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اولی
ن روزنامه
اقتصادی
دو زبانه
استا
ن اصفهان

ت سوخت ۱۰هزار تومان آب میخورد؛
دریافت هر کار 

 ۹میلیاردی که از مردم گرفته میشود،
به کجا میرود؟

روزنامه اقتصادی استان اصفهان
قیمت  500تومان
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شرکت پست در قبال اینکه کارتهای سوخت جامانده
در این شرکت را به مالکان ارائه میکند ،به ازای هر کارت
سوخت  ۱۰هزار تومان از مالک خودرو دریافت میکند
و با توجه به اینکه  ۹۲۴هزار کارت سوخت در این شرکت مانده ،جمع
مبلغ اخذشده از مردم ،بیش از  ۹میلیارد تومان میشود .بعد از آنکه
بازگشت کارت سوخت به چرخه سوختگیری ...

ISFAHAN
NEWS

ســـرمقالــه
کوثربابایی

نویدیکسالخوب
بهمردم!
چند سالی اســت در تمام دنیا،
آخریــن روزهای ســال فرصت
مناســبی برای خرید محسوب
می شــود تا جایی کــه آخرین
جمعه ســال به نام جمعه سیاه
مشهور شده است  .آخرین جمعه
ماه نوامبر ،یعنــی دقیقا جمعه
قبل از تعطیالت کریســمس به
عنوان بزرگتریــن روز خرید در
سال نام گرفته است .در این روز
اجناس با تخفیــف های زیادی
عرضه شــده و مردم در آمریکا و
کشــورهای اروپایی برای خرید
صف می کشند .این تخفیف ها
به حدی زیاد است که حتی کار
خریدارهای جمعه سیاه گاهی
به کتــک کاری هم می کشــد.
که البته در ســال های اخیر به
دلیل افزایش خرده فروشــی ها
و تخفیفــات ایــن حجــم از
خرید هــا در یــک روز کاهش
یافته و در کل روزهــای پایانی
ســال توزیع شــده اســت .اما
در کشــور مــا جریــان کامال
بــر عکس ایــن ماجرا اســت و
هرچه بــه عید نــوروز نزدیکتر
می شویم ...

معاون رییس جمهوری در جمع مسئوالن شهرستان کاشان:

مسیرماندرجادهتوسعهامیدوارکنندهاست

معاون اول رییس جمهوری دیروز در سفر یکروزه به کاشان سه طرح عمرانی شامل واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ،مدول دوم تصفیه خانه و نخستین خط تولید پایه چدن نشکن این
شهرستان را با صرف بیش از 20هزار میلیارد ریال افتتاح کرد.

زومیت

بررسی تبلت هواوی مدیاپد M3
الیت 10؛

خوش ساخت و اقتصادی!
هواوی مدیاپد ام  3الیــت  ،10یکی از
گزینههای مقرونبهصرفه برای کاربرانی
است که به دنبال محصولی مناسب برای
تجربه محتوای چندرسانهای هستند.
ت چندان مشابه سالهای
حال و روز دنیای تبل 
پیشین نیســت و افول آن همچنان ادامه دارد؛
بهطوری که پیشبینیها ادامه روند بیمهری
بازار به این گجتها را برای ســال  ۲۰۱۸نشان
میدهند .با وجود فقدان تبوتــاب در این بازار
رو به افول ،شــرکتهای مختلف همچنان به
ت مشغول هستند و این بازار
تولید و عرضه تبل 
را رها نکردهاند .هواوی یکی از بازیگران مهم در
ت اندروید محسوب میشود که هر سال
بازار تبل 
مدلهای جدیدی در بازههای قیمتی مختلف
روانه بازار میکند.
ت و گوشــی موبایل هر روز در حال
مرز بین تبل 
کمرنگتر شدن است و کاربران یا عالقهمند به
ی خود هستند یا ترجیح
حفظ تبلتهای قدیم 
ت برطرف کنند؛
میدهند نیازهای خود را با فبل 
اما هنوز کاربرانی هستند که نیازمند نمایشگر
ت هســتند .مدیاپد ام
بزرگ و امکانات ویژه تبل 
 ۳الیت یک تبلت میانرده محســوب میشود
که در دو نسخه  ۸و  ۱۰اینچی و با هدف جذب
کاربران عالقهمند به تجربه مناســب محتوای

چندرســانهای
وارد بازار شده است.
طراحی
تبلت مدیاپــد  M3الیت هــواوی را باید جزو
تبلتهای خوشســاخت میانردهای به شمار
بیاوریم که نهایت تالش ســازنده برای تبدیل
آن به محصولی خوب و باکیفیت به کار گرفته
شده است .این تبلت از وجود یک نمایشگر ۱۰
اینچی با نسبت تصویر  ۱۶به  ۱۰بهره میبرد که
در میان تبلتهای با ســایز  ۱۰اینچ که معموال
از نســبت تصویر  ۴به  ۳بهره میبرند ،رویکرد
متفاوتی است.
بدین ترتیب با محصولی مناســب کاربریهای
چندرسانهای اعم از تماشای فیلم و بازی روبهرو
هســتیم و مدیاپد ام  ۳الیت با توجه به نسبت
تصویر خود ،گزینهای مناسب برای امور اداری
و مطالعه به شــمار نخواهد رفت .با اینکه انواع
تبلت با نســبت نمایشــگر  ۴به  ۳برای تجربه
محتوای چندرسانهای چندان ایدهآل نیستند،
اما به نظر ما این دســته از تبلتها گزینههای
بهتری برای کاربریهــای ترکیبی بهخصوص
در زمینههای ارگونومی و راحتی کار به شــمار
میروند.
در پنل پشتی شــاهد اســتفاده از آلومینیوم
تراشخورده هستیم و شاسی این تبلت از یک
فریم فلزی تشکیل شده است؛ با وجود استفاده از
فلز در پنل پشتی و فریمی که دور تا دور این تبلت
را پوشش داده ،این دو قسمت بهصورت یکدست

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان
نوید داد:

تخفیف ۳۵درصدی
شهرداریاصفهانبرایصدور
پروانهساختمانی
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان از ارائه بسته
تشویقی ساخت و ساز شهرداری با تخفیف ۳۰
و  ۳۵درصد به شــهروندان متقاضی پروانههای
مسکونی و تجاری و به مناسبت چهلمین سالگرد
انقالب اسالمی خبر داد و گفت :این بسته در دو
نوبت از  ۱۰دی تا  ۹بهمــن و از  ۱۰بهمن تا ۱۵
اسفندماه در نظر گرفته شده است.
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 2 ...

ادامه در صفحه 2
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بازار طال و سکه  97/10/23ساعت 15:05
قیمت سکه

قیمت
فروش

قیمت قبلی

سکه طرح
قدیم

3,780,000

4,551,000

سکه طرح
جدید

3,788,000

5,041,000

نیم سکه

2,020,000

2,521,000

ربع سکه

1,240000

1,441,000

سکه گرمی

680000

701,000

یک مثقال
طالی  17عیار

1,910,000

2,118,000

یک گرم طالی
 18عیار

357560

488,940

یک گرم طالی
 19عیار

465,380

516,060

یک گرم طالی
 24عیار

541,760

651,920

جایخالی«صنعتتفریح»احساسمیشود

تازه ها

گـــزارش

3

طراحی نشــدهاند و در این قسمت میتوان
انفصال بین فریم و پنل پشتی را مشاهده کرد.
برخالف گوشــیهای موبایل ،ســازندههای
تبلت تاکنون تالشی برای کاهش حاشیههای
محصوالت خود نکردهاند.
البته با توجه به کاربری و نحوه در دست گرفتن
تبلتها ،امکان حذف حاشیه اطراف نمایشگر
همانند آنچه در موبایلها شاهد هستیم ،وجود
ندارد.
هواوی حاشیههای نهچندان اندکی برای تبلت
خود در نظر گرفته است و شاهد فضای بیشتری
در بخشهای باالیی و پایینی تبلت (در صورت
در دست گرفتن افقی آن) هســتیم که البته با
اندکی کاهش این بخشها ،قطعا با تبلت زیباتری
روبهرو بودیم .با این حال مدیاپد ام  ۳الیت  ،۱۰به
واسطه همین فضاهای تعبیهشده ،به راحتی در
دست قرار میگیرد و کیفیت خوب بدنه آن نیز
کمک شایانی به تجربه کاربری دستگاه میکند.
با توجه به اینکه حاشیههای طولی بیشتر از نمونه
عرضی هستند ،اما در حالت عمودی نیز این تبلت
بهخوبی قابل استفاده است.
با نگاهی به پنل پشتی یکدست این تبلت میتوان
نام هواوی را در قسمت میانی مشاهده کرد .در
گوشه سمت راست پنل پشتی ،دوربین اصلی
جا خوش کرده است که بیرونزدگی لنز آن به
هیچ وجه محسوس نیست تا در این بخش تبلت
هواوی نمره قابل قبولی دریافت کند .در قسمت
پایین ،نام برند  Harmon/Kardonمشاهده
میشــود که مهر تاییدی بــرای کیفیت باالی
اسپیکرها و تجربه صوتی این تبلت است .مدیاپد
 M2الیت از وجود چهار اسپیکر بهره میبرد که
در لبههایی باال و پایینی تبلت تعبیه شدهاند.
با توجه به نوع کاربری مدیاپد ام  ۳و ابعاد آن ،نکته
منفیوالبتهنهچندانکوچکاینتبلترامیتوان
مکان دوربین سلفی آن دانست .دوربین سلفی
تبلتها هیچگاه برای ثبت تصاویر سلفی طراحی
نشده است و عموما کاربری مکالمه ویدیویی دارد؛
اما با این حال باید کاربر امکان ثبت این دسته از
تصاویر را نیز داشته باشد .اما در تبلت  ۱۰اینچی
هواوی ،دوربین سلفی در تقارن با دکمه هوم و
در لبه باالیی نمایشگر قرار گرفته است .در این
حالت ثبت تصویر سلفی با یک دست به هیچ وجه
ممکن نیست و در صورت چرخش  ۹۰درجهای
تبلت برای عکاسی سلفی ،دوربین در لبه سمت
راست تبلت قرار خواهد گرفت که زاویه مناسبی
برای عکاسی نیست و تاثیر منفی در نتایج نهایی
خواهد گذاشت.

رییس اداره تفریحی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت :تفریح یک صنعت پر درآمد در دنیا به شمار میرود ،اما متاسفانه
در ایران جای خالی آن احساس میشود .نفیسه گلشیرازی اظهارکرد :بسیاری از فعالیتهای تفریحی ما الگو گرفته از غرب است که وارد کشورمان
شده است؛ زیرا خودمان در این باره تدبیری نیندیشیدهایم .این در حالی است که پرداختن به بازی و تفریحات پرتحرک و شادیآور از اهمیت زیادی
برخوردار است و نقش مهمی در نشاطآوری دارد.
رییــس اداره تفریحــی
سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شهرداری اصفهان
 ISFAHANبا اشــاره به فعالیت هشت
 N E W Sمرکــز زیر نظر ایــن اداره
تصریح کرد :باغهای بانوان،
گـــزارش
ایمنا
مرکز بــازی ویژه کودکان،
خانــه خالقیت ویژه کــودک و نوجوان
و جوانــان ،باغ تجربه ویژه شــهروندان
ارشد شهر ،دفتر ناژوان ویژه برنامههای
تفریحی ناژوان و باغ فدک از جمله مراکز
این مجموعه است.
در جزیره بازی داخل
گلشیرازی تاکید کرد :به منظور آسایش
یک سالن سرپوشیده،
و آرامش بانوان ،باغهــای بانوان تعریف
«شهر مشاغل» در نظر
شده تا آنان آزادانه از فضای طبیعی باغ
گرفته شده و در فضای
استفاده کنند؛ سعی کردیم در باغهای
آزاد آن بعدازظهر
بانوان اجرای برنامههای تفریحی ،هنری،
پنجشنبهوجمعههای
روانشناسی و سالمت برای آنان در نظر
هرهفتهبرنامههای
بگیریم ،البته در سال  ۹۸با برنامههای
متفاوتی اجرا میشود
جدید در خدمت شــهروندان اصفهان
که خانوادهها همراه
خواهیم بود.
با فرزندان خود
وی با بیان اینکه جزیــره بازی ،فضایی
میتوانند در آن
برای بازی کــودکان اســت ،گفت :در
شرکتکنند.
جزیره بازی داخل یک سالن سرپوشیده،

«شهر مشاغل» در نظر گرفته شده و در
فضای آزاد آن بعدازظهر پنجشــنبه و
جمعههای هر هفته برنامههای متفاوتی
اجرا میشــود که خانوادههــا همراه با
فرزندان خود میتوانند در آن شــرکت
کنند.
رییس اداره تفریحی سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان
با تاکید بر اینکه برنامههای جزیره بازی
مورد استقبال گسترده شهروندان قرار
میگیرد ،اظهارکــرد :در خانه خالقیت
بازیهای فکری برای رده سنی کودک،

نوجوان ،جوان و شــهروندان ارشــد و
بزرگسال در نظر گرفته شده و از طریق
یک رســتوران بازی خانوادهها از داخل
منو ،بازی دلخــواه را انتخاب میکنند و
همه اعضای خانواده دور یک میز نشسته
و بازی انجام میدهند.
وی افزود :دفتر نــاژوان نیز در مجموعه
تفریحی ناژوان ایجاد شده است و مسئول
برگزاری جشنها و برنامههای تفریحی
در این طبیعت بکر خدادادی است .البته
در اجرای برنامهها از ظرفیت جادههای
سالمت نیز استفاده میکنیم.

