با طناب در سطوح يک ،دو و
سه انجام مي شود در خصوص بازه زماني آموزش همكاران آتش نشاني
تصريح نمود :هر كدام از افراد آتش نشاني با سپري كردن  ۴۰نفر ساعت
به همراه  ۱۰۰۰ســاعت تمرين عملي موفق به كسب گواهينامه درجه
 ۲از موسسه بين المللي ايراتا شدند و تالش داريم همكارن ما در آينده
گواهينامه سطح  ۳كار با طناب را نيز اخذ نمايند .از جمله توانايي هاي
متخصص ســطح  ۳طراحي ،ارزيابي و اجراي عملياتهــاي فني بوده و
همچنين بازرسي فني تجهيزات كار با طناب نيز بر عهده وي خواهد بود.
مهدی محمدی مهندس حریق واحد آتش نشاني شرکت پااليش نفت
اصفهان نيز در گفت و گو با روابط عمومی با بیان اینکه تمامي عملياتهاي
ورود و خروج به ظروف بســته و انجام کار در ارتفاع که احتمال سقوط
نفرات يا تجهيزات وجود دارد ،توسط تيم امداد و نجات شركت انجام مي
شود ،گفت :براي حفظ آمادگي افراد نياز به انجام تمرينات روزانه هستيم
بنابراين يك كارگاه آموزشي و تمريني در مجاورت واحد آتش نشاني داير
گرديد تا بخشــي از تمرينات همكاران در اين كارگاه صورتگيرد .البته
بخش عمده تمرينــات در واحدهاي فرآيندي انجام مي شــود .توضيح
بيشــتر اينكه هر هفته در كارگاه تمرين مي كنيم و به منظور آمادگي
كامل ،ماهي دوبار در واحدهاي عملياتي رزمايش داريم.
وی با اشاره به اینکه با توجه به گسترش فعالیت اين گروه خريد تجهيزات
مورد نياز گروه امداد ونجات در دو مرحله انجام شده ،تأکيد کرد :با توجه
به توانايي افراد و تجهيزات موجود ،اين گروه قادر است به طور همزمان
در چندين نقطه عمليات تعميراتي ورود به فضاي بسته و يا كار در ارتفاع
را انجام دهد.
محمدی با تشــریح حجم کار این گروه گفت :در مدت  ۴سال گذشته
در کنار انجام تعميرات روزمره واحدها ،تيم امداد و نجات در جريان ۱۰
تعميرات اساسي حضور داشته و مبلغي در حدود  ۱۰ميليارد ريال صرفه
جويي براي شرکت به همراه داشته است .در حالي كه قبال با به خدمت
گرفتن پيمانكار و صرف هزينه هاي گزاف اين فعاليت ها انجام مي شده
اســت ،اكنون شــركت پااليش نفت اصفهان با بهره مندي از نيروهاي
متخصص خود مدعي است مي تواند تمامي فعاليت هاي مربوط به امداد
و نجات با طناب را به بهترين وجه انجام دهد هر چند كه همچنان نياز به
انجام تمرينات و آموزش هاي تكميلي دارد.

خـــبــــر

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادي شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور در جمع مديران شركت آب و فاضالب روستايي استان اصفهان:

استفاده از فناوري هاي نوين براي ارتقاء سالمت اداري ضروري است

شركت آب و فاضالب روستايي اســتان اصفهان ديدار و درباره مسائل و
مشكالت آنها گفت و گو كرد.

خـــبــــر
اخبار اصفهان

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادي شرکت مهندسي آب
و فاضالب کشور در سفري يك روزه به اصفهان ،با مديران

مسعود خشایی در اين ديدار ،ايجاد و توسعه زيرساخت ها را عمده ترين سرمايه گذاري
در يک سازمان عنوان کرد و افزود :اگر سيستم و ساختار درست باشد كارها پيش ميرود
و وابسته به اين نيست كه چه كسي در جايگاه ریيس و مسئول نشسته باشد.
وی شرکت آب و فاضالب روستایي استان اصفهان را از شرکت هاي پيشرو و كم نظير در
اين زمينه برشمرد و ادامه داد :استقرار  ،GISتملک اراضی و سایر اقدامات در حوزه امور
مشترکين و مالي كه در اين شركت انجام شده بسيار خوب است و بايد اقدامات در راستاي
توسعه زيرساخت ها پيگيري شود .خشایی وجود نيروي انساني متخصص را براي ارتقاء
کيفيت خدمات و جلب رضايت مردم ضروري دانست و با اشاره به لزوم استفاده از مسيرهاي
قانوني مشخص شده براي جذب نيروي کارآمد اظهار داشت :يكي از هنرهاي اساسي كه
مديران شركتها بايد داشته باشند جانشين پروري است .فردي كه خدمتش در سيستمي
به پايان رسيده و يا به هر نحوي مقرر شده كه از آن سيستم خارج شود اگر ميخواهد ارزيابي

درستي از كيفيت عملكرد خود داشته بايد ببيند چه تعداد نيروي موثر تربيت كرده و رشد
داده است .معاون برنامه ریزی و امور اقتصادي شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور در بخش
ديگري از سخنان خود ،تالش براي افزايش درآمد و استفاده از ظرفيت هاي بالقوه موجود را در
اين راستا بسيار با اهميت توصيف كرد و افزود :به عنوان مثال در حوزه درآمدي امور مشتركين
با توجه به تغيير فرهنگ در روستاها و افزايش جمعيت غير ساكن و خوش نشين مي توان
تجديد نظر كرد .وی در کنار توصیه به پيگيري براي افزايش درآمد ،توجه ويژه به حفظ و ارتقاء
سالمت اداري و پيشگيري از فساد مالي را ضروري دانست و اظهار داشت :يکي از افتخارات
صنعت آب و فاضالب كشور وجود كاركنان خدوم ،ســالم و پاك است  ،اما بايد با استفاده از
فناوريهاي نوين و كنترل گلوگاه ها نظارتها را قوي كرد تا بروز مشكلي سبب تحتالشعاع
قرار گرفتن خدمت رساني ها نشود .مسعود خشایی درخصوص برخی مشکالت مطرح شده
در استفاده از اسناد خزانه اسالمی براي پرداخت بديهاي پيمانکاران ،با بيان اينكه اين مسائل
در حوزه اختيارات سازمان مديريت و برنامهريزي كشور است اظهار داشت :براساس شرايط
فعلي اقتصاد كشور و محدوديت امكان پرداخت نقدي بايد از اين فرصت استفاده كنيم .اما
پیگیري ها براي افزايش تخصيص اعتبارات به صورت نقدي نيز انجام شده است.

معرفيغرفههايبرترنوزدهميننمايشگاهدستاوردهايپژوهش،فناوريوفنبازار

همزمان با آخرین روز نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش ،فناوري و فن بازار؛ شرکت پااليش نفت اصفهان
که ميزبان بيش از  ۷۰سازمان و مراکز تحقيقاتي و دانش بنيان بود ،از غرفه هاي برتر اين نمايشگاه معرفي شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ،غرفه های دانشگاه های تهران ،صنعتي اميرکبير ،علم و صنعت
ايران ،جامع علمي و کاربردي ،شهيد بهشتي ،فني و حرفه اي ،سيستان و بلوچستان ،بيرجند و يزد ،پارك علم و
فناوري مركزي و پارك علم و فناوري سيستان و بلوچستان پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي ،پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ،پژوهشگاه فضايي ايران و پژوهشگاه فناوري اطالعات و ارتباطات به
عنوان غرفه برتر معرفي و مورد تجليل قرار گرفتند.
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،سازمان صنايع کوچک و شركت
شهرك هاي صنعتي ،انجمن تحقيق و توسعه معادن ،تهيه و توليد مواد معدني ايران ،شركت صنايع غذايي گل ها ،شركت معدني و صنعتي
گل گهر ،صنايع گلديران ،ذوب آهن اصفهان ،شركت ملي گاز ،هلدينگ آواپزشك ،وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ،اداره كل تجهيزات پزشكي،
بومي سازي قطعات ،صندوق نوآوري و شكوفائي و شركت پااليش نفت اصفهان ،ديگر غرفه هاي برتر اين دوره از نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش،
فناوري و فن بازار هستند.

جشنواره ملی صنایع دستی آیات در اصفهان برگزار می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت :جشنواره ملی صنایع دستی آیات  ۲۵بهمن ماه در
چهارسرفصل چوب ،سفال ،فلز و بافت برگزار می شود.
حجتاالسالم محمدعلی انصاری در ارتباط با برگزاری جشنواره ملی صنایعدستی آیات اظهار داشت :هر
چیزی که بخواهد به بهترین شکل ارائه شود ،باید توسط هنرمندان خلق شود ،هنر یکی از نعمتهای بزرگ
خداوند به بشر است و خود خداوند به عنوان بزرگترین هنرمند ،بخشی از این هنر را به بشر منتقل کرده است.
وی با بیان اینکه هر چه که در قالب هنر آورده شود قابل فهم تر خواهد بود ،ادامه داد :این موضوع در تاریخ مشهود
است و در بین همه رشتههای هنری هنر صنایع دستی کاربرد بیشتری نسبت به دیگر صنایع دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه برخی از مراکز فرهنگی در ایران  ۴۵۰رده صنایعدستی وجود
دارد که  ۲۸۷مورد آن در اصفهان است ،ابراز داشت :اصفهان در میان استانهای کشور سرآمد است و اکنون اصفهان در زمینه صنایعدستی
حتی در در دنیا نیز شناخته شده است.
وی با بیان اینکه یکی از بخش های فعال در وزارت فرهنگ و ارشاد ،معاونت قرآن وعترت است ،افزود :ما نسبت به قرآن تکلیف های زیادی داریم
که باید آنها را ادا کنیم و بر این اساس توسط اهالی فرهنگ و هنر اصفهان قرار است در حوزه قرآن کریم اتفاق خوشآیندی رخ دهد.

اماواگرهای کاهش صفرهای پول ملی؛

در آن روزها بانک مرکزی،
چند گام مطالعاتی به جلو
برداشــت و در نهایت ،در
 ISFAHANپایان دولت دهم و همزمان
 N E W Sبا اجرای قانون هدفمندی
گـــزارش
یارانهها ،رییسکل بانک
مهر
مرکزی اعالم کرد که فعال
این موضوع در دستور کار دولت قرار ندارد
و دولت ،در آن شــرایط اجرای آن را الزم
الگوی اصالحات پولی
ندانست.
ایران هم گویا قرار
است شبیه به ونزوئال و
داستان حذف صفر از پول ملی از
زیمبابوهباشدکهقطعا
کجا شروع شد؟
یکالگویشکست
موضوع اما به اینجا ختم نشــد .در دولت
خورده برای اصالحات
حسن روحانی هم ،بار دیگر زمزمه حذف
پولی است که در آن،
صفر از پول ملی مطرح شد .موضوع البته
حذف صفر از پول ملی
ابتدا از حذف سه صفر از پول ملی شروع
در مرحله اول قرار
شد و کم کم ،زمزمههای ِرفرم پولی(اصالح
میگیرد.

