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اولی
ن روزنامه
اقتصادی
دو زبانه
استا
ن اصفهان

لپتاپهای ۴۰میلیونی در بازار !
در بــازاری که ایــن روزها کمتر کســی رغبت به چرخیــدن و مرور
پ را باید سردسته کاالهایی
قیمتهای پشــت ویترین آن را دارد ،لپتا 
دانست که با قیمتهای میلیونی تعرفهگذاری شدهاند.
نمونه قیمت از دو برند اپل و مایکروسافت نشان میدهد که مرز ۴۰
میلیون تومانی در میان این کاالها ایجاد شده و از نظر ارزش همسان
با ماشین پراید تخمین زده میشــوند .لپتاپ Surface Book
 C -۲را این روزها میتوان از آن دسته کاالهایی دانست که از دنیای ۴۰
ت اینترنتی قیمت
میلیون تومانی قیمتها سردرآورده است .یک سای 
 ۴۲میلیون و  ۲۹۹هزار تومانی را ...

روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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قیمت  500تومان

ISFAHAN
NEWS
یـــادداشت
خبرآنالین

حذفپلکانی
یارانههایکور
هدفمند کردن یارانهها در واقع
تخیصص و توزیــع درآمدها به
شــیوهای عادالنه بــرای کمک
به دهکهــای پاییــن جامعه
اســت .دولتها در این شیوه به
دنبال کاهش نابرابری و کاهش
آسیبپذیری اقشــار کمدرآمد
هستند .اما اگر این یارانهها هیچ
کمکی به این اقشار نکند و حتی
این دهکهــا در برابر نقدینگی
که عمدتا در میــان دهکهای
ثروتمنــد در چرخش اســت،
آسیبپذیرتر شــوند ،تداوم این
هدفمندی چه عایدی دارد؟
این وضعیت هنگامی که یارانهها
بین دهکهای باال هم توزیع شود
در تعارض بــا هدفمندی بودن
قرار میگیرد .متاسفانه در ایران
از سال  1389تاکنون این رویه
که در واقع ضد هدفمندی است
وجــود دارد .پرداخــت ماهیانه
 45500پول نقد بــه هر فرد در
وضعیت اقتصــادی کنونی چه
تاثیری بر رفاه و درآمد خانوارهای
نیازمنــد دارد؟ چــه اینکه در
ســالهای اخیر نهتنها ســطح
عمومی قیمتها...

چالشهای فوالد در افق  1404؛

تحریمهایداخلیصادراتفوالدراسختکرد
به رغم وجود همه مشکالت داخلی و خارجی و نوسانات نرخ ارز و تشدید تحریمها ،میزان تولید فوالد در کشور روندی صعودی را طی کرده است.
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در دهه فجر:

 6پروژهگازرسانیدراصفهان
بهبهرهبرداریمیرسد
مدیرعامل شرکت گاز اصفهان گفت :شش پروژه گاز
رسانی با اعتبار افزون بر 73میلیارد ریال اعتبار ،دهه
فجر در این استان به بهره برداری می رسد.
ســید مصطفی علوی افزود :این طرح ها شــامل
گازرسانی به شــهرک صنعتی نهضت آباد با بیش
از  15میلیارد ریال ،شــهرک صنعتی اردستان با
اعتباری افزون بر  14میلیارد ریــال ،مرحله دوم
شهرک صنعتی بزرگ اصفهان با بیش از 11میلیارد
ریال و شهرک صنعتی تودشک با صرف بالغ بر شش
میلیارد ریال است.
وی ساختمان پست امداد در شهر افوس با صرف
بیش از  16میلیارد ریال و ســاختمان پست امداد
نصر آباد جرقویه با اعتبار  11میلیارد ریال را از دیگر
طرح این شرکت برشمرد... .