خـــبــــر

بودجه مناسبی برای احیای بیمه تاکسیرانان در نظر گرفته شود
مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانیهای شهری کشــور گفت :در سال
 ۱۳۹۸بودجه و اعتبار مناسبی باید برای احیای بیمه رانندگان در نظر
گرفته شود ،زیرا تاکسیرانان امروزه از وضعیت اقتصادی رنج بسیاری
میبرند.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه تاکســیرانی های شــهری کشور،
مرتضی ضامنی با بیان این مطلب اظهار کرد :باید بپذیریم که شرایط
فعلی تاکسیرانان اصال شرایط مناسبی نیست؛ در سالهای گذشته
وضعیت به مراتب قابل قبولتر بود ،متاسفانه موضوع بسیار مهم بیمه
تامین اجتماعی رانندگان طی چند ســال اخیر مغفول مانده است
درصورتی که این افراد بهدلیل نوع کاری که انجام میدهند بیش از
سایرین دچار فرسایش و فرسودگی میشوند که الزم است در چتر
حمایتی بیمه قرار گیرند.
وی اظهار امیدواری کرد :در ســال  ۱۳۹۸بودجه و اعتبار مناسبی
برای احیای بیمه رانندگان در نظر گرفته شــود ،زیرا تاکســیرانان

امروزه از وضعیــت اقتصادی رنج بســیاری میبرنــد؛ هزینههای
بــاالی زندگــی ،هزینههای بــاالی تعمیــر و نگهــداری خودرو،
هزینههای درمان ،بهداشــت ،تحصیل ،مســکن و  ...در برابر درآمد
آنها ،آن هم با کرایه های بســیار پایین جای گفتوگوی بســیاری
دارد.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور ادامه داد :به دلیل
افزایش قیمت هزینههای جاری خودروها اتحادیه تاکســیرانی در
حد توان و بضاعت خود طرحهــای حمایتی از جمله انواع طرحهای
بیمهای ،توزیع الســتیک و روغــن خودرو با اعمــال تخفیف برای
ترغیب و کمک به رانندگان ناوگان ارائه و سعی کرده است تا حدودی
از هزینههای بســیار زیاد تاکســیرانان بکاهد .این امور از مهمترین
برنامههایی اســت که برای کمک به راننــدگان و همچنین تجهیز
ناوگان تاکسی با هدف افزایش ضریب ایمنی از سوی اتحادیه انجام
شده است.
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نوید یک سال خوب
به مردم !
ادامه از صفحه یک:
 ...بــر قیمت کاال ها افزوده شــده و
به جای جمعه ســیاه  ،بازار سیاه راه
می افتــد و مردم مجبور هســتند
اجناس را بــا قیمت هــای گزافی
خریداری کنند.
شــاید افزایش قیمت هــا در ایام
مناسبتی به رســمی تبدیل شده
اســت که در طول ســالیان و ادوار
گذشــته به کــرات تجربه شــده
اســت .همانطور که به صورت بارز
در شــب یلدا با این پدیده رو به رو
شدیم.
با نزدیک شدن به عید نوروز نیز بیم
آن می رود که با شرایط مشابهی رو
به رو شویم .
همان طور که سال های پیش قبل
از عید نوروز این اتفاق افتاد و مردم
مجبور شدند با قیمت های غیر واقعی
اجناس مورد نیاز خود را تهیه کنند
امسال نیز قیمت ها افزایش خواهد
یافت با این تفاوت که امســال افت
قــدرت خرید در مــردم اوج گرفته
است.
به واقع با اُفت قــدرت خرید مردم و
کوچکتر شدن ســفره ها ،افزایش
احتمالی مجدد قیمتها در روزهای
منتهی به پایان ســال ،از معضالتی
اســت که میباید از هم اکنون برای
کنترل و مهــار آن چاره اندیشــی
شود.
تا کنون تنها راهکاری که از ســوی
دولت در این جریان اندیشیده شده
است اعطای بستههای حمایتی میان
اقشار ضعیف در سه نوبت و پرداخت
مبلغ  ۲۰۰هزار تومان به این گروهها
که متاســفانه تا کنــون موفقیت
چشــم گیری در جامعه نداشــته
است و بیشــتر افرادی که مستحق
گرفتن ایــن حمایت خــود را می
دانند برای گرفتن آن دچار مشکل
شده اند.
این در حالی اســت که مــدام در
رســانه ها خبر از اختــاس برخی
مسئولین داده می شود و این اخبار
باعث شده است مردم به تمام افراد
جامعه حتی خویشاوندان خود بدبین
شــوند و بی اعتمادی باعث خواهد
شد شغل ها از رونق بیفتد و وضعیت
اقتصــادی هر روز بدتر از گذشــته
شود.
در این میان برخی مردم انتظار دارند
دولــت حمایت های مالــی خود را
افزایش دهد و مبلغ  200هزار تومان
کمک هزینه را به همه افراد جامعه
پرداخت کند این در حالی است که
برخی از کارشناسان بر این باورند که
در صورت افزایش مبلغ کمکی (۲۰۰
هزار تومان) شاهد پیامدها و تبعاتی
همچون رشد هر چه بیشتر نقدینگی
و باال رفتن افزونتر تورم در کشــور
خواهیم بود.
مســلما برای حل این مشــکالت
باید به دنبال ریشه یابی بود و دادن
 200هزار تومــان دردی را از هیچ
کس دوا نمیکند همانطور که دادن
یارانه ماهانه دردی را از کســی دوا
نکرد.
که البته با این بهانه نیز نباید همین
میزان کم یارانه و کمک هزینه را قطع
کرد بلکه در کنار این تدابیر باید به
فکر راه حل اساسی چون حمایت از
تولید داخلی ،جلوگیری از صادرات و
واردات بی رویه و جلوگیری از افزایش
بی دلیل قیمت ارز بود تا به این وسیله
بتوان ثبات اقتصــادی را به جامعه
برگرداند .
هرچنــد تقریبا ســه ماه بیشــتر
به عیــد نــوروز نمانــده امــا در
همیــن مدت کــم نیز بــا افزایش
نظــارت هــا و کاهــش تخلفات
می توان نوید یک ســال خوب را به
مردم داد.

شهرکمبلرهنان؛محرکتوسعهمنطقه۱۱

استانداری اجازه ندهد مصوبات شورای شهر بیش از این بیحرمت شود

مدیر منطقه ۱۱شهرداری اصفهان گفت :در حالی که رهنان یکی از قطبهای صنعت مبل به شمار میرود،
اما متاسفانه عدهای از مردم اصفهان برای خرید مبل به یافت آباد تهران مراجعه میکنند و حاضر به خرید
همان مبل از منطقه رهنان نیستند.
حمید اشرفی اظهار کرد :جشنواره مبل رهنان از یکم آذرماه ۹۷تا پایان سال در خیابان شریف رهنان در حال
برگزاری است تا موتور محرکی برای بازار مبل رهنان باشد؛ حدود  ۱۰۰۰غرفه و فروشگاه در جشنواره ملی
بازار مبل اصفهان شرکت میکنند که مصنوعات عرضه شده در این جشنواره شامل انواع مبلمان منزل ،اداری،
اتاق خواب کودک ،سرویس خواب ،میز و صندلی است.
وی با بیان اینکه این جشنواره تا پایان سال ادامه دارد ،افزود :هدف از این جشنواره معرفی توانمندیهای استان اصفهان در
زمینه صنعت چوب و مبلمان به تمام کشور است .مدیر منطقه ۱۱شهرداری اصفهان تصریح کرد :این جشنواره با همکاری شهرداری اصفهان،
سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،منطقه ۱۱شهرداری اصفهان ،صدا و سیمای جمهوری اسالمی و دفتر امام جمعه غرب اصفهان برگزار میشود.
وی ادامه داد :با وجودی که بخش اعظمی از مبلهای ساخته شده در اصفهان به تهران ارسال میشود ،اما متاسفانه عدهای از مردم اصفهان برای
خرید مبل به یافت آباد تهران مراجعه میکنند و حاضر به خرید همان مبل از منطقه رهنان نیستند.

رییس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان گفت :مصوبه شورای شهر درخصوص انرژیهای
پاک در اداره کل راه و شهرسازی متوقف و نسبت به آن بی اعتنایی میشود بنابراین از معاونت عمرانی
استانداری میخواهم اجازه ندهد مصوبات شورای شهر بیش از این بیحرمت شود.
کوروش خسروی در شصت و سومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد :آذرماه سال
پیش با طرحی که در شورای شهر به تصویب رسید ،قرار بود اصفهان به شهر خورشیدی تبدیل شود و طبق
آن همه ساختمانهایی که از ابتدای سال ۹۷پروانه ساختمانی میگرفتند ،باید برای تامین آب گرم خود به
خصوص برای استحمام از آبگرمکن خورشیدی استفاده کنند .وی با بیان اینکه هر آبگرمن خورشیدی معادل
 ۶۲درخت در کاهش نشر گازهای گلخانهای موثر است ،افزود :اصفهان بهخاطر کمبود منابع آبی امکان گسترش بیشتر
فضای سبز را ندارد و از طرفی در فصل سرد سال  ۴۰درصد از آلودگی هوای شهر ناشی از سیستم گرمایش منازل است که به همین
دلیل لزوم ایجاد آبگرمکنهای خورشیدی در شهر احساس میشود .رییس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد:
این مصوبه با همکاری شهرداری پیش رفت اما از ابتدای سال  ۹۷درخواست شورای شهر در اداره کل راه و شهرسازی متوقف شده و نسبت
به آن بی اعتنایی میشود بنابراین از معاونت عمرانی استانداری میخواهم اجازه ندهد مصوبات شورای شهر بیش از این بیحرمت شود.

معاون رییس جمهوری در جمع مسئوالن شهرستان کاشان:

گـــزارش

مسیرماندرجادهتوسعهامیدوارکنندهاست
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معاون اول رییس جمهوری دیروز در سفر یکروزه به کاشان سه طرح عمرانی شامل واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ،مدول دوم تصفیه خانه و نخستین خط تولید پایه
چدن نشکن این شهرستان را با صرف بیش از 20هزار میلیارد ریال افتتاح کرد.
معاون رییس جمهوری گفت :روند کارهای در حال احداث و
اقدامهای در حال توسعه کشور مثبت و امیدوار کننده است.
اسحاقجهانگیریدرجمعمسئوالنشهرستانکاشانبااشاره
به اقدامهای صورت گرفته در نقاط مختلف از جمله سیستان
و بلوچیستان ،خوزستان و هرمزگان افزود :با این وجود نباید
بگوییم که مشکالت در کشور وجود ندارد.
وی بیان کرد :ما به مشکالت کشور واقف هستیم و این شرایط
دشوار را با لطف خدا و همت مدیران در دولت تدبیر و امید به
سرانجام میرسانیم.
جهانگیری خاطرنشان کرد :اصلیترین برنامه امریکا در شرایط
کنونی این است که کاری کند که ملت از آینده کشور و نظام
مایوس شود.
معــاون اول رییــس
جمهــوری یادآور شــد:
بــه خصــوص حرکت و
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امریکاست.
وی گفت :نظام جمهوری اسالمی با تمام
مشکالت به خاطر اهداف ،آرمانها ،رفاه،
استقالل و استقرار اسالم در ابعاد مختلف
حکومتی همچنان پیش میرود اگرچه با
مشکالتی مواجه است اما مردم به نظام
وفادار هستند.
جهانگیــری ادامه داد :ایــران را نباید با
کشــورهای اروپایی مقایسه کرد بلکه با
کشورهای نفتی منطقه مانند عربستان
باید قیاس شود.
به گفته وی وقتی به توانمندی صنعتی
ایــران نــگاه میکنیــم باالتــر از این
برای این دوران سخت
کشورهاست.
و دشوار که امریکا برای
وی با اشاره به حرکت کشور در راه صنعتی
ملت ایران راه انداخته
شــدن اضافه کرد :هیچ طرح بزرگی در
ما به انسجام و همدلی
ایران صنعتی نشــده مگر این که از نظر
و وحدت و همراهی
طراحی ،مهندســی و محاسبات همه به
همه مردم و مسئوالن
دســت متخصصان داخلی انجام گرفته
نیازمندیم تا این دوره را با
است.
تدبیر پشت سر بگذاریم.

معاون رییس جمهوری اظهارداشــت:
ما امروز به معنای واقعی کشــور سازنده
نیروهای برق هستیم و در مناقصههای
بین المللی برای ســاخت نیروگاهها در
سراسر جهان شرکت میکنیم.
معاون اول رییس جمهوری با همراهی
وزیر نیرو برای سفری یکروزه به کاشان
سفر کرده بود.
بهره بــرداری و بازدید از طرح توســعه
نیروگاه ســیکل ترکیبی ،طرح توسعه
شرکت هامون نایزه و مدول دوم تصفیه
خانه فاضالب شــهر کاشــان از جمله
برنامههای سفر جهانگیری و هیات همراه
به شهرستان کاشان بود.
وی گفت :امریکا بدون اطالع از توانمندی
ایران و نیروهای متخصص داخلی جنگ
اقتصادی به راه انداخته اســت و بر این
اســاس برای جلوگیری از صادرات نفت
فشار وارد میکند اما نمیتواند.

وی ادامه داد :اکنون امریکا گرفتار شده
با ایران اسالمی چه کار کند و این جنگ
اقتصادی هشت ماه آن سپری شده و حتی
کشورهایی را برای کمک نکردن به ایران
تهدید کرده است که فهمید راه به جایی
نبرده است.
معــاون اول رییس جمهوری با اشــاره
به برگزاری همایشــی در اروپا به بهانه
خاورمیانه با هدف تمرکز بر ایران اضافه
کرد :برای این دوران سخت و دشوار که
امریکا برای ملت ایــران راه انداخته ما به
انسجام و همدلی و وحدت و همراهی همه
مردم و مسووالن نیازمندیم تا این دوره را
با تدبیر پشت سر بگذاریم.
جهانگیری ادامه داد :باید فکری کرد که
چگونه میشود روشــی را اتخاذ کنیم تا
امریکا را ادب کرده و سرجایش بنشانیم
که همین طرحهای اقتصادی در بخش
برق ،صنعت و آب نمونه آنهاست.

وی با اشاره به واقع شدن کاشان در منطقه
کویری یادآور شد :گرچه آب زاینده رود به
کاشان بیاید به دلیل کویری بودن منطقه
با محدودیت آب مواجه هستیم.
جهانگیــری یــادآور شــد :بنابراین در
مناطق کویری مانند کاشــان ،اصفهان،
یزد و کرمان آب بسیار مهم بوده و باید با
بازچرخانی این مساله حل شود.
وی در بخشی دیگر خاطرنشان کرد :برای
کاشــان  2کار مهم انجام دادم که یکی
انتقال آب زاینده رود به کاشان و دیگری
ساخت آزاد راه بوده است.
معاون اول رییس جمهــوری دیروز در
سفر یکروزه به کاشان سه طرح عمرانی
شامل واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی،
مدول دوم تصفیه خانه و نخستین خط
تولید پایه چدن نشکن این شهرستان را با
صرف بیش از  20هزار میلیارد ریال افتتاح
کرد.