پولی شامل حذف صفر و تغییر واحد پول)
را بر سر زبانها انداخت .در واقع ،برخی بر
این باور بودند که حذف صفر از پول ملی
تنها یک پروژه ظاهری برای آسانسازی
پروسه حسابرسی و حســابداری و البته
راحتتر شدن معامالت مالی روزمره مردم
است؛ به این معنا که هم اکنون هم ،کمتر
کسی برای واحد پول ملی ،از واحد «ریال»
استفاده میکند و همه «تومان» را مالک
خرید و فروشهای خود قرار میدهند؛ در
حالیکه فقط سیستمهای بانکی ،صدور
قبوض آب و بــرق و گاز و تلفن ،عملیات
حسابداریوحسابرسیشرکتهاومعامالت
بورسی رسمی «ریال» را مبنای محاسبات
خود قرار می دهنــد؛ در غیر این صورت
سایر مردم مالک عمل خود را همان تومان
یعنی یک صفر حذف شده از واحد ریال،
میگذرانند.
در ســال  ۹۳ولیاله ســیف ،رییس کل
وقت بانک مرکزی در دولت اول حســن
روحانی ،بر این باور بود که حذف صفر از
پول ملی موضوعی اســت که باید حتما
اتفاق بیفتد؛ اگرچه تاکیدش بر این بود که
این صفرها زمانی باید حذف شود که نرخ
تورم تکرقمی شــود و کشور ،در شرایط
باثبات قرار داشته باشد .سیف همچنین
به این نکته هم اشــاره کرده بود که باید
مجموعهای از عوامل زیرساختی از جمله
چاپ اسکناسهای جدید هم باید صورت
گیرد.

هفدهــم آذرماه ســال  ۹۵هیات دولت
در جلســه خــود به ریاســت حســن
روحانی ،رییسجمهور،به ادامه بررسی
پیشــنهادهای کارگروه منتخب درباره
«الیحه بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران»پرداخته و مواد دیگری از این الیحه
را به تصویب رساند؛ از جمله اینکه واحد
پول ایران ،تومان و برابر با  ۱۰ریالتعیین
شود.
همان روزهــا این موضوع ســر و صدای
بسیاری را به پا کرد و البته رییس کل وقت
بانک مرکزی هم اعالم کرد که این طرح
بهمعنی حذف صفر از پول ملی نیست و
فقط بنا است واحد شمارش پول به تومان
ن چیزی
تغییر کند؛ یعنی درســت هما 
که در جامعه رایج اســت .ولیاهلل سیف،
رییس کل وقت بانک مرکزی همچنین
به این نکته هم اشــاره کرد که قرار است
پیشنهاد مستقلی از سوی دولت و بانک
مرکزی ،به مجلس ارسال شود که اگر به
تصویب برســد ،منجر به حذف  ۴صفر از
پول ملی میشود؛ موضوعی که تا همین
چند روز پیش ،مسکوت باقی مانده بود.
تا اینکه چندی قبل در مراســم رونمایی
از ایرانچکهای جدید ،برخی نکات در
ظاهر اســکناسها ،موضوع حذف چهار
صفر از پول ملی را بر سر زبانها انداخت؛
اما تا دیروز و زمان تائید عبدالناصر همتی،
رییس کل کنونی بانــک مرکزی ،خیلی
جدی گرفته نشد.

گـــزارش
مساله اصلی نبود
مهر
درک توانمنــدی
زیارتی بهعنوان یک سیاســتگذاری
اقتصــادی و فرهنگی اســت .اصوال
اگر برنامههــا و اولویتهــای مذهبی
سیاستگذاریهای مربوط به حرم را کنار
بگذاریم ،چیز خاصی باقی نمیماند.

در جامعه شــیعی به دالیل تاریخی و الهیاتی،
زیارت جایگاه خاصی دارد .به همین ســبب
در جغرافیای فرهنگــی و مذهبی این مذهب،
مراکز مقدس بسیاری هستند که منبع عظیمی
برای آیینهای زیارتی هســتند .این موضوع
با توجه به محوریت امام در الهایت شــیعی و
اهمیت امامزادهها در باورهای شیعیان ،سبب
شده بارگاه یا مقبره و بقعه به یکی از مهمترین
کانونهای نمادین این مذهب تبدیل شــود.
هرچند علیرغم استقرار مرزهای ملی در قلمرو
تمدن اسالمی ،این مراکز اصلی بارگاههای ائمه
شیعی در چندین کشور (عربســتان ،عراق و
ایران) پراکنده شدهاند ،اما در مجموع بهواسطه
مفهوم امامزاده ،شــاهد گسترش الگوی مرقد
امام در اشکال محلیتر و خردتری به نام اما مزاده
در سراسر قلمرو شیعی نه تنها در این سه کشور،
بلکه در تمام کشورهای شیعهنشین هستیم .در
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قلمروهای اهل سنت نیز بارگاه اولیاءاهلل مراکز
اصلی زیارتی هســتند که عموما در دل سنت
صوفیانه تعریف میشوند .این مساله در ایران
امروز اهمیتی بســیار کلیدی دارد .محوریت
زیارت در فرهنگ شیعی و اهمیت بارگاههای
ائمه و امامزادگان در این فرهنگ ،انبوه عظیمی
از سفرهای زیارتی را ایجاد کرده که متاسفانه
آمار دقیقی از آن در ایران در دسترس نیست.
در ایران امروز ،بیش از  ۸۱۰۰مقبره داریم ،که
این آمار در کنار مراکز مقدس (مانند قدمگاهها،
درختهای مقدس ،آغادارها و  )...سبب شده
مراکز مقدس در حدود  ۲۵الی  ۳۰هزار کانون
در سرتاسر ایران باشند .هرچند همه این مراکز
و کانونها مورد تایید علمای دین نیســت ،اما
بهواسطه باورهای مردم ،همیشه محل رجوع
بوده و محمل اصلی کنشها و آیینهای زیارتی
مردم بودهاند .برخی از ایــن مراکز و کانونها،
اعتباری در حد روســتای پیرامون خودشان
دارند و برخی نیز به کانونی وسیع و فراملی بدل
شدهاند .در بیشتر این موارد ،آیینهای زیارت
به کنشهای خرد در محدوده زمانی یک روز
یا بخشی از یک روز بدل میشوند ،اما در موارد
اندکی مانند مشهد ،قم ،شیراز و چند مرکز اصلی
دیگر ،این آیینهای زیارتی به یک فرآیند چند
روزه و گاه برای برخی مومنان بیش از یک ماه و
چندبار در سال بدل میشود.
در نوع دوم آیینهای زیارت ،که لزوم جابجایی
زائر برای زمانی بیش از یــک روز وجود دارد،
مفهوم زیارت بــا مفهوم گردشــگری پیوند
میخورد .گردشگری در تعریفی عام ،سفری

مدیرعامل ایران خودرو:

خریداران نگران
نباشند،محصوالتبا
تاخیرمیرسند

آیا حذف صفر از پول ملی اولویت
کنونی کشور است؟
عبدالناصر همتی دو روز گذشته اعالم کرد
که حذف  ۴صفر از پول ملی در دستور کار
قرار دارد .او به این نکته اشاره کرد که الیحه
حذف چهار صفر از پول ملی ،از سوی بانک
مرکزی تقدیم دولت شده و امید میرود که
هر چه سریع تر این مهم به نتیجه برسد.
بنابراین حذف صفر از پول ملی وارد مرحله
جدیدی از فرآیند کاری خود شده و رنگ و
بوی جدی به خود گرفته است؛ موضوعی
که البته موافقان و مخالفانی هم دارد.
نکته حائز اهمیت آن است که حذف صفر
از پول ملی ،همانطور کــه بارها و بارها در
نقطه نظــرات کارشناســان اقتصادی و

صاحبنظران بانکی مطرح شــده است،
نیازمند فراهم ســازی مقدماتی اســت
که از جمله آن ،ثبات اقتصــادی و تورم
رو به کاهش است ،موضوعی که حداقل
هنــوز در مورد وجــود آنهــا در اقتصاد
ایران ،در شــرایط کنونی ،اطمینان الزم
وجود ندارد.
حذف صفر از پول ملی در شرایط
فعلی تورمزا است
احمد عزیزی ،کارشناس ارشد حوزه پولی
و بانکی در واکنش به اظهارات عبدالناصر
همتی ،رییس کل بانــک مرکزی مبنی
بر ارســال الیحه حذف چهار صفر از پول
ملی گفت :حذف صفر از پول ملی ،آخرین
مرحله اصالحات پولی یک کشور است؛ اما

بانک مرکزی کشــورمان ،اجرای آن را به
عنوان اولین مرحلــه از این اصالحات ،در
دستور کار قرار داده است.
وی افزود :الگوی اصالحات پولی ایران هم
گویا قرار است شبیه به ونزوئال و زیمبابوه
باشد که قطعا یک الگوی شکست خورده
برای اصالحات پولی اســت کــه در آن،
حذف صفر از پول ملی در مرحله اول قرار
میگیرد .اگر کشــوری مثل ترکیه که به
عنوان آخرین الگوی جهانی حذف صفر
از واحد پول ملی خود ،در دنیا وجود دارد،
یک الگوی موفق است ،به دلیل آن است که
این کشور نیز در پایان اصالحات پولی و به
عنوان گام نهایی این اصالحات ،حذف صفر
و کوچک کردن ارزش اسمی پول خود را
در دستور کار قرار داد.

خبرهای دو خطی

گردشگری

زیارت و گردشگری؛ از
ابهاممفهومیتاآشفتگی
سیاستگذاری
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خـــبـــر

مقدمات آغازاصالحات پولی فراهم است؟
در شرایطی رییسکل بانک مرکزی از ارسال الیحه حذف ۴صفر
از پول ملی به دولت خبر میدهد که کارشناسان بانکی بر این
باورند که عدم ثبات اقتصادی و تورم باال ،مانع از اجرای موفق این
پروژه خواهد شد .حذف صفر از پول ملی ،پروژه امروز و دیروز
نیست .سالهای  ۷۲و  ۷۳بود که زمزمههای اجرای آن شنیده
شد و البته در دولت دهم ،اجرای آن وارد فاز جدیدی شد .همان
زمانها بود که محمود بهمنی ،رییس کل وقت بانک مرکزی به
دستور رییسجمهور مامور شد تا مطالعات برای انجام این کار را
آغاز کند؛ موضوعی که البته در آن دولت هم هیچگاه به مرحله
عملیاتیشدننرسید.
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با انگیزه لذت (مادی یا غیرمادی) یا
تجارت به مکانی دیگر است که حداقل
 ۲۴ساعت و حداکثر کمتر از یکسال
باشد .این تعریف حداقلی از گردشگری
مبنای صنعت گردشــگری در جهان
جدید است که ساالنه  ۱.۳میلیارد نفر
را در خود دارد و به سومین صنعت بزرگ
جهان امروز بدل شده است .اما آنچه ذیل
زیارت در قالب مفهوم گردشــگری قرار
میگیرد ،نوعی گردشــگری مذهبی یا
زیارتی است که در جهان ،در حدود بیش از
سیصد میلیون نفر را ساالنه در برمیگیرد.
گردشــگری مذهبی نوعی از گردشگری
اســت که بهطور فردی یــا گروهی ،برای
زیارت ،تبلیغ ،همراهی رهبر دینی و ...انجام
میشود .البته در جامعه شیعی مهمترین
مصداق آن همان زیارت است.
در ایران مســاله زیارت و گردشــگری یک
مقوله مفهومی و سیاســتگذارانه است که
طبق معمول همانند بسیاری از مقوالت کلیدی
فرهنگی دیگر ،در فضای مبهم و مغشــوش،
مورد سوء برداشــت و گاه خلط مفهومی و در
نهایت خلط سیاســتگذاری شــده است .این
موضوع در جامعه ایران بیــش از هم در حوزه
شهر مشهد و سپس شهرهای قم و شیراز قابل
طرح است .البته قطب اصلی زیارتی ایران ،شهر
مشهد است ،شهری که از یکسو به مهمترین و
بزرگترین کانون مذهبی-زیارتی ایرانیان بدل
شده و ساالنه بیش از  ۳۱میلیون زائر را به این
شــهر میآورد (بنا بر آماری که معاون زیارت
استانداری خراسان رضوی اعالم کردهاند ،حدود
 ۳میلیون نفر از این زایران خارجی هســتند)؛
از ســوی دیگر جریانهای سیاسی و مذهبی
سیاستگذار در شهر مشــهد ،همچنان بر سر
نوع و نحوه تعریف این شهر در قالب دو مفهوم
گردشگری و زیارت به توافق و اجماع نرسیدهاند.
آنچه در دل نهادهای مذهبی متولی این شهر
دیده میشود ،تالشی اســت برای بسط نوعی
زیارت ناب مذهبی .در این گفتمان ،زائر ،انسانی
است که تمام و کمال آمده تا فیض معنوی ببرد
و خود را وقف آن مکان مقدس کند .در این نگاه،
امورغیرمذهبی،مخلفیضمعنویبودهوسبب
از بین رفتن ان میشــود .این تعریف حداقل و
بنیادگرایانه از زیارت ،منجــر به تقلیلگرایی
افراطی ما از فهم سفرهای زیارتی و نادیدهانگاری
عمیق ابعاد غیر مذهبی این نوع سفرها میشود.
زیارت همیشه سفری بوده که هم سیاحت است
و هم زیارت.