ادامه در صفحه 2

2

بازار طال و سکه  97/11/13ساعت 15:05
قیمت سکه

قیمت
فروش

قیمت قبلی

سکه طرح
قدیم

3,880,000

4,551,000

سکه طرح
جدید

4,107,000

5,041,000

نیم سکه

2,180,000

2,521,000

ربع سکه

1,350000

1,441,000

سکه گرمی

750000

701,000

یک مثقال
طالی  17عیار

1,910,000

2,118,000

یک گرم طالی
 18عیار

360587

488,940

یک گرم طالی
 19عیار

465,380

516,060

یک گرم طالی
 24عیار

541,760

651,920

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

اصفهانگرفتارمشکالتساختهدستمسئوالناست
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت :مردم اصفهان گرفتار مشکالت ساخته دست برخی مسئوالن شدند و این حق مردمی که سهم زیادی در
پیروزی انقالب اسالمی داشتند نبوده است.
فتحاهللمعینصبحیکشنبهدرجلسهعلنیشورایاسالمیشهراصفهاناظهارداشت:جاریبودندائمیزایندهرودحقغیرقابلانکارمردماصفهان
است وگامی برای تامین حقآبه شرعی و قانونی مردم اصفهان است.

ISFAHAN
NEWS
گـــزارش
مهر

همه مردم از اقشار
و گروههای مختلف
با جاری شدن
زایندهرود ابراز
خوشحالیکردند
زیرا مردم اصفهان به
زندهرود زنده هستند.

وی با بیان اینکه جاری شدن زایندهرود در دهه
فجر گامی در جهت احقاق حق مردم اصفهان
بوده اســت ،ادامه داد :در آســتانه چهلمین
سالگرد جمهوری اسالمی ایران تمام نهادها
و ارگانها باید به نحوی عمــل کنند که در
خدمت به مردم تمام توان خود را به کار گیرند.
رییس شورای اســامی شــهر اصفهان با
بیان اینکه مشــارکت مردم ،انقالب را روی
پا نگه داشــته و هرگاه این همراهی مردم را
داشــته باشــیم موفق خواهیم بود ،تصریح
کرد :استفاده از آحاد مردم برای اداره کشور
مهمترین دستاورد جمهوری اسالمی ایران
بوده است.
اصفهان در زمان جنگ تحمیلی بار۴۰۰
مورد حمله هوایی قرار گرفت
وی با بیان اینکــه در دوران جنگ تحمیلی

شهر اصفهان  ۴۰۰بار مورد حمله هوایی قرار
گرفت ،افزود :امام خمینی(ره) شهر اصفهان را
از نظر ایستادگی در برابر دشمنان شهر نمونه
در دنیا برشمردند و مردم اصفهان نیز هیچگاه
از این حمایت و همراهی با انقالب اســامی
عقبنکشیدند.
معین با اظهار اینکه تالش برای خدمت بیشتر
جزو یکی از برنامه های انقالب اسالمی بوده
است ،تصریح کرد :الگوی خدمت به مردم در
مدیریت شهری نیز رعایت شده که اصفهان
در میان کالنشهرهای کشور باالترین جایگاه
را داشته است.
وی با اشاره به اینکه امید است که در ایام باقی
مانده سال گام های موثرتری در راه صرفه و
صالح مردم انجام شود ،ادامه داد :این دست
تالش ها از برنامههای انقالب بوده و همه ما
باید در پاسداشت این واقعه مهم سهیم باشیم.

تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل(ره) و شرکت در نماز جمعه
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری ،جمعه  12بهمن ماه  ،97مصادف
با اولین روز یوم اهلل دهه مبارک فجر همانند سال های گذشته مراسم تجدید
میثاق با آرمانهــای امام خمینی (ره) در گلزار شــهدای نجف آباد صورت
پذیرفت  .مردم و مســئولین ضمن حضور در گلزار شهدا ،با آرمان های واالی
شهدای گرانقدر ،امام شهداء و منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تجدید
میثاقی مجدد نموده و با نثار فاتحه بر مزار شهدا یاد ایشان و امام راحل(ره) را گرامی
داشتند و سپس در مراسم نماز جمعه نجف آباد حضور رساندند.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان خاطر
نشــان کرد :در دوران جنگ هیچ کشوری
نبود که تنها از ایران حمایت کرده باشد ،اما
همواره همراهی مردم را شــاهد بودیم که
همه مســئوالن نظام باید قدر همراهیهای
مردم را دانسته و با مردم ساالری دینی زمینه
مشارکت آنها را فراهم کنند.
وی بیان داشــت :همه مــردم از اقشــار و
گروههای مختلف با جاری شدن زایندهرود
ابراز خوشحالی کردند زیرا مردم اصفهان به
زندهرود زنده هستند.
معین  ۱۹بهمن را یادآور عهد بستن نیروی
هوایی با امام خمینی(ره) دانســت و تصریح
کرد :در این روز الزم است مقام این پاسداران
آسمان ایران که در سالهای پرحادثه دفاع
مقدس خوش درخشــیدند ،گرامی داشته
شود.
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حذفپلکانی
یارانههای کور

چالشهای فوالد در افق  1404؛

گـــزارش

تحریمهایداخلیصادراتفوالدراسختکرد

در دهه فجر:

 6پروژه گازرسانی در اصفهان
به بهره برداری می رسد

به رغم وجود همه مشکالت داخلی و خارجی و نوسانات نرخ ارز و تشدید تحریمها ،میزان تولید فوالد در کشور روندی صعودی را طی کرده است.

حیاتی است که دولت برای تسهیل تحقق چشم انداز  1404و
تداوم روند رو به رشد صنعت فوالد در سالهای آتی ،بر دو مساله
ساماندهی مشکالت ارزی فوالدسازان و توسعه صادرات تمرکز
کند.
صنعت فوالد از جمله صنایع پیشران کشور در  4دهه اخیر بوده
که رشد  66برابری ظرفیت آن و گسترش طولی و عرضی این
صنعت در زنجیره تولید از معدن تا محصول نهایی باعث شده
تا ایران در زمره برترین فوالدسازان جهان قرار گیرد و بر اساس
آخرین ردهبندی انجمن فوالدسازان جهان ،جمهوری اسالمی
ایران با فراتر رفتن از کشورهایی نظیر تایوان ،ایتالیا و اوکراین به
رتبه دهم جهان در تولید فوالد خام برسد.
ایــن در حالی اســت
کــه هنــوز بســیاری
از طرحهــای توســعه
ISFAHAN
فوالدی در کشــور در
 N E W Sدســت ســاخت است
گـــزارش
و صنعت فــوالد ایران،
فارس
تحقق هدف تولید 55
میلیون تن فوالد خام در افق 1404
را نشانه گرفته اســت .هدفگذاری
که از دید کارشناسان این صنعت ،با
رعایت برخی شــروط قابل دستیابی
اســت و شــرط اول موفقیت در این
هدفگــذاری ،توســعه بازارهــای
صادراتی و تکیه بر افزایش سهم بازار
در بازارهای جهانی است.
هدف مشــخص شــده برای تولید
فوالد خام در افــق  1404برابر با 55
میلیون تن است و آخرین بررسیها
نشــان میدهد حدود  27.5میلیون
تن از این فوالد تولید شــده در سال
مذکــور در داخــل کشــور مصرف
خواهد شــد و بر این اســاس ،مازاد
این تولیــد که برابــر  27.5میلیون
تن اســت باید صادر شده و از همین
حــاال باید فکــری بــرای بازارهای
هدف این حجم از فوالد ،اندیشــیده
شود.

مشکالت داخلی صادرات
فوالد ،اثرگذاری بیشتری
در سال جاری داشت و
این مشکالت به مواردی
اعم از دستورالعملها
و قوانین ،گمرک،
زیرساختهای موردنیاز،
برنامههای ارزی و نحوه
تخصیصتسهیالتبه
صادرکنندگاناختصاص
دارد.