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان نوید داد:

تخفیف ۳۵درصدی شهرداری اصفهان برای صدور پروانه ساختمانی

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان از ارائه بسته تشویقی ساخت و ساز شهرداری با تخفیف  ۳۰و  ۳۵درصد به شهروندان متقاضی پروانههای
مسکونی و تجاری و به مناســبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی خبر داد و گفت :این بســته در دو نوبت از  ۱۰دی تا  ۹بهمن و از  ۱۰بهمن تا ۱۵
اسفندماه در نظر گرفته شده است.
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.
خـــبــــر وی ادامه داد :با ارائه این بسته ،نسبت به
ارائه تخفیف در صدور پروانه ساختمانی
مریم یادگاری
در دو نوبت از  ۱۰دی تا  ۹بهمن ماه با ۳۵
درصد 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 ارائه این
بســته 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.
آخوندی خاطرنشان کرد :ارائه بستههای تشویقی شهرداری برای
ایجاد تسهیالت در حوزه سرمایه گذاری مسکن است که این بار،
همه مخاطبان اعم از عمومی و انبوه سازان را شامل شود؛ یکی از
مزایای اجرای این بسته تشویقی ،ارائه فرصت کافی به متقاضیان
برای تکمیل پرونده تا شهریورماه سال آینده است.

اصفهانمیزباننمایشگاهبینالمللی
مد و لباس می شود
نخستین نمایشــگاه بین المللی هنر ـ صنعت مد و لباس
(مداکس) بــه میزبانی اصفهــان و با حضــور مدیران و
فعاالن صنعت پوشــاک برگزار می شود .این نمایشگاه در
حالی برگزار می شود که شــهر اصفهان از دیرباز یکی از
تاثیرگذارترین شهرهای کشــور در زمینه صنایع تولیدی
نساجی و پوشاک بوده و نقش بسزایی در تغییرات اقتصادی
و اجتماعی کشور داشته است.
بر این اساس ،ستاد برگزاری نمایشــگاه مداکس (هنر صنعت مد
و لباس) با حمایت و هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی،
اتحادیه صنف پوشــاک اصفهان ،کارگروه ســاماندهی مد و لباس
و همچنین بنیاد ملی مد و لباس ایرانی اســامی ،با تشــکیل تیم
کارشناسی و بررســی دغدغهها و معضالت موجود در صنعت مد
و پوشاک کشــور ،اقدام به برگزاری نخستین نمایشگاه بینالمللی
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خواهد کرد.
بر این اســاس و با توجه به لزوم همافزایی پتانسیلها نشست هم
اندیشی در اتحادیه صنف پوشاک اصفهان برگزار شد .در این نشست
که با حضور اعضای اتحادیه ،فعاالن این صنعت و همچنین مدیران
ستاد برگزاری نمایشگاه مداکس تشکیل شد ،دغدغهها ،معضالت
و چشــمانداز این صنعت در اســتان مطرح و نظرات کارشناسی و
تخصصی پیرامون نقش نمایشگاه در پیشبرد اهداف این حوزه مورد
بررسی قرار گرفت .در این جلسه مدیران ستاد برگزاری نمایشگاه
مداکس به تبیین چشمانداز این نمایشگاه پرداخته و دغدغههای
اتحادیه و فعاالن این صنعت را دغدغه ســتاد برگزاری دانســته و
تاکید کردند متولی امر پوشــاک در هر استان اتحادیه پوشاک آن
استان است.
ابراهیم خطابخش ،رییس اتحادیه صنف پوشــاک اصفهان نیز در
این جلسه با تاکید بر اینکه جامعه پوشاک و صنعت مد به برگزاری
نمایشگاههای تخصصی در این حوزه نیاز جدی دارد ،گفت :حضور
در نمایشگاه مداکس فرصتی ارزشمند برای صاحبان صنعت مد و
پوشاک به شــمار می رود چرا که نمایشگاه ،مهمترین و موثرترین
ابزاری اســت که همه فعاالن یک صنعت در فضای رقابت و تعامل
کنار یکدیگر حضور یافته و در نهایت ســبب پیشرفت یک صنعت
شوند.
به گفتــه وی ،عرضه محصوالت ،نوآوریهــا و فناوریهای روز در
فضای نمایشگاه نگاه متفاوتی در روشهای توسعه و رونق کسبوکار
ایجاد میکند .خطابخش همچنین خواستار حمایت همه اعضا از
نمایشگاه و همچنین حمایت دیگر اتحادیههای مرتبط با موضوع
صنعت مد و پوشاک شد.
سید محمد کسایی ،یکی از تولیدکنندگان معتبر صنعت پوشاک
استان اصفهان نیز در این نشست ،نمایشگاه را عرصه ای عنوان کرد
که می تواند آینده شــرکتها و فعاالن را در تمامی صنایع تضمین
کند .به گفته وی ،نمایشگاه میتواند حس رقابت در افراد را برانگیزد
چرا که اگر رقابت نباشد ،هرگز پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
حسن مختاری ،یکی دیگر از تولیدکنندگان معتبر و بزرگ پوشاک
در استان اصفهان نیز در این جلسه گفت :هر نمایشگاه و رویداد دو
بخش اصلی دارد؛ یکی ستاد برگزاری و دیگری مشارکتکنندگان
در آن نمایشــگاه و رویداد که البته با توجه به شــناختی که از تیم
برگزاری نمایشگاه دارم ،بخشهای مدیریتی ،فنی و هماهنگیهای
الزم توسط ستاد برگزاری نمایشگاه به نحواحسن انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد :الزم است ما صاحبان صنایع مد و پوشاک نیز رسالت
خود را در بخش مشارکتکنندگان با حضور قدرتمند در این فرصت
طالیی به بهترین شکل انجام دهیم.
نخستین نمایشــگاه بین المللی هنر ـ صنعت مد و لباس (مداکس)
طی روزهای  9تا  11اسفندماه امسال و در محل برپایی نمایشگاه های
بین المللی استان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد.

خـــبــــر

معاون وزیر صمت مطرح کرد؛

چتر حمایتی فوالد مبارکه بر سر خانوادههای زیادی گسترده شده است
اشتغالزایی کشور گفت :چتر حمایتی این شرکت خانوادههای بسیار
زیادی را تحت پوشش خود قرار داده که شایسته تقدیر است.

خـــبــــر
اخبار اصفهان

معاون آموزش و پژوهش وزارت صمت با اشاره به تاثیر
و نقش فوالد مبارکه در تولید ناخالص داخلی ،اقتصاد و

معاون آموزش و پژوهش و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت به همراه جمعی از
کارشناسان این معاونت از خطوط تولید فوالد مبارکه بازدید کرد.
برات قبادیان پس از بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه گفت :شرکت فوالد مبارکه
مولود انقالب اسالمی و مایه افتخار تمامی ایرانیان است.
معاون آموزش و پژوهش و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به تاثیر و
نقش فوالد مبارکه در تولید ناخالص داخلی ،اقتصاد و اشتغالزایی کشور گفت :چتر
حمایتی این شــرکت خانوادههای بسیار زیادی را تحت پوشــش خود قرار داده که
شایستهٔ تقدیر است.
وی پیشرفت ف ّناورانه نهادینهشده در فوالد مبارکه را در سطح کشور و خاورمیانه بینظیر
خواند و گفت :تولید باکیفیت بر اساس استانداردهای روز دنیا از مهمترین ویژگیهای
فوالد مبارکه است که در فرایند تولید بهخوبی مشهود است.

قبادیان ضمن ابراز خرسندی از اقدامات فوالد مبارکه در زمینهٔ توسعهٔ فضاهای آموزشی
و پژوهشی خاطرنشان کرد :توسعهٔ ف ّناورانه امروزه یکی از مهمترین مباحث روز جهان
است که خوشبختانه ما شاهد آن هستیم که فوالد مبارکه در این عرصه نیز پیشتاز است.
معاون آموزش و پژوهش و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر اینکه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت برای پیشرفت روزافزون صنعت فوالد کشور برنامههای خاصی در
دست اقدام دارد ،اظهار کرد :استفاده از منابع انسانی دانشبنیان ،انقالب صنعتی چهارم
و رقابتی نگه داشــتن بنگاههای اقتصادی ازنظر کمیت ،کیفیت و قیمت بخشی از این
برنامههاســت که معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صمت خود را به انجام آنها
متعهد میداند.
وی برگزاری جشنواره و نمایشگاه بومیسازی صنعت فوالد را مثبت و فرصتی مغتنم برای
توسعه صنعت فوالد کشور دانست و خاطرنشان کرد :بهطورکلی اخیرا ً در کشور دو اتفاق
مثبت رخ داده است؛ یکی برگزاری نمایشگاه پژوهش و فناوری و دیگری برگزاری نمایشگاه
بومیسازی که هردوی آنها میتواند به توسعه علمی کشور ،استفاده حداکثری از توان
داخل که بسیار باال هم هست ،رفع نیازهای فناورانه کشور و بومیسازی کمک مؤثری کند.

وخامت حال مسافران ،پرواز تهران را در اصفهان نشاند

مدیر روابط عمومی فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان گفت :پرواز شماره ۱۰۱۲هواپیمایی ماهان مسیر
کیش  -تهران به دلیل وخامت حال دو نفر از مسافران ساعت  23در فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان
به زمین نشست.
شهرزاد سلیمیپور اظهار کرد :پرواز شماره 1012هواپیمایی ماهان مسیر کیش  -تهران به دلیل وخامت حال دو
نفر از مسافران در ساعت 23:03در فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست.
مدیر روابط عمومی فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان ادامه داد :این پرواز ساعت 00:10فرودگاه بینالمللی
شهید بهشتی اصفهان را به مقصد تهران ترک کرد.
وی اضافه کرد :در این پرواز دو مورد مریض اورژانسی وجود داشت ،یکی از آنها دچارمشکل تنفسی شده بود با توجه به این که خود
شخص پزشک بود با رضایت کتبی در ادامه مسیر هم سوار هواپیما شد؛ بیمار دیگر دچار مشکل قلبی شده بود و با توجه به سابقه حمله
قلبی که شخص داشت پس از انجام مراقبتهای اولیه به بیمارستان فارابی اصفهان اعزام شد.
سلیمیپور با اشاره به تاخیر در پرواز اصفهان -رشت تصریح کرد :پرواز شماره 3451-3450شرکت هواپیمایی ایران ایر مسیر رشت اصفهان رشت
که قرار بود  10:45صبح امروز در فرودگاه اصفهان به زمین بنشیند به دلیل بدی هوای رشت با  3ساعت تاخیر انجام خواهد شد.

آغازعملياتاجراييساماندهيخيابانهفتتير

مدیر منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان گفت :عملیات اجرایی ساماندهی خیابان هفت تیر حد فاصل خیابان
پروین تا خیابان سپیده کاشانی شامل مناسبسازی پیادهروها و تعریض خیابان آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومي منطقه  10شــهرداري اصفهان مهندس شهبازي اظهار كرد :برای ساماندهی
خیابان هفت تیر  ۱۵میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است و پیشبینی میشود تا قبل از پایان سال
تکمیل شود.
وی افزود :منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان با  ۲۲۰۰هکتار مساحت و  ۱۷محله ،دومین منطقه پرجمعیت شهر
اصفهان به شمار میرود و حدود  ۲۲۰هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است و پروژههای زیادی در آن تعریف
شده است؛ برخی پروژهها که در بودجه  ۹۷قرار گرفته به سرانجام رسیده ،تعدادی در حال اتمام و برخی دیگر نیز به زودی
آغاز میشود.
مدیر منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان با بیان اینکه از جمله پروژههای این منطقه تملک بخشی از رینگ چهارم به طول یک کیلومتر و تقاطع
غیرهمسطح شهید اردستانی به صورت مشترک با منطقه ۱۴شهرداری اصفهان است ،گفت .:برای اجرای بخشی از رینگ که در محدوده منطقه
 ۱۰واقع شده ،اعتباری افزون بر  ۵۰میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

بررسی الگوهای موفق و شکست خورده اصالح نظام پولی؛

حذف صفر از واحد پول ملی دیگر بار مطرح شده است .در حالی
که بانک مرکزی الیحه اصالح پول ملی را به دولت تقدیم کرده
اما برخی از کارشناسان می گویند در شرایطی باید برای حذف
صفر از پول اقدام کرد که اقتصاد به یک ثبات حداقلی رسیده
و التهاب از بازارها تخلیه شده باشد .صفرزدایی از ریال ابتکار
مدیران این دوره نیست و حذف صفر در قالب طرح اصالح پول
ملی ایران به دهه  70برمی گردد .برای اولین بار در دهه  70با
افزایش نرخ تورم بحث تغییر واحد پولی از ریال به تومان و پاک
کردن صفرها مطرح شد .پس از گذشته حدود سه دهه هنوز
هم دولت نتوانسته علی رغم افت و خیز نرخ تورم این طرح را
به اجرا برساند.
البته یک بار در ســال 95
در شــرایطی که نرخ تورم
 ISFAHANبه صورت کنترل شده به
مرز  10درصد رسیده بود،
NEWS
بحث پیشنهاد حذف صفر
ایران اولین
گـــزارش
ش نویس الیحه قانون
در پی 
ایرنا
کشورینیست
بانکداری پیش کشیده شد
که قصد اصالح
اما باز هم با مخالفت بانک مرکزی مواجه
واحد پولی و حذف
شد.
صفر را دارد .سابقه
طرح ایــن ایده ضد
ابتدای
در
چنــد
هر
ِ
این اقدام به دوران
تورمی ،قرار بر حذف سه صفر بود اما امروز
جنگ جهانی دوم بر
که بار دیگر از طرح اصالح پول ملی حرف
می گردد و حذف صفر
می زنند ،حذف چهار صفر را در دستور کار
از واحد پولی کشورها،
قرار داده اند که گویا این بار از نوبت های
اولین بار در آلمان و
قبل جدی تر است و رییس بانک مرکزی
بعد از جنگ جهانی
اعالم کرده الیحه حذف چهار صفر از واحد
دوم به اجرا درآمد.