یک مقام مسئول در بانک عامل بخش مسکن از تصویب و آغاز صدور کارت اعتباری خرید مصالح
ساختمانی برای انبوه سازان خبر داد.
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از توزیع سراسری و گسترده گازوئیل
یورو ۴در کشور خبر داد.
دبیرکلانجمنصنفیکارفرماییصنعتپاالیشنفتگفت:بدلیلکاهشقیمتجهانینفتوکاهش
قیمت ارز برای نخستین بار در ۲۰سال اخیر نرخ محصوالت خاص را ۱۰تا ۱۳درصد کاهش دادیم.
بانک مرکزی در واکنش به انتشار توقف سامانه نیما و نوسانات نرخ خرید و فروش معامالت در برخی
رسانهها ،از ادامه فعالیت این سامانه خبرداد.
دولت گام عملی برای پایان دادن به طرح مسکن مهر را با اختصاص شش ردیف در الیحه بودجه ۹۸
برداشته که در انتظار تصویب نمایندگان مجلس قرار دارد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از اعالم قیمتهای جدید خودرو در آینده نزدیک خبر داد و گفت:
اگرچه نسبت به سال گذشته ۳۰درصد کاهش تولید داشتهایم ،اما تولید خودرو در حال افزایش است.
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مدیرعامــل گروه صنعتــی ایران
خودرو اعالم کــرد که دلیل تاخیر
در تحویــل برخــی خودروهای
پیشفروش شده ،مشکالت تامین
قطعات ناشی از تحریمها بوده است،
اما خریداران نگران نباشــند و به
ل داده
زودی خودروها به آنها تحوی 
خواهد شد.
هاشــم یکهزارع در حاشیه بازدید
از سومین نمایشــگاه بینالمللی
خودروی تهران اظهار کرد :در این
نمایشگاه قطعاتی که در کشور به
خودکفایی نرسیدهاند را به نمایش
گذاشتیم تا قطعهسازان ببینند و
قطعاتی که تنها یک سازنده برای
آن در کشور وجود دارد را نیز عرضه
کردهایم ،اما پس از اینکه شــرکت
پژوی فرانســه ،ایران را ترک کرد
تمهیداتی اندیشیده شد که همان
کاری را کــه روی پــژوی  ۲۰۷و
 ۲۰۶انجام دادیــم روی  ۳۰۱نیز
همین اتفاق بیفتد و برهمین اساس
قطعات را به نمایش گذاشتیم تا به
خودکفایی برسیم.
وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر
اینکه چرا با وجــود پرداخت وجه
هنوز برخی خریداران خودروهایی
که پیش خرید کردهاند را تحویل
نگرفتهاند ،گفت :مشکالتی باعث
تاخیــر در تحویل خودروها شــد
و خریداران در ایــن زمینه نگران
نباشند و بدانند که محصوالت مورد
درخواســت آنها با قدری تاخیر به
دستشان خواهد رسید.
تحویل خــودرو = قیمت
خودرو
مدیرعامــل گروه صنعتــی ایران
خودرو ادامه داد :پیشفروشهایی
که در ســایت ایران خودرو انجام
شد با مجوز وزارت صنعت ،معدن و
تجارت صورت گرفته و خودروهایی
که مردم در گذشته ثبتنام کردهاند
به آنها تحویل داده خواهد شد.

www.esfahan-news.com

انتشار نهمین جلد از سلسله گزارش های بررسی تجربیات جهانی استارتآپ ها
دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی از انتشار نهمین جلد از کتاب «بررسی
تجربیات جهانی شرکت های اســتارتآپی» به منظور بررســی تجربیات جهانی شرکت های
استارتآپ در حوزه انرژی خبر داد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،پرویز کرمی
دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به
انتشار نهمین جلد از کتاب «بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارتآپی» اظهار کرد :بررسی
تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه انرژی و بررسی فعالیت ها ،فناوری ها و مدل های
کسب و کار آنها در این کتاب بررسی شده که انتشار آن توسط مرکز نشر دانش بنیان فناور است.
کرمی با بیان اینکه استارتآپ ها بازیگران جدید در حوزه انرژی هســتند ،ادامه داد :در سال های اخیر یکی از مهمترین
مباحث مطرح شده در حوزه انرژی و موضوعات سیاسی مربوط به آن ،گذار انرژی و عوض شدن قواعد بازی در این حوزه است.
گذار انرژی نیز تعبیری اســت برای چهار محور اصلی تغییر در این حوزه که تمرکز زدایی و کمرنگ شدن نقش دولت ها ،خلق
اکوسیستم جدید یکپارچه و توسعه مدل های کسب و کار ،حرکت به سمت پایداری و دیجیتال سازی است.

اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان
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نگاهیبههشتمیننمایشگاه
شهرهوشمندمشهد؛

استارتآپ ،ایده نو برای
کاهشبیکاری
داشتن شغل در دنیای مدرن امروز
نیازمند فاصله گرفتن از کســب و
کارهای ســنتی و فعالیت در بستر
فضای مجازی اســت و در این میان
توسعه استارتآپ ها و حمایت از آنها
می تواند مشکل بیکاری در جامعه را
کاهش دهد.
بخشــی از هشــتمین نمایشــگاه
تخصصی شهر هوشمند که در محل
دائمی نمایشــگاه های بین المللی
مشهد گشایش یافته است ،بستری
برای استارتآپ ها فراهم کرده تا از
فضای بوجود آمده برای معرفی هر
چه بیشــتر فعالیت های خود بهره
گیرند.
استارتآپ هایی که در این نمایشگاه
برگزار شده است توسط جوانانی اداره
می شــود که با پروراندن ایده های
جدید و در اختیار داشــتن سرمایه
اندک ،متناســب با نیاز روز حرکت
کرده و با عملیاتــی کردن ایده های
خود در بستر فضای مجازی به شغل
و درآمد دست یافته اند.
 125غرفه از هشــتمین نمایشگاه
شهر هوشمند به استارتآپ ها تعلق
داشت و شرکت های پشتیبان تالش
کردند فضایی رایگان در اختیارشان
قرار دهند تــا بتوانند به نوعی از آنها
حمایتکنند.



   پای صحبت استارتآپ ها
مدیر عامل اســتارتآپ «کوباال»
در بــاره نــوع کارش بــه خبرنگار
ایرنــا گفت :ایــن اســتارتآپ در
زمینه هوشمندســازی ساختمان
های ادارات و منــازل فعالیت دارد
و لوازم مربوط به کنترل هوشــمند
ساختمان ها ،نورپردازی و سنسورها
را براســاس نیاز و خواست مشتری
می سازد.
علیرضا سنجری افزود :سنسورهایی
کــه در داخــل ســاختمان نصب
می شود ،قابلیت کنترل از راه دور را
داشــته و حتی از طریق شبکه های
اجتماعی نیز می تــوان این کنترل
را انجام داد.
وی اظهــار داشــت :نــوآوری این
استارتآپ به درآمد رسیده و میزان
درآمد آن بیشتر از سرمایه اولیه می
باشــد و در مجموع چنین فعالیتی
بیش از آنکه نیاز به ســرمایه داشته
باشد به دانشی نیاز دارد که قابلیت
تجاری شدن دارد.
مدیر فنی «اســتارتآپ میز» نیز
گفت :این اســتارتآپ زمینه ای را
فراهم می کند که صاحبان کسب و
کارهای سنتی یا مجازی بتوانند میز
کسب و کار خود را روی یک پلت فرم
پیاده کنند.
علیرضا ناصح افــزود :هر امکانی که
یک کسب و کار برای معرفی خود نیاز
داشته باشد ،در استارتآپ میز وجود
دارد و امکان ارتباط آن با مشتریان
نیز پیش بینی شده است.
وی اظهار داشــت :استارتآپ میز،
یک کســب و کار بلند مدت است و
سرمایه گذاری آن در آینده نتیجه
بخش خواهد بــود و در حال حاضر
درآمدزایی این استارتآپ از طریق
مدل های ســاده ای مثل تبلیغات
درون برنامه ای است.
مدیر عامل استارتآپ «کالومین»
نیز گفت :کار ســامانه کالومین به
نحوی است که افزایش تعداد فروش
کاال در یک مدت مشخص ،منجر به
کاهش قیمت خرید کاال برای تمام
مشتریان می شود.

 ۷نکتهای که کارآفرینان باید قبل از توسعه محصوالت جدید رعایت کنند؛

هرمحصولجدید،یکچالشتازه
هفتهنامهآمریکایی Incکهبهصورتتخصصیدرحوزهاستارتآپها
و کسبوکارهای کوچک فعالیت میکند ،در مقالهای به قلم مایکل
گربر ،موسس شرکت آموزش مهارتهای کســبوکار گربر در
کالیفرنیا ،به نکات مهمی که یک کارآفرین باید قبل از ورود به بازار
رعایت کند پرداخته است.
از هزاران سال پیش تاکنون بازارها همواره چالشهای خاص خود
را داشتهاند؛ چالشهایی که بهمرور زمان دستخوش تغییر شده و
حتی برخی از آنها بهکلی از بین رفته و جای خود را به چالشهای
تازه دادهاند.

بااینوجــود ،مهمترین
چالــش بــازار یعنــی
ضــرورت تطابــق
ISFAHAN
محصوالت عرضهشده با
 N E W Sنیازهای مصرفکنندگان
یـــادداشت
همچنان بــدون تغییر
منبعInc  :
مانده است.
اگرچه نوآوری و فناوری باعث شدهاند که
حتی معتبرترین برندهای دنیا نیز مجبور
باشند دائما محصول و شیوههای بازاریابی
خود را تغییر دهند اما پشــت همه این
تغییرات ،یک واقعیت همیشگی نهفته
است :اگر شــما محصولی ارائه کنید که
متقاضیان زیادی در بازار داشــته باشد
و شــما بتوانید این متقاضیــان را پیدا
کنید ،مهمتریــن گام را در راه موفقیت
کسبوکارتان برداشــتهاید .بهطورکلی
یک کارآفرین باید قبل از ورود به یک بازار
شاید با توجه به
جدید و یا معرفی یک محصول نوآورانه،
روزافزون
گسترش
هفت نکته را مد نظر داشته باشد:
فناوری اطالعات و
ارتباطات و فراگیر شدن
   آیا محصول شما میتواند پاسخی
شبکههایاجتماعی،
فوری برای یک مشــکل مشخص
کمی
پرسیدن این سوال
باشد؟
نظر
به
عجیبواحمقانه
درک این قضیه بســیار آســان است؛
افراد
از
برسد .بسیاری
بسیاری از شما وقتی تبلیغات محصوالت
دنیای
در
فکر میکنند
جدید را در رسانهها مشاهده میکنید،
امروز،
پیوسته
بههم
از خود میپرسید« :واقعا چه کسی این
را
ای
ه
نوآوران
ایده
هر
محصول را خریداری میکند و اصال چه
محصول
به
توان
ی
م
کسی به این نتیجه رسیده است که این
آن
برای
و
کرد
تبدیل
محصول به درد بازار میخورد؟» هرروز
مشتری یافت ،اما در
هزاران نوزاد در دنیا متولد میشــوند و
واقعیت همه کارها
پس از مدتی نیاز به اسباببازی دارند ،اما
پیش
به این سادگی
اسباببازیهایی که نتوانند پاسخگوی
نمیرود.
یک نیاز خاص باشــند تنها برای دوره

کوتاهی در بازار باقی خواهند ماند و در
بلندمدت جایی در بازار نخواهند داشت.
درک صحیح مشکل (نیاز بازار) و طراحی
یک محصول مناسب برای پاسخگویی به
آن ،اولین مسئله مهم در کسبوکار به
شمار میرود.
   آیا اندازه بازار بــرای پذیرش
محصوالت یا خدمات شــما کافی
است؟
اگر تعداد افرادی که استفاده از محصول
شــما را راهکاری برای حل یک مشکل
میدانند به اندازه کافی نباشــد ،آنگاه
حتی تولید باکیفیتترین و نوآورانهترین
محصوالت یــا خدمات نیــز نمیتواند
شــما را به موفقیت برساند چرا که شما
نوآوریهای خود را به یک بازار خالی از
مشتری ارائه کردهاید.
   آیا مشتری اساســا پولی برای
خرید محصول شما دارد؟
این مساله ارتباط تنگاتنگی با نکته قبلی
دارد اما درک آن بهصــورت جداگانه از
اهمیت خاصی برخوردار است .اگر شما
یک داروی ســاده برای درمان بیماری
انگلی تریپانوزومیاز آفریقایی (African
 trypanosomiasisکه اصطالحا
به آن بیماری خواب نیز گفته میشود)
ساخته باشید و بخواهید آن را به قیمتی
گزاف در کشــورهای کمدرآمد جنوب
صحرای آفریقا به فروش برسانید ،تقریبا با
اطمینان میتوان گفت که شما در این راه
شکست خواهید خورد .از طرفی عوامل
دیگری مانند فقدان یک شــبکه توزیع
قابلاتکا ،استفاده از ارزهای متفاوت در
کشورهای مختلف ،محدودیت ابزارهای
ارتباطی و  ...نیز کسبوکار در این منطقه
را با چالش جدی مواجه ســاختهاند .در
چنین شرایطی منطقیترین راهکار این
اســت که خود را به سازمانهای دولتی
مناطق درگیر بیمــاری نزدیک نموده و
از منابع در اختیار آنها اســتفاده کنید.
همیشه به دنبال این باشید که مشتریان
خــود و توانایی مالی آنها را بهدرســتی
تشخیص دهید.

   آیا واقعا ایــن توانایی را دارید
که بازار مناســب خود را بیابید و
مشتریان را جذب کنید؟
شــاید با توجه به گســترش روزافزون
فناوری اطالعــات و ارتباطات و فراگیر
شدن شــبکههای اجتماعی ،پرسیدن
این ســوال کمی عجیب و احمقانه به
نظر برسد .بسیاری از افراد فکر میکنند
در دنیای بههمپیوســته امروز ،هر ایده
نوآورانــهای را میتــوان بــه محصول
تبدیل کرد و برای آن مشــتری یافت،

اما در واقعیت همه کارها به این سادگی
پیش نمیرود .اگر افرادی که شما آنها
را مشــتریان بالقوه میپندارید ،با شما
همزبان نباشــند و زبان شــما را درک
نکنند ،از ابزارهای ارتباطی و شبکههای
اجتماعی مشابه شــما بهره نگیرند و یا
اساسا به شما اعتماد نداشته باشند ،آنگاه
بهتر است دیگر روی آنها حساب نکنید
زیرا احتماال نه با شــما تماس خواهند
گرفت و نه محصولی از شــما خواهند
خرید.

کارآفرین کسی نیست که صرفا
یک محصول را تولید کند و در
فروشگاههای زنجیرهای صاحبنام
به فروش برساند؛ عنوان کارآفرین
وقتی برازنده شما خواهد بود که
بتوانیدبرایمصرفکنندگان
محصوالت یا خدمات خود ارزش
واقعی ایجاد کنید.
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   آیا مشــتریان بالقوه شــما در
گذشته از خرید محصوالت جدید
استقبال کردهاند؟
ســه دهه قبل ،افرادی که در خانههای
خود رایانه شخصی داشتند به این نتیجه
رســیده بودند که باید برای کامپیوتر
خود یک سیستمعامل جدید خریداری
کنند .امروز وقتی ما یک رایانه شخصی
میخریم ،انتظار داریم بهمحض روشن
کردن آن با تعداد زیادی از نرمافزارهای
نصبشــده و آماده کار مواجه شویم و
بتوانیــم در کوتاهترین زمــان ممکن و
بدون صرف هزینه اضافه ،از قابلیتهای
محصولی که خریدهایم حداکثر استفاده
را ببریم .شما باید تصمیم بگیرید که وارد
کدام بازار شوید و محصولتان را به کدام
مشتریان عرضه کنید؛ آیا مشتریانی که
مایلند برای خرید محصول جدید پول
پرداخت کنند را ترجیــح میدهید یا
مشتریانی که صرفا به دنبال محصوالت
رایگان هستند؟
   آیــا ایــن مصرفکننــدگان
هما نهایی هســتند که شــما
میخواهید کمکشان کنید؟
شــاید کمی عجیب به نظر برســد اما
انگیزههای خیرخواهانه در کسبوکار،

انگیزههایی بسیار قوی هســتند .بازار
هدف شــما و مصرفکنندگانی که در
آن حضور دارند باید واقعا با اعتقادات و
اصول اخالقی شما در یک راستا باشند،
در غیر این صــورت برای جذب و حفظ
آنها در رقابت با دیگران دچار مشــکل
خواهید شد.
   آیــا شــما میتوانیــد به این
مصرفکنندگان کمک کنید؟
کارآفرین کســی نیســت که صرفا یک
محصول را تولید کند و در فروشگاههای
زنجیرهای صاحبنام به فروش برساند؛
عنوان کارآفرین وقتی برازنده شما خواهد
بود که بتوانید بــرای مصرفکنندگان
محصــوالت یا خدمــات خــود ارزش
واقعی ایجــاد کنید .برای داشــتن یک
کســبوکار متعالی و ارزشآفرین باید
همواره تأثیراتی که کســبوکارتان بر
زندگی مشــتریان ،بازارها و بهطورکلی
جامعه میگذارد را مورد بررســی دقیق
قرار دهید.
وقتی شما یک کاالی جدید را وارد بازار
میکنیــد ،رویاها ،تصــورات ،اهداف و
رسالتهای شما نیز با آن محصول وارد
بازار میشود؛ پس تالش کنید تا بهترین
محصول را به بازار ارائه دهید.

تآپ
استار 

خالقيت جوانان ،اسیر پیچ و خمهای اداري

توسعه اســتارتآپ مي تواند رفاه ،امنيت و آسايش
یـــادداشت

اشتغال
مردم را از گذشته بيشــتر کرده و هم زمان
رسالت
بسياري توليد کند .منتقدان فضاي استارتآپي از نابودي
شغل هاي سنتي با توسعه کســب و کارهاي نو و اينترنتي صحبت مي کنند و
معتقدند بايد جلوي پيشرفت اين کسب و کار را گرفت .اما نمي توان با تکنولوژي
مقابله کرد بلکه با بهروز کردن خدمات و همراهي کسب وکارهاي قديمي با اين
فضاي نو مي توان از فرصت هاي بسيار آن استفاده کرد.
در سال هاي گذشته 10شرکت نخست دنيا را شرکت هاي نفتي تشکيل مي دادند ،اما اکنون
شرکت هاي فناوري اطالعات جاي آنها را گرفته اند و کشورهاي توسعه يافته سرمايه گذاري
جدي در اين عرصه انجام داده اند.
توسعه استارتآپ فوايد بسياري دارد؛ از سفرهاي غيرضرور شهري مي کاهد و به دنبال آن
ترافيک و آلودگي را از کالن شهرها دور مي کند و همچنين ارزش افزوده بسياري توليد مي
کند .با افزايش رقابت شفاف ،قيمت و کيفيت کاالها را کنترل کرده ،نقدينگي را به خدمت

اشتغال آورده و سرانجام رفاه اجتماعي را افزايش مي دهد.
به گفتــه آذري جهرمــي وزير ارتباطــات ،اگر با اســتفاده از
ظرفيت هاي موجود ا ز موانع اســتارتآپ ها جلوگيري نکنيم،
بازار را به بازار خارجي باخته ايم.گزارش هاي بين المللي نشان مي
دهد که از نظر شاخص هاي مربوط به خالقيت ،ايران در مقايسه
با کل دنيا در رتبه باالتري قرار دارد که اين نشــان ميدهد که در
کشور خالقيت داريم و لذا نياز به چشم انداز ،راهبرد و سياست در
اين حوزه احساس مي شود .فعاالن اين صنف مشکالت متعددي را
در عدم توسعه شايسته استارتآپ ها بيان مي کنند ،از سرعت پايين
اينترنت در ايران گرفته تــا اعطاي مجوز فعاليت و همراهي نکردن
دولت و اتحاديه ها براي توسعه اين صنعت.
به همين بهانه با يکي از قديمي ترين فعاالن صنعت استارتآپي ايران
گفت و گويي داشته ايم ،عادل طالبي کارشناس ارشد کسب و کارهاي
الکترونيک و صاحب چند اســتارتآپ است .از سال  1372با فضاي
ديجيتال آشنا و از همان ابتدا ،شيفته اين دنياي جديد شد.
در ســال هاي  75تا  79در زمينه توليد نرم افزار هــاي مالي ،اداري و
اتوماسيون فعاليت کرده و از ســال  1379طراحي سايت را آغاز کرد.
از ســال  1382به صورت حرفه اي در زمينه توليد نرم افزار هاي ســنجش و آزمون فعاليت
داشته و از ســال  1385بازاريابي ديجيتال را آغاز کرد .وي عالوه بر فعاليت حرفه اي مدرس
دورههايآموزشاستارتآپاست،لحنيصريحودوستانهداشتهوبهچندنکتهپاسخميگويد.
   آقاي طالبي  ،استارتآپ ها چقدراشتغال زا هستند؟
ايران فضاي بسيار خوبي براي توسعه استارتآپها نسبت به منطقه چه از نظر ميزان جمعيت
که کشورهاي ديگر در منطقه ما جمعيت بسيار کمتري نسبت به ايران دارند و چه از نظر
کيفيت جمعيت (از نظر نيروي جوان و متخصص و  )...است و توسعه استارآپها ميتواند
منجر به اشتغال بسياري شود .ما نمونه موفق در تاريخ معاصر در حوزه فناوري داريم .مثال
دردهه هشتاد موفقيتهاي بسياري در صادرات نرمافزار به وجود آمد ،اما امروزه بنا به داليل
مختلف ازجمله تحريمهاي ناجوانمردانه ،کار براي توسعه اين فضا واقعا سخت شده است.
استارتآپ هاي ايراني در شــرايط تحريم کنوني واقعا نميتوانند وارد بازار جهاني شوند،
نميتوانند از خدمات و سرويسهاي الزم بهرهمند شده و تمام اين محدوديتها کار را براي