پول کشورمان را به دولت ارایه کرده است.
با توجه به عرف حاکم بین مردم ،پیشنهاد
شــده هر  10هزار ریال فعلی معادل یک
تومان و هر تومان معادل  100ریال جدید
باشد.
در حالی که مهم ترین کاربرد حذف صفر از
واحد پولی در هر کشوری کاهش نرخ تورم
است اما عده ای از کارشناسان اقتصادی
بر این باورند تا زمانی که مقدمات اجرای
این طرح محقق نشده باشد ،این ایده ضد
تورمی در اجرا با شکست مواجه می شود و
تنها هزینه هایی را برای بانک مرکزی ایجاد
خواهد کرد.
نرخ تورم به جایی نرسیده که صفر
را از پول حذف کنیم
«کامران ندری» کارشناس پولی و بانکی
درباره تصمیم بانک مرکزی مبنی بر حذف
صفر از پول کشورمان گفت :کشورهایی که
در سیاست حذف صفر از پول خود موفق
بودند ،در شرایطی اقدام به این کار کرده
اند که ثبات نسبی در اقتصادشان وجود
داشت .معموال کشورهایی که در بحبوحه
بحران اقتصادی دست به حذف صفر زده
اند ،نتوانســته اند در تحقق اهداف خود
موفق عمل کنند.
وی با بیان اینکه بســیاری از کشــورها
چندین بار نسبت به حذف صفر از واحد
پولی کشورشان اقدام کرده اند اما نتوانسته
اند گره ای از مشکالت اقتصادی خود باز

کشورهای موفق و شکست خورده
در اجرای اصالح پولی
ایران اولین کشوری نیست که قصد اصالح
واحد پولی و حذف صفر را دارد .ســابقه
این اقــدام به دوران جنــگ جهانی دوم
بر می گردد و حذف صفــر از واحد پولی
کشورها ،اولین بار در آلمان و بعد از جنگ

روایت روزنامه آمریکایی
از ایران
روزنامه آمریکایی
گـــزارش
ایرنا
«نیویور کتایمز»
در گزارشی ۵۲ ،مقصد برتر گردشگری را
برای سال  ۲۰۱۹معرفی کرده است .از دید
این روزنامه آمریکایی ،ایران پس از شهر
هنگکنگ و باالتر از شهر هیوستون در
رتبه چهل و پنجمیــن مقصد برتر برای
گردشگران جای گرفته است.
در این فهرست «پورتوریکو» ،دهکده تاریخی
«هامپی» در هند ،شهر ساحلی «سانتا باربارا»
در کالیفرنیا« ،پاناما» و «مونیــخ» در آلمان
بهترتیب موفق به کســب عنوان پنج مقصد
نخست گردشگری در سال  ۲۰۱۹شدهاند .از
معیارهای اصلی انتخاب این فهرست میتوان
به رویدادهای فرهنگی و هنری که قرار است در
سال جاری در این مکانها برگزار شوند ،اشاره
کرد .نام ایران در حالی در این لیست آمده که
روابط سیاسی آمریکا با کشورمان با چالشهای
عمدهای روبهرو است.
در این مطلب با معرفی ایران بهعنوان چهل و
پنجمین مقصد برتر گردشگری در سال جاری
آمده است« :بهرغم افزایش تنشها میان ایران و
آمریکا از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ،
اما جذابیت ایران بر هیچ گردشگر ماجراجویی
پوشیده نیســت ».این گزارش افزوده است:
«بناهای تخریبشــده برجای مانده از ایران

باستان ،مساجد خیرهکننده اصفهان و شیراز
که قدمت آنها به چند سده قبل باز میگردند
و نیز بازار بزرگ و کا خ گلستان در مرکز تهران
تنها نمونههایی از جذابیت گردشگری ایران
هستند ».از دالیل دیگری که «نیویورک تایمز»
ایران را در لیســت خود قرار داده این است که
نمایشگاه نقاشی مهمی قرار است در محل موزه
هنرهای معاصر تهران برگزار و میتواند به یک
پاتوق جذاب برای جوانان ایرانی نیز بدل شود.
در این نمایشگاه انتظار میرود  ۵۰۰اثر برتر از
هنرمندان سراسر جهان نظیر اندی وارهول،
مارک روثکو و آثاری دیدهنشده از پیکاسو که
در انبار این موزه بهتازگی کشــف شدهاند ،به
نمایش درآیند .این گــزارش تاکید کرده که
وزارت خارجه آمریکا همواره به شــهروندان
آمریکایی توصیه میکند به ایران سفر نکنند،
اما گردشــگران را منع نکــرده و آمریکاییها
میتوانند در چارچوب یک تور برنامهریزی شده
به ایران سفر کنند.
سازوکار انتخاب مقاصد
اما همه ســاله روزنامــه «نیویورکتایمز» با
استفاده از نظرات کارشناســان گردشگری،
عکاسان ،و پرســنل خود  ۵۲مقصد جذاب را
به گردشگران در سراســر جهان معرفی کند.
دبیر سرویس گردشــگری «نیویورکتایمز»
در راستای آشنایی مخاطبان و خوانندگان این
روزنامه با سازوکار جمعآوری اطالعات مربوط
به این مقصدها و نحوه انتخاب آنها در مطلبی
مینویسد« :در ابتدا دبیران میز گردشگری این

روزنامه از روزنامهنگارانی که در گذشــته
با «نیویورکتایمز» همکاری داشــتهاند
درخواست کرده است تا خیرهکنندهترین
مقصدهایی که پیشتر به آنها سفر کردهاند
را انتخاب کننــد .پــس از آن از این افراد
خواسته شــد تا در مورد مکانهای مورد
عالقه خود مطلبی  ۱۵۰کلمهای بنویسند.
پیشنهاد این روزنامهنگاران در یک مطلب
جمعآوری شــدند که در سال جاری حجم
این مقاله را به بیش از  ۷۰صفحه رساندهاند.
در برخی از موارد چند نویسنده مقصدهای
مشــابهی را پیشــنهاد کردهاند که اغلب به
دلیل آن بوده است که در سال  ۲۰۱۹میزبان
مراسمهای خاص و مهمی خواهند بود .از این
رو نیویورکتایمز بسیار خوشاقبال است که
با تعداد انبوهــی از روزنامهنگاران حرفهای در
سراسر جهان برای نگارش این مقاله همکاری
داشته اســت .در این زمینه همچنین دبیران
گردشگری با برخی از افرادی که به مکانهای
توگو
مختلفی از جهان سفر داشتهاند نیز گف 
کردهاند».
امــا از این مرحله بــه بعد یــک ماراتن برای
رتبهبندی فهرســت مورد نظر آغاز میشود.
پرسش اساسی که در این میان مطرح میشود
آن اســت که چه تغییری در این مکانها قرار
است در سال  ۲۰۱۹رخ بدهد که آنها را به یک
مقصد جذاب برای گردشــگری بدل میکند؛
این تغییرات میتواند ساخت یک آسمانخراش
هیجانانگیز باشد ،ســاخت زیرساختهایی
که دسترسی به این مکان را برای گردشگران
آسانتر میکند و همچنین رویدادهای سیاسی
که میتواند به ایمنتر شــدن آن مقصد برای
مسافران منجر شــود .در این مقاله همچنین
بوهوایی یک اولویت در نظر گرفته
تغییرات آ 
شده است .اکنون این پرسش مطرح میشود
که در چه مکانهایی چنیــن خطری وجود
دارد؟ برخی از این مکانها با این تهدید مواجه
بودهاند ،جزایری که در آنها سطح آب دریاها باال
آمده است و برخی از مکانهای دیگر که بروز
توفانهای پی در پی با قدرت تخریب باال یک
تهدید جدی و محتمل هستند .از سوی دیگر،
نقاطی که در آنها زیباییهای زمستان در معرض
از بین رفتن قرار دارند ،نیز جای گرفتهاند.
اما سابقه نیز از دیگر عوامل مهم دیگر در انتخاب
مقاصد توسط «نیویورک تایمز» است؛ چنانکه
برخی از مکانهایی که در این فهرســت جای
گرفتهاند در معیارهای مهمی با پیشرفتهای
قابلتوجه مواجه شدهاند.
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ت سوخت
دریافت هر کار 
۱۰هزار تومان آب میخورد؛

 ۹میلیاردی که از مردم
گرفته میشود ،به کجا
میرود؟

جهانی دوم به اجرا درآمــد .در آن زمان
آلمان تورمی شدید را تجربه می کرد که
در آن شرایط تصمیم به حذف چند صفر از
«مارک» گرفته شد .در اوایل دهه 1980
میالدی هم هر دالر آمریکا برابر 18000
تا  180000پزو داد و ســتد می شد و به
همین خاطر دولت آرژانتین در سال1983
چهار صفر از پول خود را حذف کرد.
اما همه کشــورها در اجرای این سیاست
موفقعملنکردندواتفاقانهتنهانتوانستند
نرخ تورم را کاهش دهند بلکه آثار سوء آن
باعث افزایش نرخ تورم هم شد به طوری
که کشور ونزوئال که درگیر شرایط سخت
اقتصادی است با حذف صفر از واحد پول
کشورش نتوانســت بحران اقتصادی را
برطرف ســازد یا زیمباوه هم در شرایط
ابرتورمی اقدام به اجرای این سیاست کرد

که این کشورهم در اجرا موفق نبود.
کشور آرژانتین هم البته در چهار نوبت از
واحد پول ملی خود صفــر را حذف کرده
است که در ســه بار اول در رفع مشکالت
اقتصادی و کاهش تورم موفــق نبوده و
زمانی برای چهارمین بار نسبت به حذف
صفر اقدام کرد که پیش از آن ســاختار
اقتصادی کشور را سامان داده بود .کشور
برزیل تا کنون  6بار نسبت به حذف صفر
از واحد پول ملی اقدام کــرده و تا کنون
 18صفر از اسکناس ها کم کرده اما پس از
چند بار اقدام به این کار ،به اهداف مورد نظر
رسید .در میان این تعداد الگوی خارجی،
موفق ترین کشور در حذف صفر از واحد
پولی را ترکیه می دانند .ترکیه در ســال
 2005به یکباره شــش صفر را از پول
ملی خود را حذف کرد .تورم در ترکیه از

ابتدای دهه  80آغاز شد و به جایی رسید
که هر دالر آمریکا که در ســال  1988با
 1422لیر قدیم ترکیه مبادله میشــد.
تورم آنقدر شدت یافت که از سال 1981به
این سو در ترکیه هر دو سال یک بار نیاز به
ت تر احساس میشد.
اسکناسهای درش 
ت ترین اسکناس ترکیه در دو دهه از
درش 
پنج هزار لیر به یک میلیون لیر رسید .در
نهایت با اصالح پولی در سال  2005هر لیر
جدید معادل یک میلیون لیر قدیم شد و
به این ترتیب ترکیه در یک مرحله شش
صفر را از اسکناس حذف کرد .مهار تورم
در ترکیه با نظارت و دســتورالعملهای
صندوق بینالمللی پــول انجام گرفت و
این کشــور به عنوان یک نمونه برگزیده
در مهار تورم از سوی این نهاد بینالمللی
معرفی شد.

عمران و اشتغال

گردشگری
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گــزارش

«تومان»حریفتورممیشود؟
کنند ،ادامه داد :تورم علل و عواملی دارد که
اگر به این عوامل ایجاد کننده تورم ،توجه
نشود تنها با حذف صفر نمی توان سیستم
پولی با ثباتی را ایجاد کرد.
ندری با تاکید بر اینکه باید قبل از حذف
صفر اصالحات اساسی در نظام پولی انجام
شــود ،گفت :حذف صفر آخرین حلقه از
سلســله اقدامات برای ایجاد ثبات پولی
است که باید انجام شــود .استقالل بانک
مرکزی ،ایجاد انضباط و شــفافیت مالی،
تغییر چارچوب سیاســت گذاری پولی،
رفع مشکل تراز نبودن حساب های بانکی،
حذف وابستگی بودجه درآمدهای نفتی
و کاهش اثرات دالرهای نفت بر تراز نامه
بانک مرکزی از اقدامات پایه ای و ریشــه
ای است که باید قبل از حذف صفر از پول
انجام شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی ،با توجه
اینکه تغییرات ساختاری در نظام پولی و
مالی ایجاد نکرده ایم ،متاثر از آثار منفی
تحریم ها هستیم و شاید زمان مناسبی
برای این اقدام نباشد.
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جزییات عیدی پایان سال
کارکنان مشمول قانون کار
میزان عیدی پایان سال تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار حداقل  ۲میلیون و  ۲۲۲هزار
تومان و حداکثر عیدی نیز  ۳میلیون و  ۳۳۳هزار و  ۸۰۰تومان است.
تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می شوند ،مشمول عیدی
و پاداش پایان سال خواهند شد.
عیدی این گروه از کارکنان متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه های اجرایی و دولتی خواهد بود ،به
نحوی که به میزان عیدی آنها به نسبت میزان «حقوق پایه» متغیر است.
مبنای پرداخت عیدی کارکنان مشمول قانون کار ،در صورتی که یکسال کامل در محل کار فعلی خود
سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند ،معادل دو ماه حقوق پایه آنها محاسبه می شود .البته قانون کار
برای عیدی پایان سال سقف تعیین کرده به این ترتیب که این میزان نباید از سه برابر حقوق پایه مصوب
 ۹۷که یک میلیون و  ۱۱۱هزار و  ۲۶۹تومان است ،بیشتر شود.
با توجــه به اینکه حداقــل دســتمزد کارگران برای ســال  ۹۷در شــورای عالی کار یــک میلیون و
 ۱۱۱هــزار و  ۲۶۹تومــان تعیین شــد ،بنابراین عیــدی کارگرانــی که حقــوق پایه آنهــا به این
میزان اســت ۲ ،میلیــون و  ۲۲۲هــزار و  ۵۳۸تومــان خواهد بود کــه حداقل عیدی پایان امســال
است.
ســایر کارکنان تحت پوشــش قانون کار که حقوق پایه آنها بیش از این میزان اســت ،دو برابر حقوق
پایه خود را به عنــوان عیدی پایان ســال دریافت می کنند به شــرطی که میزان عیدی آنها از ســه
برابر حداقل دســتمزد مصوب شــورای عالی کار (یک میلیــون و  ۱۱۱هزار و  ۲۶۹تومان) بیشــتر
نشود.
بنابراین حداکثر عیدی پایان سال تمام کارکنان مشمول قانون کار  ۳میلیون و  ۳۳۳هزار و  ۸۰۷هزار
تومان خواهد بود و اگر دو برابر حقوق پایه از این ســقف فراتر رفت ،حداکثــر عیدی دریافتی همان ۳
میلیون و  ۳۳۳هزار و  ۸۰۷تومان خواهد بود.
محاســبات مذکور برای تمام کارکنانی اســت که قرارداد آنها از فروردین  ۹۷منعقد شــده و تا پایان
اســفند ادامه دارد .همچنیــن کارگرانی که کمتر از یکســال در محل کار فعلی خود مشــغول به کار
هســتند عیدی آنها به میزان تعداد مــاه پرداخت حق بیمه آنها محاســبه خواهد شــد .این گروه از
شاغالن باید ۲برابر حقوق پایه خود را تقســیم بر  ۱۲ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماه کارکرد
خود کنند.
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شــرکت پســت در قبــال اینکه
کارتهای سوخت جامانده در این
شــرکت را به مالکان ارائه میکند،
به ازای هر کارت ســوخت  ۱۰هزار
تومــان از مالک خــودرو دریافت
میکند و با توجه به اینکه  ۹۲۴هزار
کارت سوخت در این شرکت مانده،
جمع مبلغ اخذشده از مردم ،بیش از
 ۹میلیارد تومان میشود.
بعد از آنکه بازگشت کارت سوخت
به چرخــه ســوختگیری الزامی
شد ،شــرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی اعــام کرد که
 ۹۲۴هزار کارت سوخت متعلق به
خودروهایی که از ســال  ۱۳۹۳تا
 ۱۳۹۷شمارهگذاری شــدهاند ،به
دالیل مختلف به دســت صاحبان
خودرو نرســیده و در شرکت پست
ماندهانــد .در این راســتا زمانی که
مالکان برای دریافت کارت سوخت
از شرکت پست اقدام میکنند ،این
شــرکت از هر یک از این افراد ۱۰
هزار تومان هزینه دریافت میکند.
هزینهای که به گفته زیبا اسماعیلی
 سخنگوی شــرکت ملی پخشفرآوردههای نفتــی  -هزینه صدور
کارت و متعلق به شرکت ملی پخش
فرآوردههاینفتیاست.یکمحاسبه
سرانگشتی نشان میدهد اگر از۹۲۴
هزار نفری که کارت سوخت آنها در
شرکت پست مانده است ۱۰ ،هزار
تومان اخذ شود ،بیش از  ۹میلیارد
تومان به حساب شرکت ملی پخش
میرود.
در ایــن راســتا ،ســیدمحمدرضا
موســویخواه  -مدیرعامل شرکت
ملی پخــش فرآوردههای نفتی  -با
تایید این موضــوع که هزینهای که
شرکت پســت از مردم میگیرد ،به
حساب این شــرکت واریز میشود،
توضیــح داد :البته این مبلغ متعلق
به شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی نیســت ،بلکه صــرف هزینه
صدور کارت ،هزینه پست و هزینه
شخصیسازی میشــود .در واقع
شرکت ملی پخش مبلغی دیگر هم
به این مبلغ اضافه میکند تا بتواند
هزینه تامین کارت را انجام دهد.
به گفته وی ،ایــن هزینه متعلق به
زمان حال نیســت و از روز نخست
به این صورت بوده است .مدیرعامل
شرکتملیپخشفرآوردههاینفتی
ادامه داد :هــر کارت ،نزدیک به دو
درهم خریداری میشــود و عالوه
بر آن ،برای هــر کارت  ۴۰۰یا ۵۰۰
تومان هزینه میکنیم و جمع هزینه
حدود ۱۲هزار تومان میشود .هزینه
پست را هم باید نظر گرفت که با این
اوصاف کل هزینهها بیش از  ۱۶هزار
تومان میشود ،اما  ۱۰هزار تومان از
مردم گرفته میشود و سایر هزینهها
را شرکت ملی پخش تامین میکند.