توسعه استارتآپ هاي ايراني مشکل کرده است .اگر درشرايط عادي و غير تحريم بوديم به
راحتي ميتوانستيم صنعت استارتآپ را توسعه داده و به نظر من اشتغال حتي يک ميليون
نفر هم در اين حوزه دور از دسترس نبود .اما در اين شرايط بعيد ميدانم حتي به عدد 100هزار
نفر هم برسيم .در شرايط عادي و غير تحريمي با توجه به توانمنديهاي جوانان کشور اين
ظرفيت حتي ميتواند به 5ميليون نفر شاغل در حوزه هايخدماتي در فضاي ITبرسد .جوانان
ايران به اندازهاي توانمند هستند که مي توانند خدمات استارتآپي کل منطقه را به عهده
بگيرند ،نگاه که ميکنيد ،جايگاه ايران در اين شرايط تحريمي از نظر کيفي حتي از کشورهاي
پرادعايي مثل امارات باالتر است .جايگاه ايران از کشورهايي نظير ترکيه و عربستان نيز از نظر
نيروي متخصص و کيفيت کار ،بسيار باالتر است .زيرا ايران سرمايه هاي انساني و نخبگاني دارد
که هر کدام از آن ها ميلياردها ارزش دارند .شايد بد نباشد به عنوان نمونه به هند نگاه کنيم
و اينکه چگونه با تکيه بر منابع انساني خود در حوزه  ITو در جاهايي مثل خدمات CRM
بخش قابل توجهي از نياز جامعه جهاني را پاسخ ميدهد و کسب درآمد ميکند و به اشتغال
بسيار بااليي در اين صنعت رسيده است .ايران نيز ظرفيت بسياري براي توسعه استارتآپها
و خدمات فناورانه دارد ولي متاسفانه از يک سو تحريمها و از سوي ديگر مشکالت داخلي در
ت جوانان ما را بسته است.
حوزه بوروکراسي و قوانين ،دس 
   درباره موانع پيشرفت اين کسب و کار نو براي ما بيشتر توضيح دهيد و
اينکه استارتآپ هاي موفق ايراني چه آيتم هايي براي موفقيت داشتند؟
من درباره عدم موفقيت اســتارتآپ ها زياد بررســي کردهام؛ علت اصلي عدم موفقيت
استارتآپها در ايران در بررسي هاي بنده ،ابتدا عدم وجود  Smart Moneyيا سرمايه
گذاران آشنا با مباحث ســرمايه گذاري خطر پذير يا جسورانه اســت VC .هاي ايراني و
صندوق هاي سرمايه گذاري داراي بلوغ الزم متناسب با اکوسيستم استارتآپي نيستند.
سرمايه مناسب براي راه اندازي و استمرار يک استارتآپ الزامي بوده اما متاسفانه سرمايه
گذاري هوشمند و خطرپذير مناسب در کشور نداريم.
دومين نکته بحث بازاريابي و مشکل هاي متعدد در اين حوزه است .بخش قابل توجهي از
استارتآپهاي ما حتي با مباني مباحث حوزه بازاريابي آشنايي نداشته که معضل بسيار
مهمي است.
سومين مشکل عمده ،قوانين موجود است .اين قوانين به شدت دست وپا گير بوده و به مراجع
و مراکز مختلفي ارتباط دارد .اتحاديه هاي موازي از يک سو ،تناقض در اظهارات دولت درباره
حمايت از استارتآپ ها و عملکرد آنها از سوي ديگر يک مشکل جدي است.
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Parvar Protected
Area, North of
Iran

Located in-between
Caspian Hyrcanian Mixed
Forests and Kavir Desert
of Semnan Province,
Parvar Protected Area,
spanning an area of
66000 hectares, is a
reflection of both regions.
The region has three
different climates: sylvan,
montane and dry. Affected
by its varied environment
and climate, Parvar
Protected Area can be
deemed as one of the rich
wildlife habitats.
En route the protected
area, you will come
across different natural
attractions from eyecatching countryside
villages to rivers flowing
along mountains.
Although the open season
is from late September to
early January in the area,
as a recommendation,
it would be nice to catch
the sceneries by shutter
rather than catching them
by trigger.
The area has three
different
climate
categories
and
consequently three
different type of
vegetation.
Northern part, close to
Caspian Hyrcanian Mixed
Forests, is covered with
broadleaf and narrow leaf
forests with trees such
as maple, oak, beech and
hawthorn. The vegetation
in the central parts of the
protected area includes
barberry, galbanum,
sunflower
family,
poaceae, and legumes.
And in the southern part,
next to Kavir Desert,
the vegetation entails
sagebrush and different
types of milk vetch.
The wildlife of the
protected area portrays
a myriad of mammals
with different habitats
from northern wetland to
dry land of southern part.
The Parvar wildlife is a
combination of prey and
predators like red deer,
wild goat, wild sheep,
Gazelle, bear, panther, hog
and pig, marten, panther,
cheetah, jackal, fox and
different types of wild
cats.
From
ornithology
point of view, Parvar
Protected Area is a nest
for partridge, see-see
partridge, pheasant, and
bustard.
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Mobarakeh Pardis Hotel: Away
From Any Disturbing Noises
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Central Iran Gems :Ardestan ,
Zavareh

During the Xth century, the city
of Bukhara in today’s Uzbekistan
became the capital of the Samanid
Kingdom which included northeastern Iran. The Samanids
claimed to descend from a Sassanid
general and they only formally
acknowledged the suzerainty of the
Arab Caliphs of Baghdad over their
kingdom.

They revived the use of Persian (which was now
written in the Arabic alphabet) at their court and
encouraged the development of Persian culture.
They were the patrons of Firdowsi, who, by
writing Shahnameh (The Book of Kings), an epic
poem on pre-Islamic Persian heroes, laid the basis
of modern Persian identity.
The Samanids were replaced by the Ghaznavids
and the latter were defeated in 1040 by the
Seljuks. These were a Turkish-speaking tribe
of Central Asia, but they adopted Persian as the
official language of their empire. Ghaznavid and
Seljuk rulers called themselves sultan, a title
meaning having strength/power, which had a lay,
rather than religious connotation.
In 1071 the Seljuks defeated the Byzantines at
Manzikert and occupied part of the Anatolian
tableland where they established the Sultanate of
Rum. In Persia, the Seljuk sultans became known
as the Great Seljuks and they set their capital at
Isfahan.
Today Ardestan is a small town on the YazdKashan road and is not too far from Isfahan.
During the Middle Ages, it was one of the most
flourishing towns of the region and this is attested
by its large Jame Mosque. Jame means both Friday
and great/beautiful. The Qur’an requests all male
Muslims of a town to attend together the Friday
noon prayer so the large mosque where they
gather is called Friday/Great Mosque. The Seljuks
were followers of Sunni Islam and they promoted
the construction of many large mosques and
schools.
Inscriptions indicate that the Friday Mosque was
completed by 1158-1160, but it was most likely
initiated in ca 1000, prior to the Seljuk conquest.
Its exterior has an irregular appearance, whereas
the interior is structured around a square
courtyard with four iwans, gigantic niches which
are a typical feature of Persian architecture since

Sassanid times. The iwans were most likely
redesigned in the XVIth century, but they were
not decorated with tiles, as was customary in that
period, a sign that Ardestan had lost importance.
Domes had a special significance in ancient
temples and early churches as they symbolized
the canopy of heaven, but they were not easy
to build. The Romans built the large dome of
the Pantheon making use of pozzolana, a very
effective mortar. The Byzantine dome of Hagia
Sophia was supported by imposing pillars. Seljuk
architects found a simpler solution to solve the
problem of vaulting a large space. The square
area of the Prayer Hall is turned into an octagonal
one with four deep niches and eventually sixteen
smaller niches support the circular dome. The
walls of the Prayer Hall are not wide and the
niches partly project from them. The dome
structure calls for admiration considering that
it has withstood the ravages of time, including
earthquakes. The secret of its robustness seems
to be the herringbone pattern its bricks are
arranged into beneath the stucco decoration.
(I went) to Ardistan, where stucco is used in a new
way, to form a kind of filigree over the brickwork.
This mosque is Seljuk, dating from 1158, and has
the same purity of form, though not in the same
degree, as the small dome chamber in the Friday
Mosque at Isfahan.
The decoration of the mihrab with its elaborate
stucco carvings is believed to have occurred
in the XIIIth century when Ardestan and the
whole of Persia were conquered by the Mongols.
This decoration recalls that of Ulu Cami (Great
Mosque) of Diyarbakir in Eastern Turkey.
Kufic script was first developed at Kufa, a town of
today’s Iraq, and used for writing Qur’ans in the
VIIth century. The books reached the countries
conquered by the Arabs and the elaborate design
of Kufic script favored its use for decorative
inscriptions. These can be seen in most Muslim
countries from Tunisia to Central Asia.
Ardestan - Friday Mosque - Facilities: (left)
“shabestan”; (right) stairs leading to a qanat
water outlet and to the “shabestan”
Ardestan is located in the proximity of Dasht-e
Kavir, a large desert. Its inhabitants had to face
extreme heat for most of the year and lack of
water. The latter was available at mountain
springs and long tunnels (qanats) were
excavated to carry it to the town limiting its
evaporation. Towers caught the wind and pushed
the air downwards reducing its temperature.

Shabestans, underground halls built at the qanat
level, enjoyed the cooling impact of both the water
and the air.
The desert between Isfahan and Yazd seemed
broader, blacker, and bleaker than any, despite
the warm spring sun. Its only relief was the
ventilation-mounds of the kanats, strung out
like bowler hats in rows of ten and twenty
miles, and enormously magnified by the clear
shimmering air. I remember Noel’s* telling me
he had calculated that one-third of the adult male
population of Persia is perpetually at work on
these underground water channels. They can
construct an incline of forty or fifty miles through
the almost flat country without any instruments,
and at never more than a given number of feet
below the ground.
Zavareh is situated twelve miles from Ardestan
on the very edge of the desert. It was a lively town
in the XIIth century, but today it is almost a village.
It has retained to some extent its original urban
layout and its yellow color which turns pinkish
at sunset. Original urban layout and color have
almost entirely disappeared from great cities
such as Isfahan, Kashan, Yazd, and Shiraz.
This mosque is dated 1135 and it is the first one
to have a four-iwan layout. It does not seem to
have been significantly modified as it retains
the original Kufic inscription made up of bricks,
a detail of which is shown in the image used as
background for this page.
The ban on the depiction of living beings was a
major limit to the decoration of Muslim buildings.
In its more rigid interpretation, it was not limited
to human beings and animals, but it included
flowers and trees. The decoration of the mihrab
shown above is based on a floral/plant motif, but
it is difficult to exactly say which flower/plant it
depicts. The town of Divrigi in Eastern Turkey
has several examples of decorations of the same
period based on actual or idealized flowers/
plants.
Abarquh is another small town on the edge of
a desert, but it is situated along the Shiraz-Yazd
road. It is known for a gigantic cypress and for a
mausoleum built on a hill near the town. Isolated
mausoleums (gonbad in Persian and kumbet
in Turkish) are typical of Seljuk architecture.
Kayseri, a large city in Turkey, is known for its
many decorated kumbets and nearby Nigde for
that of Hudavent Hatun. Gonbad-i Ali was built in
1055 by the family ruling the town and most likely
it had a pyramidal roof rather than a dome.

The 3-star Mobarakeh Pardis Hotel is located in
Mobarakeh town. Mobarekeh is 60 kilometers away
from Isfahan and it will take you about 50 minutes
to get there. This 3-star hotel in Isfahan is near one
of the natural tourist attractions of Isfahan and Fars
province, Behesht-e Gomshodeh (Lost Paradise).
On the other hand, it is close to popular Zayanderood
River and rice fields. Moreover, there are several
historical attractions nearby that you can visit.
Attractions Nearby
Due to its location, Mobarakeh Pardis Hotel is suitable
for those who like to spend a couple of days peacefully
and away from any disturbing noises. The hotel is
in close vicinity of some Qajar Dynasty historical
buildings. Masjed Ajori and Kabotarkhaneh Tower
are some of them. Also, you can enjoy the beautiful
nature of Mobarakeh.
Mobarakeh Pardis Hotel Features
Mobarakeh Pardis Hotel has 17 rooms on three floors.
You can choose between twin, double, triple, and
quad rooms. The hotel has a parking lot and there
are facilities for disabled guests as well. Also, you
will never get bored at this hotel! There are a game
net and billiard hall where you can spend your spare
time there. Don’t miss tasting the local foods in Pardis
Restaurant or treating yourself to a drink or snack at
the hotel coffee shop. It is worth to mention that the
hotel is kid-friendly too. So, the children under the age
of three can stay at the hotel for free.
Room Amenities
As a 3-star Hotel, Mobarakeh Pardis Hotel has a
handful of facilities to offer to its guests. You will find
an indoor fridge (with free water), furniture, drawers,
wardrobe, and closet in your room. Also, there are a
TV set and phone for your convenience. All rooms
have a private room with a shower, free toiletries,
and western toilet. Other amenities of rooms are
air-conditioning, heating, and slippers. Don’t forget
to share your travel moments with your friends and
families via high-speed Wi-Fi.
nature

Kolah Ghazi National
Park

Kolah Ghazi National Park is a protected area
dedicated to wildlife conservation. With the
area of 47,142 hectares, the refuge is located
in southeastern Isfahan along the road to
Shahreza.
The area is a hunting prohibited region as it
homes to rare mammals, birds and special
vegetation. Sparrow and eagles, deer, rabbit,
fox, goats and snake are among the animals
inhabiting there. The special vegetation of
Kolah Ghazi also includes varieties of medicinal
plants like jujube, hedysarum and milk vetch.
Wildlife species, both flora and fauna in the area
are the main factors of attracting researchers
and students interested in nature fields.
Usually climbing the mountain is possible
from Lashotor neck 30 kilometers away from
Esfahan along the shahreza-Esfahn road. This
mountain has numerous peaks and valleys and
its appellation is due to the shape of its summit
that is like a traditional hat of judges. Kolah
Ghazi used to be the favorite hunting ground
for Iranian kings of Safavid and Qajar eras.
However it still remains as a heaven for nature
lovers who are interested in climbing.

President Urges Efforts to
Ensure Iran’s Food Security

Iranian
President
Hassan
Rouhani
stressed the need for plans to ensure the
country’s food security and agricultural
self-sufficiency.
In a meeting with Agriculture Ministry officials and
staff on Monday, Rouhani emphasized the necessity
for making the country self-sufficient in agricultural
and cattle products.Praising farmers for bearing the
burden of food security in Iran, the president said
security would be meaningless if there were public

news

CBI governor:
Lopping four zeros off rial to
take about 2 years

Governor of the Central Bank of Iran (CBI)
Abdolnaser Hemmati said on Mon. that removing four zeros off national currency ‘rial’ will take
about two years.
The proposed bill for lopping four zeros off rial
requires approval of both the government and
the Parliament, he said, adding, “economic experts estimate that launching this task will take
about two years to complete.”
This move will be taken in tandem with other
basic measures taken by the Central Bank of Iran
(CBI) for reforming banking system and applying modern tools of monetary policies as well as
new methods of efficient supervision on activities and performance of the bank.
After legalization, new banknotes will gradually
replace previously worn-out ones, he noted.
Reforming foreign exchange rate parity through
lopping four zeros off national currency will
enhance reputation and prestige of the national
currency in the international arena, he said,
adding, “such monetary modification is a move
that is launched in many other countries and is
an outset for serious economic reforms in the
country.”
CBI Governor Hemmati expressed his hope that
the bill would be approved both by government
and the Parliament soon.

Iran says its ready to
purchase aircraft from
Japan

Iranian official with the Aviation Companies
Association has spoken regarding the Islamic
Republic purchasing planes from Japan.
Previous rumors said Iran was in talks with
Japan to trade its oil for Japanese aircraft.
In particular, Mitsubishi Aircraft – the aviation
arm of Mitsubishi Heavy Industries - began
market surveys in Iran in September 2015,
four months before sanctions were lifted on the
Islamic Republic, according to Japan’s Nikkei
newspaper.
Mitsubishi had negotiated a potential sale for up
to 105 of its MRJ regional jets.
“This news has no reliable source, it seems
this is baseless, since neither Mitsubishi has
progressed in plane production phase nor have
Iranian companies entered into this field yet,”
Maghsoud Asadi Samani told Trend.
Meanwhile, Samani said Iran has ready to
negotiate with any company regarding the
purchase of planes.
“But Mitsubishi is still on the production stage.
If Japan is ready to distribute its aircraft, Iran is
ready talk it over,” he said.
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concerns about the supply of food products.
While farmers ensure food security in Iran, the
administration is responsible to ensure their
security as well, Rouhani said, adding that a farmer
with concerns about producing and selling farm
products could not naturally create security for the
society.He then highlighted the need for plans to
settle the problems that farmers are grappling with,
including drought, pests, extreme weather and lack
of water.
While many people believe that Iran has problems
in developing advanced technologies and hightech industries, the country has actually difficulty

in supplying forage,
corn, and input for
the cattle industry,
and imports a
large amount of
such
products
each year, the
president noted.
“We
must
stand on our own
feet
in
supplying
food stuff and satisfy
demands through Iranian farms,”
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Afghan envoy highlights Chabahar role
in regional interaction
Afghanistan’s Ambassador to Iran Nasir Ahmad
Nour highlighted the prime role of Iran’s port city of
Chabahar in promoting regional interaction.

Underlining the
importance of
Chabahar port
for his country,
Nour said that
both Afghan
government and
its private sector
are interested
in activating the
port.

The Ambassador made the
remarks in an exclusive interview
with IRNA where, commenting
on the impact of US anti-Iran
sanctions on the relations
between Iran and Afghanistan
like those related to Chabahar,
he pointed out that Chabahar
project has been exempted from
US sanctions.
He said Chabahar will play an
outstanding role in enhancing
regional interactions in future as
regional countries are determined
to turn it into an important hub.
Noting that the agreement to
develop the port as a joint project
was signed by Iran’s President
Hassan Rouhani and his Afghan
counterpart President Ashraf
Ghani as well as the Indian Prime
Minister Narendra Modi May 21,
2016, he said over 100,000 tons
of wheat have been transported
from India to Afghanistan via
Chabahar.
Underlining the importance of
Chabahar port for his country,
Nour said that both Afghan
government and its private sector
are interested in activating the
port.
Many
regional
countries
especially in the Central Asia
are looking forward to getting a
similar opportunity with the port,
he reiterated.
The agreement is certainly a
point of main interest for Iran,
he said, adding that India also as
an economic superpower in the

Iran’s South Pars to
Get New Platform Next
Month

A local contractor developing three phases
of Iran’s South Pars gas field said the construction of a new platform has been completed and the mega-structure will begin
extracting offshore gas within the next
few weeks.According to the contractor of

Sudoku

region and the world is investing
hope on Chabahar.
He called on Iran to pay more
attention to Chabahar to make it
into an export-import port.
Referring to the long history of
US hostility towards Iran, Nour
commented on any probable
impact of such policies on IranAfghanistan relations, stressing
that US presence and its strategic
ties Afghanistan has had no effect
in Tehran-Kabul relations.
Terming Iran as a top exporter
to Afghanistan, he urged Iranian
government and the private sector
to maintain and enhance relations
with his country to supply highquality goods.
According to IRNA, some
120,000 tons of commodities
were transited to Afghanistan
from southeastern Iranian Port
of Chabahar over the past 14
months.Deputy head of Ports and
Maritime Organization of Iran,
Mohammad-Ali Hassanzadeh
said that the shipments to the Port
of Chabahar, mostly wheat and
cereal, are loaded in four Indian
ports.
Referring to a meeting on ways to
implement Chabahar Agreement,
he said that determining the

Phases 22, 23 and 24 of the South Pars gas
field, the second gigantic offshore platform
of the three phases has been manufactured
and is ready for shipping.The homegrown
platform, weighing 2,300 tons, will be
held in place and start pumping gas to the
onshore refineries in the Iranian month of
Bahman (January 21-February 19).The
offshore platform, which has been fully
designed and manufactured by the local
experts, is expected to produce 500 million
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transportation corridors and
agreeing on executive protocols
on port, road and customs
areas were among the main
achievements of the trilateral
meeting of Iran, India and
Afghanistan.
It is rare in Iran and the entire
region that a port can render
both transit and transshipment
services at the same time,
Hassanzadeh said, adding that
having the shortest distance
with Asia-Europe shipping line
and bordering with Afghanistan,
Chabahar Port enjoys an
exemplary position enabling
it to render both transit and
transshipment services.
Based on statistics, India
trades nearly 15 million tons of
commodities with Russia and
commonwealth of independent
states (CIS), part of which is
expected to be transited via the
Port of Chabahar, the official said.
With the completion of the first
phase of development plan of
Chabahar Port, the capacity of
this port grew from 2.5 to 8.5
million tons a year so that it
plays a significant role in transit
of commodities from India to
Afghanistan.

cubic feet of gas every day after coming
on stream next month, he added.In April
2017, Iranian President Hassan Rouhani
inaugurated phases 17, 18, 19, 20 and 21
of the South Pars gas field, whose development has been divided into 28 phases.The
energy-rich zone is located in the Persian
Gulf straddling the maritime border between Iran and Qatar, covering an area of
9,700 square kilometers, of which 3,700
square kilometers belongs to Iran.