www.esfahan-news.com

چهاردهمینکنفرانستوسعهمنابعانسانیبرگزارمیشود

چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی طی روزهای پایانی دیماه و با حضور مقامات ،مدیران
ارشد ،مدیران منابع انسانی سراسر کشور و متخصصان این حوزه برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی« ،چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی»،
طی روزهای  ۲۵و  ۲۶دیماه  ۹۷با موضوع «سرمایه انسانی و تحول دیجیتال ( »)۴.۰ HRMبا
حضور مقامات ،مدیران ارشد ،مدیران منابع انسانی سراسر کشــور و متخصصان این حوزه برگزار
میشود.
بنا به این گزارش ،روز اول کنفرانس در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما و روز دوم آن در ساختمان
شماره ۲سازمان مدیریت صنعتی برگزار میشود.
«نقش مدیریت منابع انسانی در فرهنگ سازی و حمایت از تولید ملی با کیفیت»« ،نقش مدیریت منابع انسانی در نهادینه
کردن اخالق حرفهای ،مسئولیت اجتماعی شرکت  CSRسازمانها و نهادها»« ،نقش مدیریت منابع انسانی در راهبری باور ،امید و
اعتماد در سازمانها» و «راهکارهای ارتقاء برند و حرفه ای گرایی مدیریت منابع انسانی» از جمله موضوعات محوری این کنفرانس
هستند.

اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا محزونیه
سر دبیر :مرضیه ربیعی
دفتراصفهان  :میدان احمدآباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح (بهرام) ساختمان حورا
تلفن031-32274500:
روابطعمومی:تلفن 031-32274754 :فاکس32274514 :ـ 031
سازمان آگهیهای اصفهان 32274506 - 32274512 32274517 - 32274518:ـ 031
فاکس بازرگانی اصفهان 32274507 -32274511 :ـ 031
چاپ :گلریز
امور مشترکین اصفهان031-32274508 :
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در برخورد با یک کارمند خاطی؛

هرگزایناشتباهاترانکنید!

حمایت از کاالی ایرانی را وظیفه خود می دانیم

تولید کنندگان داخلی

 -1همه تقصیر را به
گردن او نیندازید
«وقتی در یک کســب
ISFAHAN
و کار اوضــاع اشــتباه
 N E W Sپیش می رود ،هر کسی
یـــادداشت
ممکن اســت بخواهد
منبعthemuse:
تقصیر را از گردن خود
باز کند و به گــردن دیگران بیندازد.
پیش از آنکه از مســیر درســت خود
خارج شوید و تمام مســئولیت یک
اشــتباه را به گردن یک کارمند خود
بیندازیــد ،موقعیت را بــی طرفانه
بررســی کنید .آیا واقعاً خود شما یا
دیگر رهبران ،شــرکا و یــا همکاران
شرکت نباید بخشــی از مسئولیت را
بر عهده بگیرید؟ هنــگام برخورد با
کارمند خاطی ،ابتدا مسئولیت و نقش
خود را در اشــتباه به وجــود آمده بر
عهده بگیرید و ســپس با او برخورد
کنید».

با ما تماس بگیرید
32274507

االن زمان خوبی برای
فهرست کردن تمام
اشتباهاتی که او در طول
دوران کار خود مرتکب
شده نیست .در عوض،
اطمینان حاصل کنید او
از مشکل به وجود آمده
درک درستی دارد ،و با
یکدیگر به این موضوع
فکر کنید که برای
برطرف کردن موضوع،
چه راه حلی می توان
پیدا کرد.

 -2با متهم کردن کارمند خاطی به
سراغ مشکل نروید
«وقتی با متهم کــردن آنها به خاطر
اشــتباهی که مرتکب شده اند شروع
کنید (حتی اگر شــواهد قابل اتکایی
هم برای این اتهام وجود داشته باشد)،
بالفاصلــه فضایی دفاعی شــکل می
گیرد که در آن همه دیوار دفاعی خود
را باال می گیرند .به جای نشانه رفتن
انگشن اتهام به سمت دیگران ،باید با
چرایی مشکل
احتیاط و تمرکز روی
ِ
به وجود آمده و راه حل های احتمالی
آن به آنها نزدیک شوید تا کمک کنید
دیگر مرتکب چنین اشتباهی نشوند».
 -3کاری نکنید احساس بدی

 -4پیش همکارانش او را سرزنش
نکنید
«وقتی کارمنــدی اشــتباه بزرگی
مرتکب شده ،به احتمال زیاد خودش
از این موضوع آگاهی دارد .پس هیچ
گاه اشــتباه او را پیش همکارانش به
رخ نکشــید؛ این کار او را وارد حالت
دفاعــی می کنــد و مــی تواند روح
حاکم بر شــرکت را در هم بشــکند.
در عوض ،بــرای صحبت کــردن با
او به صــورت خصوصــی وقت کافی
اختصــاص دهید .اطمینــان حاصل
کنید به جای اتهام زدن بی موقع ،در
فضایی آرام به ایــن موضوع پرداخته
می شود؛ فضایی که هر دوی شما را به
سمت پیدا کردن یک راه حل هدایت
می کند».
 -5مدام آمار اشتباهات او را نگه
ندارید
«االن زمــان خوبی برای فهرســت
کردن تمام اشتباهاتی که او در طول
دوران کار خود مرتکب شده نیست.
در عوض ،اطمینــان حاصل کنید او
از مشکل به وجود آمده درک درستی
دارد ،و با یکدیگر به این موضوع فکر
کنید که برای برطرف کردن موضوع،
چه راه حلی می تــوان پیدا کرد .او را
با نگاهی مثبت و یــک نتیجه گیری
عملی ترک کنید .این کار تشــویش
کمتری به او تحمیل مــی کند و در
عین حال ابزار های الزم برای برطرف
کردن مشــکل را در اختیــارش قرار

می دهد».
 -6موضوع را شخصی نکنید
«هر کسی مرتکب اشــتباه می شود.
گاهی اوقات این اشتباهات یک کسب
و کار را در معرض خطر قرار می دهند
و بسیاری از مؤسسان و مدیران ممکن

است موضوع را به خودشان بگیرند و
آن را عمدی و شخصی تلقی کنند .هر
تصمیمی که در مــورد آینده کارمند
مورد نظــر گرفته می شــود ،تمرکز
همیشه باید روی مسائل موجود باشد،
نه روی شخصیت افراد و دخیل کردن
آن در موضــوع .اشــتباهات را برای

وقتی کارمندی اشتباه بزرگی
مرتکب شده ،به احتمال زیاد
خودش از این موضوع آگاهی دارد.
پس هیچ گاه اشتباه او را پیش
همکارانش به رخ نکشید؛ این کار او
را وارد حالت دفاعی می کند و می
تواند روح حاکم بر شرکت را در هم
بشکند.

،،

شما هنگام برخورد با کارمند خود درباره یک مشکل مهم ،روی
مرز تصحیح این رفتار و صرف ًا بدتر کردن اوضاع قرار دارید .اگر
کنترل خود را به دست چنین موقعیتی بسپارید ،ممکن است
در آینده وجهه و حسن شهرت خود به عنوان رهبری معقول را
قربانیرفتاریکنیدکهمیتوانستبهشکلبهتریبروزپیداکند.
 9کارآفرین شورای کارآفرینان جوان امریکا در مورد رفتارهایی
که مدیران خوب هنگام برخورد با نقایص کارمندانشان نباید از
خود بروز دهند و راه های جایگزین آنها به بحث پرداخته اند که
نتایج این بحث را در ادامه خواهید خواند.

پیداکند
«وقتی مشــکلی به وجــود می آید،
متهم کردن کارمنــد خاطی و یا قرار
دادن او در موقعیتی ناخوشایند هیچ
کمکی به بهتر شدن اوضاع نمی کند.
نشان دادن یک اشتباه و یا مسئله باید
به عنوان یک فرصت یادگیری مورد
اســتفاده قرار بگیرد .اگر به کارمند
خود نشان دهید هنوز برای کارشان
ارزش قائلید ،فرصــت این را خواهید
داشــت که رویه تازه ای بنــا کنید تا
از تکرار نشدن آن اشــتباه اطمینان
حاصل شود».

کارمند مورد نظر و خود شرکت به یک
فرصت یادگیری بدل کنید .تغییر یک
فرایند می تواند به جلوگیری از تکرار
آن اشتباه در آینده کمک کند».
 -7بالفاصله با او برخورد نکنید
«هنگامی که تحت تاثیر احساســات
خود قرار دارید با کارمند خود برخورد
نکنید .اجازه دهید پیــش از مطرح
کردن موضوع بــا او ،عصبانیتتان فرو
بنشیند .چه یک ساعت ،چه یک روز
و یا یک هفته ،اجازه دهید زمان الزم
برای فراهم شــدن زمینه برخوردی
مناسب با موضوع سپری شود .واکنش
های آنی برای هیچ یــک از طرفین
مفید نخواهند بود».
 -8تحت هیــچ عنوان توهین
نکنید
«هنگام برخورد با یک کارمند خاطی
هیچگاه به او توهین نکنید .عملکرد او
هر چقدر هم که بد بوده باشد ،توهین
به او هیچ توجیهی نخواهد داشــت.

اگر هدف شما از صحبت کردن با او،
فهم اتفاق روی داده و رسیدن به یک
نتیجه مثبت است ،توهین هیچ وقت
راه مناســبی برای این کار نیست .به
حرف های کارمند خــود نیز گوش
دهید و با پیشــفرض وارد مکالمه با
او نشوید .شاید شــنیدن حرف های
او زوایای تازه ای از موضوع را برایتان
روشن کند».
 -9به دنبــال پیدا کردن مقصر
نباشید
«خیلی هــا روی پیدا کــردن مقصر
تمرکز مــی کنند و این یک اشــتباه
بزرگ اســت .تمرکز شــما باید روی
پیدا کردن راه حل هــای درازمدت
و بــه کارگیری رویه هایی باشــد که
بتوانند از تکرار اشــتباهات در کسب
و کار شما جلوگیری کنند .از کارمند
خود بپرسید پیشنهادش برای بهبود
اوضاع چیســت .به این ترتیب بیشتر
احســاس به حســاب آورده شــدن
خواهد کرد».

استارتآپ

یک ایده جذاب آن ور آبی؛

Beam؛ استارتآپی برای رفع مشکالت افراد بی خانمان

زیاد بود؛ اما یکی از بهترین فرصتهایم در زندگی بود و مسیر شغلیام
را تغییر داد.
الکس استفانی این مسئله را پذیرفت و سال بعد بهعنوان مدیرعامل شرکت
ارتقا شغلی یافت .دو سال بعد از این ماجرا ،او و آنتونی کسبوکار را باردیگر
با نام جاستپارک ( )JustParkراهاندازی کردند .این دو نفر پنجمیلیون
یورو سرمایه ازطریق سرمایهگذاری جمعی ( )CrowdFundingجذب
کردند؛ یعنی بیشترین مبلغی که استارتآپی مرتبطبا تکنولوژی تابهحال از
این طریق جمعآوری کرده است.

گـــزارش
زومیت

استارتآپبیم()Beamامکانیفراهمکردهکهمردمسراسردنیامیتوانند
ازطریق سرمایهگذاری جمعی ،در پرداخت هزینههای مربوطبه آموزش و
کاریابی افراد بیخانمان مشارکت کنند.
الکس اســتفانی ( )Alex Stephanyتا پیش از اینکــه بهعنوان رییس اجرایی
اپلیکیشن پارکتمایهاوس ( )ParkatmyHouseاستخدام شود ،وکیل و یکی
ب یافتن
از طرفداران تکنولوژی بود .پارکتمایهاوس یکی از اپلیکیشنهای محبو 
پارکینگ بود و استفانی قرار بود برای دریافت سرمایه و بردن استارتآپ به مرحله بعد
بهبنیانگذارآنکمککند.الکسهرگزتجربه مدیریتاستارتآپیمرتبطباتکنولوژی
و اصال حوزه پارکینگ را نداشت .همین موضوع پیچیدگی کار را افزایش داده بود .او
میگوید :آنتونی اسکینازی ،بنیانگذار این استارتآپ ،به من باور داشت و بابت این
موضوع از او سپاسگزارم .حجم کارهایی که باید یاد میگرفتم و انجام میدادم ،بسیار

سرمایهگذاری جمعی ()CrowdFunding
سرمایهگذاری جمعی بهمنظور جذب سرمایه و حمایت مالی افراد مختلف
جامعه از یک پروژه ازطریق پرداخت بخشــی از ســرمایه الزم برای اجرای
آن پروژه است .الکس بهاندازهای تحتتاثیر پلتفرمهای اقتصاد اجتماعی و
سرمایهگذاری جمعی قرار گرفته بود که حتی کتابی در این زمینه منتشر کرد.
او حتی فکری درباره این موضوع به ذهنش رسید که از سرمایهگذای جمعی
گ استفاده کند.
برای حل یکی از مشکالت اجتماعی بزر 
از یک طرف ،او دقیقا نمیدانست چه کاری باید انجام دهد و کسبوکارش با سرعت
زیادی درحالرشد بود و از طرف دیگر ،نمیتوانست دربرابر نابرابری اوضاع اجتماعی
مردم لندن بیتفاوت باشد .او میگوید:
مردم بیخانمان یکی از مثالهای بارز محرومیت اجتماعی هستند .نادیدهگرفتن این
افراد نهتنها به ضرر آنها ،بلکه به ضرر جامعه اســت و این افراد نباید فراموش شوند.
شایان ذکر است روزبهروز به تعداد افراد بیخانمان افزوده میشود؛ بهطوریکه بین
سالهای  ۲۰۱۱تا  ،۲۰۱۸تعداد افراد بیخانمان به بیش از ۶۰درصد افزایش یافته
است؛ افرادی که در خیابان میخوابند یا در مســافرخانههای ویژه این افراد مستقر
میشوند .گاهیاوقات میایستم و با این افراد صحبت میکنم؛ اما ازآنجاییکه بهشدت
خجالتیام ،این موضوع بههیچعنوان برایم خوشایند نیست .درنهایت ،به این فکر افتادم
از تکنولوژی برای کمک به افراد بیخانمان استفاده کنم.

فکر استفاده از تکنولوژی برای حل مشکل مردم همچنان ادامه داشت .چهار سال از
پیوستن الکس به جاستپارک میگذشت و با وجود عالقه زیادی که به کسبوکار
داشت احساس میکرد ،جامعه درحال ازهمگسستن است .او دوست داشت با تمام
وجود این معضل اجتماعی ،یعنی بیخانمانبودن عده زیادی از مردم جامعه را حل
کند.

کیکاستارتر ()Kickstarter
الکس اســتفانی هنوزهم مطمئن نبود از چه راهی باید اقدام کنــد .او چندین ماه با
کارآفرینان و سرمایهگذاران زیادی مالقات کرد؛ اما تاثیرگذارترین مکالمههایش را با
یکی از افرد بیخانمان در ایستگاه مترو میداند .الکس همیشه برای او قهوه میخرید و
هنگامیکه هوا سردتر شد ،برایش جوراب حرارتی خرید .صحبت و مکالمات بین این دو
نفر مدتی ادامه داشت تا اینکه فرد بیخانمان چند هفته در جای همیشگیاش حضور
پیدا نکرد و بعد از مدتی ،با وضعیتی نامناسبتر از گذشته آمد .او درحالیکه بهاندازه
چند سال پیرتر شده بود ،به الکس گفت دچار حمله قلب و از بیمارستان اخراج شده بود.
الکس متوجه شد وضعیت این مرد بهشدت بدتر از روزی است که یکدیگر را مالقات
کردند و به این فکر افتاد چگونه میتواند وضعیت زندگی این مرد بیخانمان را بهبود
دهد .او میگوید:
باید مهارتهایی به او آموزش میدادم که بتواند از خودش مراقبت کند .هزینه انجام
این کار بسیار بیشتر از خریدن قهوه و جوراب است؛ اما اگر همه مردم در انجام این کار
مشارکت کنند ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ناگهان این فکر به ذهنش رســید که از ســرمایهگذاری جمعی برای آموزشدادن
به افراد بیخانمان استفاده کند .الکس اســتفانی اولین شخصی بود که برای بهبود
اوضاع افراد بیخانمان اقدام میکــرد؛ بنابراین ،بیش از ن ُه مــاه را صرف پرسوجو
و مشــورت با خیریههای مختلف کرد تا بهتریــن مدل را ارائه دهــد .او همچنین
تاحدممکن با بیخانمانهای زیادی صحبت کرد و نمونههای اولیه را به آنها نشان
داد .او دیدگاه واقعی بیخانمانها را جویا میشــد و میخواست صادقانه دیدگاهش
را بیان کنند.
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Qanats
offer clues to
ancient way
of life in Iran

For thousands of
years, qanat systems
have supplied water
to agricultural and
permanent settlements
in arid regions of
Iran, tapping alluvial
aquifers at the heads of
valleys and conducting
the water along
underground tunnels by
gravity, often over many
kilometers.
The concept of “Persian
Qanat” was registered
on the UNESCO World
Heritage list in 2016,
representing a select of
eleven aqueducts across
Iran.
According to UNESCO,
The qanats provide
exceptional testimony
to cultural traditions
and civilizations in
desert areas with an arid
climate.
The qanat system relies
on snow fed streams,
which flow down the
foothills of surrounding
mountains channeling
through
sloping
aqueducts, often over far
distances to discharge
into city’s underground
reservoirs or ab-anbars.
Such constructions are
still is practice, many of
which were made from
13th century onwards.
Yazd is among ancient
cities which have
applied this concept to
make urban settlements
possible in central Iran.
The earliest water
supply constructions
in Yazd is believed to
date from the Sassanid
era (224 to 651 CE)
while many others
have been continually
repaired and used over
time, most surviving
ab-anbars can be today
traced to the late Safavid
and Qajar periods.
When it comes to
landscape architecture,
ab-anbars and wind
towers play a pivotal
role in enriching the
Yazd skyline.
The oasis city of Yazd,
which is a UNECSO
World Heritage, is
wedged between the
northern Dasht-e Kavir
and southern Dasht-e
Lut on a flat plain ringed
by mountains.
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Safavid Magnificent palaces ,
beautiful gardens

Isfahan, under the Safavid dynasty witnessed
a golden era of construction and development.
Extensive construction was carried out in Isfahan.
Magnificent palaces and beautiful gardens and
orchards were built along the Zayandeh Roud
River. Unfortunately, after the fall of Safavid
Empire and especially during Qajar period most
of these palaces were destroyed.

Besides these
palaces and
pavilions a
large number
of beautiful
Safavid style
houses were
demolished
too.ith the
court and
government
bureaucracy
without
having to
follow the
itinerant
monarchs.

Only few pieces of stones which
were used as pillars’ bases have
remained. A part of Chehel Sotun
garden and the Hasht Behesht palace
have survived, but a palace called
Haft Dast (Seven Hands) which was
located near the Khadju Bridge was
completely demolished. The Aineh
Khaneh palace was another glorious
building which was destroyed. The
Namakdan pavilion (the salt cellar)
was demolished by the command of a
mad ruler called Zele Sultan.
Baghe Zereshk (the Barberry
Orchard) pavilion which was located
in Chahr Bagh St. was ruined in the
19th century. Besides these palaces
and pavilions a large number of
beautiful Safavid style houses were
demolished too.ith the court and
government bureaucracy without
having to follow the itinerant
monarchs.
ALI QAPU PALACE

World Press Photo
exhibition in Isfahan
«Each year, 70,000 to 80,000 photos are
sent to the World Press Photo secretariat,
curator of World Press Photo Exhibition
said. «Currently, this exhibition is being
held in Isfahan; this event is very important
for the World Press Photo foundation,» Yi
Van Hissio said. «There are many reasons

At the west of Maidane Immam
(Naghsh-e Jahan), just in front of the
Sheikh Lotfollah mosque one, of the
most magnificent palaces of 17th
century is located. The Ali Qapu palace
is well-known palace all over Iran. The
first part of palace was built in 1597. It
was used as a residential palace. Shah
Abbas the great, ordered to construct
the palace on the site of palace and
garden from the Timurid time. Shah
Abbas’s palace was a four floors with
a veranda. Shah Abbas the second,
expanded the palace and a music hall
(room) was constructed on the top of
palace.

CHELEL SOTUN PALACE
Several palaces were built in Isfahan,
during Safavid era few of them have
survived. Even those which have
survived were severely damaged.
The palace of Chehel Sotun (palace of
40 pillars) is located in a vast beautiful
garden. The original garden was
larger than now. The present garden is
60000 square meters. The palace area
is about 2125 square meters. There is
a large pool in front of the palace. The
first part of palace was built during
Shah Abbas the great period. The
beautiful frontal porch and the mirror
ornamented Eivan were built during
Shah Abbas the second era. It was
used as a reception palace; foreign
delegations and royal guests were
entertained in this palace.

behind holding the event in Isfahan; the
most important one is the role of Iranian
photojournalists in the photography
industry and World Press Photo contest,»
he added.«The artworks displayed in this
exhibition are a collection of the featured
photos in the last three editions of the World
Press Photo contest. From the date of WPF
establishment, we have held annual photo
competitions since 1955. Participating
in this contest is free for professional
photographers from all over the world. In

Hasht Behesht palace
The Hasht Behesht palace was built
in the centre of Baghe Bolbol (The
Nightingale Garden) dates back
to 1660. The palace is the most
important building which was
built during Shah Suleiman Safavid
time. The palace experienced new
styles of stucco work and stained
glass and mirror works. Hasht
Behesht was renovated by Fathali
Shah Qajar in the 19th century. It
was used as residential palace by
Zele Sultan (Fathali Shah’s son). This
useless man even did not maintain
ornamentations of the palace.

TALAR-E- ASHRAF
This Palace which dates from the time
of Shah Abbas II is situated just to the
west of the main Palace of Ali Qapu
and east of another palace, known as
Hasht Behesht. It is currently used
as an officers’ club by the army and is
therefore closed to visitors. It derives
its name from the period when
Isfahan was ruled by Afghanis whose
leader, Ashraf, made this building his
headquarters.
Beside it is the Natural History
Museum which is housed in another
fine palace whose somewhat
unpreposessing exterior belies
the elaborate decoration inside.
This is open to the public and is
architecturally very similar.

the first year of holding this competition,
we received about 300 photographs, but
the number of photos has been increased
since 1955. About 70,000 to 80,000 photos
are sent each year to the secretariat,» she
countinued.«World Press Photo is trying
to hold various exhibitions in many places
around the world as possible; since we
believe that news photos play an effective
role in all societies. A society should be aware
and have access to free and independent
information to act properly,» she also said.

Regardless the political boundaries based restrictions
that the Foreign Affairs Minister of the U.S.A has set
on U.S citizens’ traveling to Iran , the New York Times
has published a list of 52 destinations that Americans
can visit in 2019; the name of Iran as “the Jewel in the
Middle East” is obvious among them.Iran is the 45th
destination that has been suggested by this American
newspaper as one of the best places to travel in 2019.
The New York Times has introduced our country by
displaying a photo of Yazd that was registered globally
in UNESCO World Heritage List in 2017 with the tile of
“the historical city”, and announced that despite the
tensions between Iran and the U.S.A which have been
increased by presidential transition to Donald Trump,
the desire of adventurous tourists to visit Iran has
been significantly increased; from the monumental
ruins of the Ancient Persia to the old magnificent
mosques of Shiraz and Isfahan, and great Bazaar and
Golestan palace at the center of Tehran. But what has
made traveling to Iran justifiable in 2019 is displaying
500 featured artworks with the title of “Portrait,
lifeless nature, and landscape” in the Museum of
Contemporary Art which is considered as one of the
Iranian youth’s favorite haunt, from February 21 to
April 20.The New York Times noted that the Foreign
Affairs Minister of the U.S.A had not banned travel to
Iran by American citizens, but discourages them to
travel to this country; so, Americans can travel to Iran
with organized tours.According to the report of the
Foreign Affairs Minister of Iran, 1,879,000 American
tourists have traveled to Iran during the first 8 months
of this year.
nature

New decorative
plasterworks in Abd alSmad Natnazi’s tomb

“According to the investigations by the Cultural
Heritage Organization, the discovered layers
in Sheikh Abd al-Samad Natanzi tomb include
decorative plasterworks that date back to
the Seljuk era,” the head of Cultural Heritage,
Handicrafts, and Tourism department said.
Pointing to the discovery of new historical
layers in this tomb, Hossein Yazdanmehr said,
“The new historical layers that have been found
by the experts of Natanz’s Cultural Heritage
Organization date back to 800 years ago.”
“In 2016, it was ordained to start the layering
process in four points of this tomb with the
cooperation of Natanz’s Cultural Heritage
department,” he added. “The historical complex
of Natanz’s Jameh mosque include three parts;
the mosque, tomb, and monastery. With the
exception of the mosque which refers to the AleBuyeh era (more than 1,000 years ago), the rest
parts date back to the Ilkhani era, more than 700
years ago,” he continued.
“Sheikh Abd al-Samad Natanzi’s tomb which was
built in the Ilkhani era, has older columns that
belong to the Seljuk era; complete information
about them requires more detailed researches,”
he noted.
This complex includes an octagonal Shabestan
with a brick dome, the mausoleum of Sheikh Nor
al-Din Abd al-Samad with an octagonal conical
dome, portal of monastery, and a high minaret
that catch the viewers’ eyes.

Iran natural gas output
at 800 mcm/d

Iran’s natural gas output currently stands
at 800 million cubic meters per day, a senior
energy official said Saturday.
The National Iranian Gas Company (NIGC)
CEO Hassan Montazer Torbati added that
97% of the country’s urban population
and 82% of the citizens in rural areas are
now linked to the national gas distribution
network which is one of the world’s most
expansive ones.