News

Iran Hosts 5.2 Million Foreign
Tourists in 9 Months to Dec. 2018
About 5.2 million tourists traveled
to Iran during the first eight
months of the current Iranian
year (March 21-Nov. 21) to
register a 57% growth compared
with last year’s corresponding
period, the head of Iran’s
Cultural Heritage, Handcrafts
and Tourism Organization
said.“The development of tourism
infrastructure, considerable
investments in the tourism sector,
issuance of electronic visa and
visa waiver for target countries
could be considered the main
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reasons for the growth in the
number of foreign travelers,” Ali
Asghar Mounesan was also quoted
as saying by the organization’s
website earlier this week.The
official noted that the number is
already higher than last year’s
5.1 million.A majority of foreign
travelers visiting Iran during
the eight-month period were
from neighboring countries,
namely Iraq, Turkey, Russia,
Turkmenistan, Azerbaijan and
Armenia, Financial Tribune
reported.
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Modest
Rise in New
Cooperatives

A total of 2,670 new
cooperatives were
registered during the
first nine months of
the current Iranian
year (March 21-Dec.
22), which shows a
1.15% increase compared with the corresponding period of
last year.
Close to 693.6 billion
rials ($6.54 million)
worth of investments
were made in these
cooperatives during
the period.
These newly-founded cooperatives have
around 50,425 members and have created jobs for 44,753
people to register a
42.5% decline and a
3% rise respectively
year-on-year, Fars
News Agency reported citing latest
data released by the
Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare.
Khorasan Razavi
with 251 units
topped the list of
provinces in which
the largest number
of cooperatives was
registered over the
one-month period,
as Qom was placed at
the bottom of the list
with 22 registered
cooperatives, according to Financial
Tribune.
The biggest share of
these new entities
was engaged in the
fields of services
(848), agriculture
(833) and industries
(432).
Out of the total number of such units established over the
period, 428 were
women’s cooperatives and 12 were
knowledge-based.
A cooperative is a
jointly-owned enterprise engaging
in the production or
distribution of goods
or the supply of services, operated by its
members for their
mutual benefit, typically organized by
consumers or farmers.
GOLD PRICE PER OUNCE
1,285.2 $

Currency IRR

USD

42000
53548
CHF 42667
EUR 47997
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Pakistan
standing by
Iranians
brothers in
securing Indian
Ocean
Pakistan’s
Peace
and Friendship fleet
docked in the southern
Iranian port city of
Bandar Abbas and its
commander along with
his accompanying crew
met with the governor
of Hormozgan.
The
governor
of
Hormozgan,
Fereydoon Hemmati
said in the meeting,
“Interactions
and
exchanging of thoughts
and
experiences
between Iranian and
Pakistani navies will
bring good results and
achievements for both
countries”.
He
added,
“By
cooperation with each
other, the Muslim
countries of the region
will be able to provide
the security of the
region without the
need for transregional
forces”.
Mentioning to the
presence of the foreign
forces in the region,
Fereydoon Hemmati
stated, “The presence
of such forces is aimed
at creating divisions
among
regional
countries which we
must annihilate the
ominous plot through
more interactions and
cooperation”.
Pakistan’s
Peace
and Friendship fleet
commander Admiral
Mohammad Salem,
for his part, said,
“The Pakistani Navy
provided an idea for the
security of the Indian
Ocean”.
“We hope the naval
forces of Iran will
cooperate with the
navy of Pakistan to
implement the plan,” he
added.
Admiral Salem stated
that the people of
Pakistan consider Iran
their second homeland
and they respect Iran
a lot.The Pakistan’s
Peace and Friendship
fleet, comprised of PNS
Khaibar, PMSS Zhob,
PNS Madadgar and PNS
Rah Naward, docked
in the 1st zone of Naval
Force of the Iranian
Army on Sunday for a
friendly four-day visit
to further improve
military relations and
good neighborliness
between the two
countries.

US Negotiators in
Beijing for Trade War
Talks

US negotiators on Monday headed into
talks with Chinese counterparts as the two
countries seek a deal to end a trade war that
has raised fears of global economic turmoil.
The visiting delegation, led by Deputy US
Trade Representative Jeffrey Gerrish, left
its hotel in Beijing without speaking to
reporters, AFP reported.US President

Donald Trump raised hopes last week that
an agreement could be found to end the
months-long dispute, during which the
world's top two economies have imposed
import duties on more than 300$ billion of
each other's goods.
"I think we will make a deal with China,"
Trump said on Friday.
"We have a massive trade negotiation going
on with China. President Xi (Jinping) is very
much involved, so am I. We're dealing at the
highest levels and we're doing very well."
Trump on Sunday headed to the US

presidential retreat at Camp David, where
he said he would discuss a trade deal with
China with senior aides, among other issues.
The American delegation in Beijing includes
officials from the Treasury, Commerce,
Agriculture and Energy departments.
The talks come a month after Trump and Xi
agreed to suspend a planned tariff hike for
three months to give negotiators space to
reach an agreement and end a dispute that
has roiled world markets.
The ratcheting dispute has pummeled
confidence in China, sending the stock

Trump offers steel instead of concrete for
border wall as compromise with Democrats
President Donald Trump says he will not bend in his
demand for a wall along the US border with Mexico but
notes that steel could be used instead of concrete to build
the barrier as a potential compromise with Democrats who
are refusing to fund it.

Trump made the remarks on
Sunday at the start of the third week
of a partial government shutdown
that has forced nearly 800,000
federal employees to either work
without pay or go on unpaid leave.
“This is a very important battle to
win from the standpoint of safety,
number one, (and) defining our
country and who we are,” Trump
told reporters at the White House.
“The barrier, or the wall, can be of
steel instead of concrete, if that
helps people. It may be better,” he
said.
Mick Mulvaney, Trump’s acting
chief of staff, said the option would
allow Democrats to continue
refusing to fund the wall.
“That should help us move in the
right direction,” Mulvaney told
NBC’s “Meet the Press.”
Led by Vice President Mike Pence,
the second round of talks with

congressional aides on Sunday
ended without any positive results
like the first round held on Saturday.
Trump tweeted Sunday that the
group discussed details of “border
security,” describing the meeting as
“productive.”
V.P. Mike Pence and group had a
productive meeting with the
Schumer/Pelosi representatives
today. Many details of Border
Security were discussed. We are
now planning a Steel Barrier rather
than concrete. It is both stronger &
less obtrusive. Good solution, and
made in the U.S.A.
— Donald J. Trump (@
realDonaldTrump) January 6, 2019
US House Speaker Nancy Pelosi,
who has called a border wall
immoral, said after the negotiations
that she felt Trump would like to
“abolish Congress.”
“The impression you get from the

president is he would like to not only
close government, build a wall, but
also abolish Congress, so the only
voice that mattered was his own,”
Pelosi said in an interview with “CBS
Sunday Morning” host Jane Pauley.
Trump has earlier said that he was
willing to keep the government
closed for a year or more unless
Democrats agree to fund his border
wall. The president has asked for
$5.6 billion for the controversial
wall, which he insists would
stop illegal immigrants and drug
traffickers from crossing the US
border.
Democrats, however, say they
won’t go higher than the current
$1.3 billion level funding that
the Department of Homeland

Security receives for fencing and
barrier repairs plus $300 million
for cameras and other related
technologies.
Trump’s issue of border wall
‘beyond reality’
Trump’s issue of a border wall is
“beyond any reality,” says David
William Pear, a political, economic
and historical columnist.
“He is acting as if the US is under an
invasion from South America and
he keeps talking about safety and so
forth,” Pear told Press TV on Sunday.
However, he said, “This whole issue
has been built up way way beyond
any reality. In fact the reality is that
more undocumented immigrants
are heading south and heading
north.”

Syria May Join Arab
League Again Soon:
Tunisian Official

regard to restoring Syria’s membership
in the Arab League especially after the
latest move by some Arab countries to
re-open their embassies in Syria,” he
said, according to National News Agency.
Al-Chabi’s remarks came upon his arrival
at Beirut’s airport in an official visit to
Lebanon to deliver to President Michel
Aoun the invitation to the Arab summit
which will take place in March in Tunisia.

Al-Chabi said that this is the right time
for Syria to be back to the Arab League.
“Syria cannot remain outside the Arab
League anymore. This is its normal
place,” he said.
If Syria succeeds in joining the Arab
League again, the country will then be
invited to the Arab economic summit
that will take place in Beirut later this
month.

‘Iran’s negotiations
with US’, Trump’s
unattainable dream: FM
spox

the developments during the recent
decades and has neglected the wrong
policies of his predecessors towards
our region and the Islamic Republic;
he has once again made irrational and
hate speeches towards the people of
Iran, which repeats the same greedy
and ambitious dreams of medieval and
extinct powers.”
He added “US’ fantasy and hostile
measures have led nowhere, in spite of
all their vengeful efforts towards the
Iranian people, and will certainly not in
the future.”
“Trump simply makes impossible,
unrealistic, and unattainable wishes,
which do not match reality in any way,”
Ghasemi noted, adding “he is well aware

of the fact that the Islamic Republic of
Iran is used to US sanctions; we’ve had
them for decades.”
Ghasemi stressed “Iranian nation will
never yield to the cruel pressures of the
United States; they will never bend to
those who are talking with the language
of sanctions and build walls instead
of bridges.”Through their honarable,
though full of ups and downs history,
Iranian nation have learnt how to resist
against the oppressors, he added.
Trump claimed on Sunday that the
sanctions on Iran are affecting its
economy, since US withdrawal from
nuclear deal. “They (Iranians) are not
in a good situation. They want talks,”
he said.

Tunisian Presidential Advisor Lazhar
Al-Qorawi Al-Chabi said that the
Arab League is currently studying
the possibility of restoring Syria’s
membership in the organization.
“There are some positive signs with

Foreign Ministry spokesman has lashed
out at President of the United States
Donald Trump for making claims
that Tehran was willing to negotiate,
saying “he simply makes impossible,
unrealistic, and unattainable wishes in
his speeches.”
In a statement earlier on Monday,
Iran’s Foreign Ministry Spokesman
Bahram Ghasemi said “as has always
been the case, president of the United
States has not learnt a lesson from

m a r k e t s
tumbling
while
the
Yuan
has
fallen against
the dollar.
In addition
to the bruising
trade war, China
is also grappling with
a
slowing domestic economy, with growth
slowing to 6.5 percent in the third quarter, as
a battle against debt has ramped up.