Montazer Torbati noted that of the total
produced gas, some 25% goes to household
consumption, 37% is supplied to the
power plants, 30% is used in the industry
sector, 4% used as CNG and 4% is for other
consumptions.
Saying that Iran has reached self-sufficiency
in production of most of the items used in
gas refining and distribution industries,
the official highlighted the significance of
gas exports, which could ensure amicable
relations with the neighboring states.
The NIGC CEO further predicted that all the

news

Iran, China hold expert
meeting on maritime
railway transportation

The Iran-China expert meeting for reviewing
challenges and opportunities of the two nations in developing cooperation in maritime
and railway transportation was held in the
Chinese southern city Iowa on Sunday.
At present, over 1,000 Iranian businesspersons are active in China of which 300 are members of the chamber of commerce for Iranian
residents in the Asian country.
Organized by chamber of commerce for Iranian residents in south and east of China, the
ways for expanding mutual cooperation in the
field of transportation were discussed during
the meeting.
In the gathering, Shanghai also was introduced
as the world busiest and biggest harbor city.
The port of Shanghai, located in the vicinity
of Shanghai, comprises a deep-sea port and a
river port.In an exclusive interview with the
Islamic Republic News Agency (IRNA), the
spokesman for the Chinese ministry of commerce said earlier on Saturday that China and
Iran are great economic partners, and the two
nations enjoy growing and durable economic
relations.The two countries remain to be
important trade partners and, based on the
figures, relations between Beijing and Tehran
are satisfactory, Gao Feng said. China-Iran
economic cooperation is on a positive path,
and the two nations are expected to witness
growing cooperation, Feng said.
Beijing attaches great importance to its relations with Iran and will continue its legitimate
and regular economic cooperation with the
country despite US sanctions, he said.

Iran petrochem export
revenue at $9 Billion

NPC wants to expand Iran’s petrochemical
footprint under a plan covering investments
from West Azarbaijan Province to the central
and southern regions off the Persian Gulf
coast.
Petrochemical export revenue in the first nine
months of the current fiscal ending in March
reached $9 billion, the National Petrochemical
Company said on Saturday.
The revenue is projected to climb to $12 billion
before the fiscal year is out.
According to NIPNA, the NPC news agency,
the company’s output amounted to 40 million
tons between March 22 and December 21,
of which 16 million tons were exported to
international markets, mainly Asia, Europe
and South America.
Petrochemical output is forecast at 57 million
tons by March.
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Iranian villages would have access to gas by
2021, stating that villages with more than 20
households aer prioritized to be covered by
the gas distribution network.
The official said Iran is ready to start the gas
flow to Pakistan, adding, “We are prepared
to start the exports but we are waiting for the
Pakistani part to prepare the infrastructure
for the project to complete.”
Regarding the current gas exports to Iraq, the
official said Iran was currently exporting gas
to Iraq’s Basra and Baghdad and received its
dues accordingly.

He also said that Iran does not need any
gas imports at present, adding a dispute
with Turkmenistan regarding the latter’s
disruption of gas flow to Iran’s northern
provinces has been taken to international
arbitration, and the case is being pursued
through relevant legal channels.
Pointing to gas exports to Turkey, Montazer
Torbati said that both Tehran and Ankara
are keen on continuation of their gas deals
give the former’s intentions to send gas to
Europe through Turkey and the latter’s rising
demand for gas.

Iran’s Economy to Shrink, Before
Ascending in 2020: World Bank
Latest World Bank projections show Iran’s gross
domestic product will continue to contract in 2019,
before reversing gear in 2020.

The main
contributing
factor to
contraction of
Iran’s economic
growth goes back
to US sanctions
imposed against
the Islamic
Republic last
year, according to
Financial Tribune.

According to WB’s latest “World
Economic Prospects” report
published after the New Year, Iran’s
GDP is bracing for further contraction
in 2019 to reach -3.6% after
experiencing an estimated -1.5% in
2018 before stabilizing in the positive
territory at 1.1% in 2020 and 2021.
The estimates for 2018, 2019 and
2020 show -5.6%, -7.7% and -3.1%
changes compared to World Bank’s
June 2018 projections.
US Sanctions Impact
The main contributing factor to
contraction of Iran’s economic growth
goes back to US sanctions imposed
against the Islamic Republic last year,
according to Financial Tribune.
US President Donald Trump
announced on May 8 his withdrawal
from the nuclear deal Iran had signed
with world powers in 2015 and rolled
out a new sanctions regime against

BPCL to
import 1mn
barrels of
Iran crude
in February
and March

Tehran, described as “toughest ever”
in the following months.
The first round of renewed US
sanctions reimposed on Aug. 7
prohibits Iran’s purchase of US dollars
and precious metals, part of a larger
move that attempts to cut the country
off from the international financial
system. A second tranche of sanctions
on Iran’s oil and gas sector took effect
on Nov. 4.
Oil Factor
Iran will see its crude exports severely
curtailed for a third month in January,
as it is struggling to find new buyers
amid fresh US sanctions even though

India’s second largest refiner by capacity, Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL), plans to
import 1 million barrels of Iranian oil in both February and March after a gap of three months, said R
Ramachandran, director refineries of BPCL.The company believes Iranian oil is the best oil to source at
present given the freight, insurance and delivery benefits they provide, India’s Financial Express Daily
reported.Despite US unilateral sanctions imposed on Iran, BPLC had ordered more one million barrels
of oil from the Islamic Republic of Iran.“It gives us a benefit of 60-70 cents per barrel. For any competitor
they will have to first match them before they can make any inroads,” Ramachandran said.
Presently, India is the largest customer for Iranian crude oil after China and is of the countries that did
not cut its relationship with the Islamic Republic of Iran in the US previous sanctions imposed on Iran.

Iran not to comply with illegal US
sanctions: Oil Minister
Iran will not be complying with the “fully illegal” US sanctions,
Iranian Oil Minister Bijan Zanganeh said, in yet another
defiant statement from Tehran after the American sanctions
on Iran’s oil and shipping industry snapped back in early
November.
“We believe that we should not comply with the illegal
sanctions against Iran,” Reuters quoted Zanganeh as saying
at a joint press conference with Iraq’s Oil Minister Thamer
Ghadhban during a visit to Baghdad.
While it stays under US sanctions, Iran will not be discussing
the volume or the destination of its oil exports, the Iranian oil
minister said.
During his visit to Iraq, Zanganeh discussed with his
counterpart cooperation in different areas, “especially on oil
issues,” the Iranian minister said.
Meanwhile, Iraq’s minister Ghadhban said Iraq and Iran are

Sudoku

its traditional customers secured
waivers, according to tanker data
and industry sources.Iran’s crude
exports in November plummeted to
below 1 million barrels per day, from
regular sales of 2.5 million bpd before
sanctions were imposed in May, and
taking them back to where they stood
during the previous round of sanctions
in 2012-16, Reuter reported.
Buyers said plunging exports in
November, which will severely hit the
Islamic Republic’s budget revenues,
were caused by a total lack of clarity
of what volumes they were allowed to
purchase under the new US sanctions.

Solution: NO 131

jointly exploring two oil fields shared by the two countries,
despite US efforts to isolate Iran from global oil markets.
He said Iraq is honoring an existing exploration agreement
with neighboring Iran.
Since the US sanctions on Iran’s oil entered into force on
November 5, Iran has continuously underlined that the United
States will not be able to choke off all its oil exports.
A month after the sanctions were reinstated, Iran’s First VicePresident Eshaq Jahangiri said that the Iranian government
could manage the country even without relying on oil export
revenues.Iran’s President Hassan Rouhani, meanwhile,
reiterated in early December that the US cannot stop Iran from
exporting its oil.“The United States said it would stop Iran’s
oil export and business relations, making Iran isolated, but it
could not do it and it won’t be able to sever our relations with
the peoples of the region,” Rouhani said in an address.
“We will sell our oil and they can’t stop us from doing this, said
Rouhani adding, “If the US wants to stop our oil sales, no oil will
be exported from the Persian Gulf.”

News

1st South Pars phase 24-22
platform online
Production of rich gas has
started from the first offshore
platform of phase 22-24 of
the supergiant South Pars
gas field, the project manager
said.According to Pars Oil
and Gas Company (POGC),
the platform is operational
and can recover 14.2 million
cubic meters per day of
natural gas from the massive
joint field in the Persian Gulf.
Farhad Izadjou, operator of
the phase’s development
project, said all the operations

concerning hookup and
commissioning of the phase’s
platform were carried out
by Iranian experts who
registered a new record in
starting up the structure.
He said the gas recovered
from the phase was carried to
onshore refining facilities via
a 32-inch sea pipeline which
stretched 110 kilometers.
Four platforms are scheduled
to be installed at the phase
each supplying 14.2 mcm/d,
he added.
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A growth of
46% on IME’s
trading volume

During weekdays
ending up to
January 10, while
403,663 MT of
commodities worth
over $381 million
were traded on
Iran Mercantile
Exchange,
the
trading volume and
value experienced
growth of 46
and 26 percent,
r e s p e c t i v e l y.
According to the
report from IME
International
Affairs and PR,
last week, on the
domestic
and
export metal and
mineral trading
floor of IME,
194,319 MT of
various products
worth close to $182
million were traded.
On this trading
floor, 188,410 MT
of steel, 2,280 MT
of copper, 3,500 MT
of aluminum, 120
MT of molybdenum
concentrates, 9 MT
of precious metal
concentrates as well
as one kg of gold
bullion were traded
by customers.The
report declares
that on domestic
and export oil and
petrochemical
trading
floors
of IME, 206,608
MT of different
commodities with
the total value
of $190 million
were traded.On
this trading floor,
77,725 MT of VB
feed stock, 52,497
MT of bitumen,
47,960 MT of
polymer products,
22,108 MT of
chemical products,
6,370 MT of sulfur,
140 MT of argon
as well as 250 MT
of insulation were
traded.Moreover,
on the agricultural
trading floor of
IME
witnessed
trading 2,294 MT
of certificates of
deposit for maize
was traded by
customers.
GOLD PRICE PER OUNCE
1,287.8 $

Currency IRR

USD

42000
53929
CHF 42692
EUR 48160

GBP
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Spokesman
Denies Rumors
of Iran’s JCPOA
Pullout
Iran’s Foreign Ministry
spokesperson quashed
rumors about Tehran’s
withdrawal from the
2015 nuclear deal and
about Foreign Minister
Mohammad Javad
Zarif’s resignation.
In an interview with
ISNA on Saturday,
Bahram
Qassemi
strongly
denied
rumors
about
Zarif ’s resignation,
disagreement between
the foreign minister
and President Hassan
Rouhani, and Iran’s
pullout from the Joint
Comprehensive Plan of
Action (JCPOA).
He dismissed the
idea that Zarif is
going to resign or that
there is a division
between the Foreign
Ministry and the
administration, saying
certain
elements
inside the country are
insanely spreading
false news to weaken
the Foreign Ministry
and its hardworking
personnel.As
for
rumors that Iran is
going withdraw from
the nuclear agreement,
the
spokesman
said it seems that
certain groups are
“systematically”
fomenting mental
chaos in the society
and disrupting the
market to favor the
p r o f i t e e r s .“ T h e y
are attempting to
spread biased and
false news to create
negative psychological
a t m o s p h e r e
in the market,”
Qassemi deplored,
underscoring that any
decision about the
nuclear deal comes
within the purview
of the high council
monitoring the JCPOA.
In May 2018, US
President Donald
Trump pulled his
country out of the
JCPOA, which was
achieved in 2015 after
years of negotiations
between Iran and the
Group 5+1 (Russia,
China, the US, Britain,
France and Germany).
Following the US exit,
Iran and the remaining
parties launched talks
to save the accord.
Iranian officials have
said the country
will remain in the
JCPOA as long as the
nuclear deal serves its
interests.

Iran's Zarif due in Iraq for official visit to discuss
economic, political ties

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif is due in Iraq for an official
visit to hold talks with the Arab country's senior officials on ways to promote
political and economic relations.Heading a high-ranking politico-economic
delegation, Zarif is to set off for Baghdad on Sunday, Iranian Foreign Ministry
Spokesman Bahram Qassemi said.He added that senior managers of dozens
of major private and public companies would accompany the top Iranian
diplomat.Zarif is expected to hold talks with high-ranking Iraqi officials and
attend a joint meeting of the two countries’ businessmen in several Iraqi cities,
particularly Karbala and Sulaymaniyah, the Iranian spokesperson noted.

Pompeo says good outcome possible for both Turkey
and Syrian Kurds

U.S. Secretary of State Mike Pompeo said on Saturday he was optimistic that a “good
outcome” could be reached between Turkey and Syrian Kurdish groups, after speaking
to the Turkish foreign minister. “We recognize the Turkish people’s right to defend
their country from terrorists, but we also know that those ... who are not terrorists
and fighting alongside us for all this time deserve to be protected,” Pompeo told
reporters.“There are many details to be worked out but I am optimistic we can achieve a
good outcome,” he said.Relations between the two NATO allies have been strained over
U.S. backing for the Kurdish YPG, which Turkey views as an extension of the outlawed
Kurdistan Workers Party (PKK) waging a decades-long insurgency on Turkish soil.

Major European firms reject USled calls to boycott Huawei

News

Iran envoy slams EU
approach to terrorism

Major European countries and telecom companies have
rejected US-led calls for a boycott of Chinese electronics giant
Huawei, dismissing accusations that the company uses its
equipment to spy for Beijing.
The allegations against the
Chinese telecom company
were leveled after Poland’s
counterintelligence service
arrested Wang Weijing, a Huawei
employee, along with a former
Polish security official on January
8.
Even though no evidence of spying
activities has been produced
publicly and the company has
repeatedly denied such claims,
the allegations have led several
Western governments to restrict
Huawei’s access to their national
markets, with Washington
pushing its European allies to
block Huawei from telecom
networks amid a wider dispute
over trade with China.
Poland has insisted, however, that
the spying charges were related to
individual actions and not directly

May Warns of
Catastrophe
If Lawmakers
Don’t Back
Brexit Deal

British Prime Minister Theresa
May has warned lawmakers
that failure to back her plan
to leave the European Union
would be catastrophic for
Britain, in a plea for support

connected with the international
Chinese corporation.
Polish Interior Minister Joachim
Brudzinski said in a radio
interview with local media on
Saturday that, “We want to have
good, intensive and attractive
relations with China; it’s a huge
market.”
The Chinese electronics giant
terminated Wang’s employment
on Saturday and said his alleged
actions “have no relation to the
company,” adding that the former
employee “has brought Huawei
into disrepute.”
Germany has seen ‘no evidence’ of
spying by Huawei
German news magazine Der
Spiegel said Germany — which is
under pressure from Washington
to boycott Huawei — had seen
“no evidence” that the Chinese

company could use its equipment
to spy for Beijing.
Additionally, Germany’s Deutsche
Telekom has announced a deal
with Huawei for its future 5G
network in Poland.
Portugal praises Huawei
Portugal signed a deal with
Huawei in December 2018
during a visit by Chinese
President Xi Jinping, praising the
Chinese company’s “know-how,
competence, talent, and capacity
to develop technology and invest”
in the southern European country.
‘Huawei equipment never found
to be at fault’

two days ahead of a vote in
parliament that she is expected
to lose.Lawmakers are set to
vote on May’s Brexit deal on
Tuesday, after she shelved plans
for a vote in December when it
became clear that not enough
lawmakers from her own party
or others would back the deal
she agreed with Brussels.May
looks little closer to securing the
support she needs, but writing
in the Sunday Express she said

lawmakers must not let down
the people who voted for Brexit.
“Doing so would be a
catastrophic and unforgivable
breach of trust in our
democracy,” May said, Reuters
reported.“So my message to
Parliament this weekend is
simple: it is time to forget the
games and do what is right for
our country.”
On Friday, her foreign minister
Jeremy Hunt said Brexit might

Iran begins designing upgraded %20
reactor fuel

Iran’s nuclear chief Salehi said Sun. that first steps have been
taken for the designing of an upgrade version of 20% enriched
uranium fuel, which is more efficient than the fuel already
used in Tehran nuclear reactor.
Head of the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), Ali
Akbar Salehi, hailed the country’s progress in the nuclear
energy sector, adding “we have made so much progress in the
field of nuclear knowledge and industry that instead of using
reverse engineering, we can now design a new reactor fuel
from scratch.”
He said Tehran nuclear reactor used to run on an older version
of fuel, but the new design for the 20% fuel will increase the

According to AFP, telecom
operators across Europe have also
dismissed the security concerns.
“Everywhere in Europe, operators
are the target of huge controls
in that area and Huawei’s
equipment has never been found
to be at fault,” a spokesperson at a
European operator anonymously
told AFP.
“Huawei is much more expensive
today than its competitors
but it’s also much better,” the
spokesperson said. The quality
of Huawei’s equipment “is
really ahead” of its European
competitors, he added.
not happen at all if May’s deal
was defeated.
Britain, the world’s fifth largest
economy, is scheduled to quit
the European Union on March
29.The Sunday Times reported
that rebel lawmakers were
planning to wrest control of the
legislative agenda away from
May next week with a view to
suspending or delaying Brexit,
citing a senior government
source.

reactor’s efficiency.
Salehi added that the country is on the verge of designing the
new, upgraded fuel that can be used in any reactor.
“Designing reactors has now become a very possible task for
the Iranian experts,” he said.
The nuclear chief then noted the Iranian nuclear scientists’
success at producing the raw material for the tracer FDG
(fluorodeoxyglucose), which is used in PET scan, adding “the
raw material for FDG is Oxygen-18, which we succeeded in
producing in Arak reactor with 95% purity.”
He added once the hydrolysis stage is completed, Iran will no
longer need to export Oxygen-18.
“Our production capability in this field has increased to the
extent that we can export a part of our products to other
countries,” Salehi maintained.

Iranian Ambassador to Denmark in a recent
Twitter message has criticized Europe’s double
standard in its approach toward the fight
against terrorism.
Morteza Moradian blasted in his tweet on
Saturday, what he described as ‘fighting
terrorism European style’.
‘Hosting an array of terrorist groups and
ironically imposition of sanctions on the victims
of the very same groups and at the same time
assuming the gesture of fighting terrorism
while using it as a tool, are tantamount to
following a double standard policy in dealing
with terrorism,’ Moradian wrote.
Such an approach is not acceptable, he
reiterated.
‘Europe cannot shrug off its responsibility by
making accusations against Iran.’ he added
Dutch government has accused Iran of directing
two political assassinations in the Netherlands,
which triggered EU sanctions against Tehran’s
military intelligence service.
This is while, Iran’s Foreign Ministry
spokesman condemned European Union’s
‘irrational and surprising decision to sanction
some Iranian nationals’, saying this shows
that the EU is not honest in its claim to fight
terrorism.
‘Instead of putting criminal terror groups, such
as the Mujahedin-e Khalq Organization (MKO,
aka MEK) and Alahvazieh, on their sanctions
list, the EU gives them a free hand to do their
anti-human and terrorist actions and even
supports them,’ Bahram Qasemi said.
‘However, they accuse Iran, to whom they owe
a lot. Iran is the pioneer of the fight against
terrorism and Europe owes its security to Iran,’
he reiterated.

Rumors on Hassan
Nasrallah heart attack
dismissed

The Special Assistant to the Speaker of the
Iranian Parliament for International Affairs
Hossein Amir-Abdollahian has strongly
dismissed the rumors over the cardiac problem
of Secretary General of Hezbollah Seyed Hassan
Nasrallah.
In a twitter message on Sunday, AmirAbdollahian rebuked the “false rumors by
Zionists” concerning the Hezbollah leader’s
hospitalization, saying, “The claims by Zionists
over Seyed Hassan Nasrollah’s illness and heart
attack is [in fact] the big lie of the new year.”
“Indeed, the day when Seyed Hassan Nasrallah
and other resistance leaders of Palestine will
say prayers in Al-Aqsa Mosque, there will be no
Zionists around,” he added.
Zionist-backed media reported on Saturday
that the Hezbollah leader had been hospitalized
in Beirut due to suffering from a heart attack.

News

Iranian Cruise Missile to Be
Delivered to IRGC: Deputy
Defense Minister
Iran’s Deputy Defense Minister General Qassem
Taqizadeh said a homegrown long-range cruise
missile dubbed ‘Soumar’ is going to be delivered to
the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC).
Speaking to the Tasnim News Agency, General
Taqizadeh pointed to the latest measures to boost
Iran’s military capabilities and said there have been
some contracts to deliver the domestically made
advanced tank “Karrar” to the IRGC and Army.

Karrar is a class of Iranian tanks that enjoys modern
technologies. Its earlier version is already in
service, together with other locally-made tanks
like Zolfaqar.
The deputy minister further referred to the delivery
of the Soumar missiles to the Armed Forces and said
most of the cruise missiles will be handed over to
the IRGC.
The ground-launched cruise missile, which
was unveiled in March 2015, enjoys modern
technologies in navigation, propulsion and
structure.
Iranian military experts and technicians have

in recent years
made
great
headways
in
manufacturing
a broad range
of indigenous
equipment,
making
the
armed
forces
self-sufficient in the arms
sphere.
Tehran has always assured other nations that
its military might poses no threat to regional
countries, saying that the Islamic Republic’s
defense doctrine is entirely based on deterrence.
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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		
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High: 11 ° c
Low: 0 ° c
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Iranian parl.
delegation
departs for Syria
An Iranian parliamentary
delegation left Tehran
for the Syrian capital
Damascus to meet and
hold talks with senior
Syrian
officials.The
delegation, headed by
Chairman of National
Security and Foreign Policy
Commission of Iranian
Parliament Heshmatollah
Falahatpisheh, is set
to confer with senior
officials from Syria on
boosting parliamentary
ties between the two
countries in post-ISIL era.
The National Security
and Foreign Policy
Commission has held
several politico-economic
meetings with Syrian and
Iraqi officials to enhance
bilateral ties with them,
especially after the crises
they have been dealing
with.

Iran exported 12,600 tons of tea to 34 countries since the
beginning of the current Iranian year (March 2018 ,21).
Based on the H1 tea export prices, this
amount of export is estimated to be worth
around 16.8$ million.
According to Habibollah Jahansaz, the
head of Iran Tea Organization, India,
Iraq, Turkmenistan, Afghanistan, Russia,
Uzbekistan, Australia, France, Canada,
Spain, Turkey, Czech Republic, Azerbaijan
and Georgia were the main export
destinations for Iranian tea over the ninemonth period, ILNA reported on Friday.
This year’s tea harvest season ended on
Oct. 22 and a total of 112,000 tons of fresh
tea leaves worth more than 2.2 trillion
rials (around 15$ million) were bought
from farmers, according to Financial
Tribune.
“Despite the frost that set in during the
spring and the water shortage we faced

2019 Budget
Bill outlines
approved in
Parl.

Wrestling Federation of India has sent an invitation to Iran’s
Olympic-level referee Mohammad-Ebrahim Emami to judge at the
Indian wrestling league.
Emami, who is an international referee and chairman of Iran’s
refereeing committee, will leave for India in a few days after he receives
confirmation from the Iranian Ministry of Youth Affairs and Sports.
In recent years, Indian wrestling league has become popular with many world champions
and the well-known wrestlers from Russia, Georgia, Ukrain, Azerbaijan, Belarus and Turkey
among other countries.
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Spokesman Denies Rumors of
Iran’s JCPOA Pullout

Iran Tea Exports at 12.6k Tons Since March

“What
everyone
should know
is that, with
the blessing
of God, a large
number of
yesterday's
students are
now involved
in great
works in the
country….,”

Iranian refree to judge at Indian
wrestling league

this year, production saw a %4 increase in
weight compared with last year. The dried
and processed tea amounted to 20,600
tons,” he said.
The government has a guaranteed
purchase system in place for many crops,
including tea, to build up its strategic
reserves and control prices in the
domestic market.
Tea undergoes three harvests a year: the
spring harvest that starts in late April, the
second in summer begins early June and
the last one is in autumn and starts late
September.
Tea is cultivated in Iran’s northern
provinces of Gilan and Mazandaran where
50,000 families earn their living from tea
farming on more than 25,000 hectares.
Close to %95 of tea orchards in Iran are
rain-fed. Iran also imports tea, mainly from
India, Sri Lanka and Kenya.
Iranians consume around 105,000 tons of
tea annually.

The generalities of the budget bill for the next Iranian calendar year in 1398 (to start
March 2019 ,21) were approved in the Parliament this morning on Jan. 13.Majority of
Iranian parliamentarians gave a yes vote to the outlines of the bill.Member of Parliament
Ali-Asghar Yousefnejad made the above remarks and added, “generalities of 2019 Budget
Bill were approved by parliamentarians with 22 votes in favor and 16 against votes as
well as two abstention votes out of totally 40 votes.»Iranian President Hassan Rouhani
submitted 2019 Budget Bill to the Iranian Parliament on Dec. 25.

No Place for Israeli Athletes in Malaysia, PM Says
Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad said
that there is “no place for Israeli athletes in Malaysia,”
refusing to issue entry visas for the Israeli swimming
team.
Mohamad said recently that his country would
not issue entry visas to Israeli athletes scheduled
to participate in the World Paralympic Swimming
Championship 2019 this summer, Middle East
Monitor reported on Saturday.The prime minister
also stressed that, if in response to his stance the
organizers decided to cancel the event, “they can do
so”.The Israeli Olympic Committee has put pressure
on Malaysia to issue visas for its members, but

Malaysia has refused to do so. It also put pressure
on the event’s organizers to obtain the visas, but to
no avail.Deputy Malaysian Sports Minister, Sim Hee
Kyung, said last week that his country would not
allow the Israeli athletes to enter the country, citing
the “clear” Malaysian policy regarding dealings with
Israel.The minister stressed, “The government will
maintain its steadfast position regarding this issue
as a means to protest against the continuous Israeli
oppression of the Palestinian people.”For over 50
years, Malaysia has rejected normalizing ties with
Israel due to huge popular support for Palestine
among the Malaysian population.
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Iran Tests Advanced Satellite Prototype: Official
The assistant director of the Iranian Space
Agency announced that the country has tested
the flying prototype of an advanced homegrown
satellite due to be launched into orbit in the near
future.

In remarks released on Sunday, Mina Bayat said
several rounds of maneuvers have been conducted
to test the performance of the ground stations of the
satellite dubbed “Dousti (friendship)”.
The official said the flying prototype of the satellite
was also tested on Saturday again.
Iran has in recent years made great headways in the
space technology thanks to the efforts made by its
local scientists.

The country successfully launched its first indigenous
data-processing satellite, Omid (Hope), into orbit in
February 2009.
In February 2017, Iranian President Hassan Rouhani
unveiled 3 new achievements in the space industry,
including Payam, which has been made in Tehran’s
Amirkabir University of Technology with the mission
to take surveying images at resolutions below 40
meters. Equipped with a range of homegrown
technologies, the satellite will go into orbit with a
local carrier.
In July 2017, Iran inaugurated the Imam Khomeini
National Space Center with the successful test-launch
of a homegrown satellite carrier dubbed Simorgh.
The center, home to Iran’s first fixed launch platform,
administrates the development, launch, and
navigation of Iranian satellite carriers.

US Congresswoman Removes Israel from Map in Office

After Tlaib, a Democrat from Michigan, swore in front
of Congress last Thursday, a BuzzFeed reporter, who
was touring the congresswoman’s new office, noticed

a “slight change” on the map hung on the wall.
One of the pictures posted by the reporter on Twitter
revealed that someone, perhaps not Tlaib herself,
placed a sticker, with the word Palestine on it and
accompanied it by an arrow directed to the occupation
state’s spot.
Tlaib began her mission in the US Congress by
promising to start working on the process of sacking
President Donald Trump, who she referred to using
an offensive word.

Iran’s Foreign Ministry called in Poland’s charge
d’affaires to voice protest at the European country’s
decision to host a conference that the US is going to
hold against Iran next month.
Poland’s charge d’affaires in Tehran was summoned
to the Iranian Foreign Ministry on Saturday in protest
at a so-called conference on Middle East peace and
security that the United States is going to hold jointly
with Poland in Warsaw on February 13 and 14.
In the meeting, the director of the Iranian Foreign
Ministry’s department for Eastern Europe affairs
voiced protest to the Polish government for working
with the US to host the planned anti-Iran conference,
saying, “This is a hostile US move against the Islamic
Republic of Iran, and Poland is expected to refrain
from keeping the US company in holding such a

conference.”
In response, the Polish diplomat provided an
explanation for the conference, saying it would not
be an anti-Iran gathering and that Poland’s stances
differ from the American officials’ recent comments.
The Iranian official said the explanation was
“insufficient”, stressing that the Polish government
must take immediate action to make up for the
decision, otherwise “the Islamic Republic of Iran will
have to take retaliatory measures.”
Pointing to the historical ties between Tehran and
Warsaw, the Polish charge d’affaires said he would
convey Iran’s message to Polish officials.
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif
has denounced the planned event in Poland as a
“desperate anti-Iran circus.”

Rashida Tlaib, the first Palestinian
congresswoman, made a change to the map
of her congressional office in Washington, DC,
replacing Israel with Palestine.

Iran Summons Polish Envoy over Planned Anti-Iran Meeting