News
Int’l seminar on West Asia security,
defense kicks off in Tehran

International seminar of “Peace, Stability and
Sustainable Security in Light of Defense
Cooperation” kicked off in Tehran on Monday.
Secretary of Iran’s Supreme National Security
Council (SNSC) Ali Shamkhani delivers the inaugural
speech.
During the day-long event, political, defense and
security officials from Asian and European countries
are set to express their viewpoints about regional
security, terrorism, extremism and the adverse
consequences of foreign interference in the internal
affairs of countries in the region.
The discussions is being held in specialist panels
focusing on ways to manage regional crises with an
emphasis on the necessity to put an end to the US and
Israeli regime’s interference in the region, prevent
arms sales among regional countries, the emergence
of a new generation of violent dictators in the region
and its adverse effects on talks aimed to restore peace
to the region.
The participants will also exchange views about
ways to fight extremist groups and their allies,
security threats emanating from the spread of
extremist and Takfiri ideologies in the region and
across the world, and the role of diplomacy in settling
regional woes.
The international seminar is being held in
cooperation with Iran’s Supreme National Defense
University and the Defense Diplomacy Strategic
Studies Center (RAAD), according to Press TV.

Iran’s Intelligence Busts Network
of Currency Fraud, Money
Laundering

The Iranian Intelligence Ministry apprehended
members of a network that has been earning huge
profits by smuggling foreign currency, tax evasion
and money laundering.
The Intelligence Ministry forces in the province
of Qazvin arrested 12 members of the network
on charges of disrupting the country’s currency
market, smuggling currency through illegal
trades, tax evasion and money laundering.
The network has been doing fraudulent
activities in the provinces of Qazvin, Tehran and
Mazandaran. Its ringleader was also detained
before fleeing the country.
The network had a turnover of some 20 trillion
rials over the past four years and earned a sum of
450$ million in trade.
In another operation, the Intelligence Ministry
forces captured 13 individuals in the province
of East Azarbaijan for disrupting the country’s
currency market. A number of them were
arrested before crossing the border with fake ID
cards.The network received subsidized foreign
currency with business certificates of sham
companies.
In December, the Intelligence Ministry arrested
members of another major network that had
swindled the country’s banks out of millions of
euros by infiltrating into the banking system.

report

US Sent Messages to Negotiate with Iran on Afghanistan, Shamkhani Says
Secretary of Iran’s Supreme National Security
Council (SNSC) Ali Shamkhani highlighted
the US failures in regional countries, including
Afghanistan and Syria, and said Washington
sent messages to him asking for negotiations
about the Afghan crisis.Addressing a
gathering on “defense and security in West
Asia” on Monday, Shamkhani said the US did
not play any positive role in the collapse of the
Daesh (ISIL or ISIS) terrorist group in Syria.
“The United States failed in its strategy in
Syria and faces a contradiction in the East
Euphrates region, and this situation dictates

nothing but the departure of the US,” he
stressed.“Today, the Americans are talking
about leaving Afghanistan,” Shamkhani said,
adding that they have not fulfilled any of their
obligations to ensure security in Afghanistan.
He further rejected US officials’ claims that
Tehran has called for talks with Washington
and said, “The Americans have asked me
twice for negotiations.”
In a meeting with the Afghan president in
Kabul in late December, Shamkhani said Iran
is prepared to promote defense, military and
security cooperation with Afghanistan, which

he described as a friend and brother.The
withdrawal of US forces provides a golden
opportunity for Afghanistan to strengthen its
defense and military capabilities by relying
on its own potential, the Iranian official said,
adding that the US presence in the region has
resulted in nothing but wars and insecurity.
Stressing the need for joint efforts to ensure
security of the Iran-Afghanistan common
border and fight against drug traffickers and
terrorists, Shamkhani said, “In an organized
move, the enemies of regional security and
calm seek to make the common border

insecure
in order to transfer the
defeated elements of Daesh to Afghanistan
and support the spread of Takfiri terrorism in
that country, so that they could once again fan
the flames of war, bloodshed and insecurity
in the region.”
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CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

Morning call to prayer :
05:40:22		
Noon call to prayer :
12:09:29		
Evening call to prayer:
17:31:59		
WEATHER

High: 10 ° c
Low: - 1 ° c

Daesh Gaining Foothold in Afghanistan, Iran’s EXDefense Minister Warns
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Former Iranian defense minister General Ahmad Vahidi warned of Washington’s continued
moves to create tensions and crisis in the region and said the Daesh (ISIS or ISIL) terrorist
group is getting a foothold in Afghanistan. Addressing a gathering on “defense and security
in West Asia” on Monday, General Vahidi, who is also the president of the Supreme National
Defense University of Iran, said although the situation in the region has improved, evil deeds
have not come to an end.He further pointed to the US defeats in regional countries and said,
“We should worry about more crises created by the US in the region.” “Today, Daesh is gaining
a foothold in Afghanistan and Central Asia, and the sound of war drums is still heard from the
United Arab Emirates and Saudi Arabia in the region,” the former defense minister added.

ISFAHAN
NEWS
news
Iran

No Beirut Summit
without Syria:
Lebanese MP
A Lebanese lawmaker
said there will be “no
summit in Beirut without
Syria”, stressing that the
two countries need each
other.“(Lebanese officials)
should take the initiative
to reconcile with Syria and
invite it to the summit,”
Amal Movement MP
Ali Khreis said during a
memorial ceremony in Tyre
on Sunday, the Daily Star
reported.He was referring
to the Arab Economic
and Social Development
Summit to be held in Beirut
on Jan. 19-20.“Lebanon
needs Syria more than
Syria needs Lebanon,” the
MP added.According to a
report, Lebanese Foreign
Minister Gebran Bassil
has contacted several
Arab countries to discuss
inviting Syrian President
Bashar Assad to attend the
upcoming meeting.

CBI governor:

Lopping four zeros off rial to take about
2 years

Virtual training of Persian language
made possible

"A small studio has been inaugurated in Saadi
foundation to provide various programs to
help the learning process of Persian language,"
Gholam-Ali Haddad-Adel said. "Persian is one of
the languages that has been taught in more than
80 countries, this language cannot be taught
without taking advantage of new technologies
and distance education," Reza-Morad Sahraee, the
training and research deputy of Sadi Foundation
said.
"The first virtual training will be carried out for a
Persian school in Australia. Educational resources
of Saadi Foundation will be put on the school

website, so there is no need for students to come
to Iran," he noted.
"Launching this studio is a part of virtual training
project of Saadi Foundation that includes
simultaneous and asynchronous virtual training,
and electronic content production," Ehsan Tufaninezhad, the director of virtual training of Sadi
foundation said.
"The main activity in the studio is making
educational videos for asynchronous training,
however, we have tried to provide a multi-purpose
center, so that we can record audios and hold
simultaneous virtual classes as well," he added.

HRW Urges Thailand Not to Return Saudi Asylum-Seeker
Human Rights Watch (HRW) urged Thai
authorities on Monday to halt plans to deport
an -18year-old Saudi woman who says she is
fleeing abuse from her family and fears they will
kill her if she is returned home.

Rahaf Mohammed al-Qunun said she fled Kuwait
while her family was visiting the Persian Gulf
country and had planned to travel on from Thailand
to Australia to seek asylum. She said she was
detained after leaving her plane in Bangkok and told
she would be sent back to Kuwait.She was scheduled
to be sent back on Kuwait Airways flight 412 leaving
at 11:15 a.m. local time (0415 GMT).“My brothers
and family and the Saudi embassy will be waiting
for me in Kuwait,” Qunun told Reuters by text and
voice message from a Bangkok transit hotel late on
Sunday.

Collide between Milky Way, Nearby Galaxy
to Send Solar System 'Flying into Space'
Earth's End of Days could be the result of the
solar system being blasted into interstellar space
after a newly-predicted collision with a nearby
dwarf galaxy.

The head of Saadi Foundation has announced
launching a small studio right in the building
of the foundation equipped with the modern
technologies for online training of Persian
language in order to speed up the education and
expanding Persian language.

“They will kill me,” she said. “My life is in danger.
My family threatens to kill me for the most trivial
things.”Thai immigration authorities denied
Qunun’s allegations they were acting at the behest
of the Saudi government, saying she was refused
entry to Thailand on Saturday night because she did
not have the proper documents for a visa on arrival.A
representative from the Saudi embassy in Thailand
said there was no one available to comment.
New York-based Human Rights Watch said Thailand
should not send Qunun back to her family because
she is an adult who faces danger.“Thai authorities
should immediately halt any deportation, and
either allow her to continue her travel to Australia or
permit her to remain in Thailand to seek protection
as a refugee,” Michael Page, deputy Middle East
director at Human Rights Watch, said in a statement
on Monday.
Qunun said she had obtained an Australian visa and
booked a flight.
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A nearby galaxy will slam into the Milky Way galaxy
and send the solar system, where Earth resides,
hurtling into space, a journal article in the Royal
Astronomical Society reported.
The impact that the Large Magellanic Cloud (LMC),
a dwarf galaxy, could also wake up the Milky Way's
dormant black hole, known as Sagittarius A*, the
outlet reported, citing the study. The hole would
then devour surrounding gas, get ten times bigger
and disperse high-energy radiation, the report
said.

But these "cosmic fireworks" are unlikely to affect
life on Earth, unless it's already been hurled into
space, according to the report.
The event could happen in about two billion years,
according to astrophysicists at Durham University,
who are working with the University of Helsinki in
Finland, Forbes reported.
"While two billion years is an extremely long
time compared to a human lifetime, it is a very
short time on cosmic timescales," said lead
author Dr. Marius Cautun, a postdoctoral fellow in
Durham University’s Institute for Computational
Cosmology, according to Forbes.
"The destruction of the LMC, as it is devoured by
the Milky Way, will wreak havoc with our galaxy,
waking up the black hole that lives at its center and
turning our galaxy into an ‘active galactic nucleus’
or quasar."

Saudi-Based Opposition Group Says Has No
Power to Stop Reconciliation with Syria
Syria’s chief opposition negotiator
said he was surprised by countries
rebuilding ties with the Syrian
government and urged them to reverse
their decision.
“We do not have the power to stop
this reconciliation,” Nasr Hariri told
reporters in the Saudi Arabian capital
Riyadh, where he is based, Reuters
reported.
“We still hope there is a possibility

for (these countries) to revisit their
decisions and realize that the real and
solid relation should be with their
brothers of the Syrian people” and not
with the Damascus government, he
said.Kuwait said last week it expected
more Arab countries to reopen
embassies in Damascus in “coming
days”, although the move would need a
green light from the Arab League.
Arab states, including some that once

backed militants against President
Bashar Assad, are seeking to reconcile
with him after decisive gains by
his forces in the war and defeat of
terrorism in the Arab country.
The United Arab Emirates re-opened
its embassy in Damascus last month
and Bahrain said its embassy there,
and the Syrian diplomatic mission in
Manama, had been operating “without
interruption”.

A second round of negotiations
between Yemen’s Houthi Ansarullah
movement and forces loyal to fugitive
former president Abd Rabbuh
Mansur Hadi could be hosted "soon"
in the Jordanian capital of Amman, a
senior Houthi official said.
Talks on Yemen's failed economy
"could take place soon in Amman

or by video conference, which I
discussed with the UN envoy," The
chairman of Yemen’s Supreme
Revolutionary
Committee,
Mohammed Ali al-Houthi, told AFP
after meeting the UN envoy in Sana’a
on Sunday.
One month after hard-won peace
talks on the Saudi-led war on Yemen,

the United Nations faces an uphill
battle as it pushes to ensure the
warring parties make good on a shaky
truce deal.UN envoy Martin Griffiths,
who brokered the breakthrough last
month in Sweden, returned to Yemen
Saturday with a plan to expedite
measures agreed between the exgovernment and Houthis.

Next Round of Yemen Talks Could Be in Amman: Houthi Leader