عملکرد مثبت فوالدسازان در
ماههای پس از تحریم
در ســال جاری به رغــم وجود همه
مشکالت داخلی و خارجی و نوسانات
نرخ ارز و تشــدید تحریمها ،میزان
تولید فوالد در کشور روندی صعودی
را طی کــرده و آمارها حاکی از تولید
 74میلیون تن ســنگ آهــن45 ،
میلیــون کنســتانتره و  40میلیون
گندله در سال اســت؛ میزان تولید
 9ماهه فوالد امسال نسبت به مدت
زمان مشابه سال قبل 16 ،درصد رشد
داشته اســت .در آهناسفنجی هم
رشد  20درصدی در مقایسه با مدت
زمان مورد بررســی در سال گذشته
ثبت شــده و بــه  19.9میلیونتن

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان گفت 6 :پروژه گاز رسانی با
اعتبار افزون بر  73میلیارد ریــال اعتبار ،دهه فجر در این
استان به بهره برداری می رسد.

عکس:محمدشریف

ادامه از صفحه یک:
 ...پایین نگه داشــته نشــد بلکه
با افزایش آنها بیشــترین فشار بر
دهکهای پایین جامعه وارد شــده
است.
سوالی که در اینجا نمود پیدا میکند
این اســت که توزیع یارانه بین سه
دهــک اول جامعه که حــدود 24
میلیون نفر میباشند و ساالنه حدود
 13هزار میلیارد دالر یارانه را به خود
اختصاص میدهند،در برابر میزان
درآمد باالیی که دارند ،چه تاثیری
بر زندگی آنها دارد؟ از این روکامال
مشــخص اســت که این وضعیت
رویهای ناعادالنه است.
متاســفانه دهکهای باالی جامعه
همچنان مانند دوران قبل از اجرایی
شدن این قانون ،از بیشترین یارانهها
بهره میبرند.
از ایــن رو بحــث اصــراف و اتالف
منابــع و توزیع ناعادالنــه ثروت در
کشــورهمچنان پابرجاست ،با این
تفاوت که در دوره اجرای این قانون،
این اتالف در حد گســترده صورت
میگیرد .چرا که این یارانهها جامعه
هدف فراگیری دارد و با قانون مربوطه
در تعارض است و شکوفایی اقتصادی
و ســرمایهگذاری را تضعیف کرده
است.
اما گفتنی اســت که کشــورهای
زیــادی برنامــه هدفمنــد کردن
یارانهها را دنبــال کردهاند و در این
زمینه توفیقاتی با اجرای درست آن
داشتهاند.
در لهستان ،اندونزی و چین اجرای
این قانون ضمن کاهش تورم ،بدهی
عمومی را نیز کاهش داد و توان دولت
برای ســرمایهگذاری در بخشهای
مختلف را افزایش داد.
البته این موضوع بعضا در مسیر اجرا
با ناکارآمدیهایی مواجه بوده است
و در کوتاه مدت نرخ تورم را افزایش
داده است.
ایــن ناکارآمــدی نیــز ناشــی از
اجرای ناقص قانون هــای مربوطه
بــوده اســت .در هر حال بــه نظر
می رســد عیــب بــزرگ قانون
هدفمندی یارانهها در کشــور مادر
بر گرفتن طبقــات ثروتمند جامعه
باشد.
آنچه ضروری اســت این اســت که
دولت یارانه دهکهای بینیاز جامعه
را به نفــع طبقــات ضعیف حذف
کند.
روشن است که عدم تخصیص یارانه
برای دهک های بــاالی جامعه که
حدود  13هزار میلیارد تومان برآورد
می شود زمینه سرمایهگذاری برای
افزایش اشتغال و توسعه زیرساختها
بــرای عمــوم جامعــه را فراهــم
میکند.
وقتی این موارد در سطح جامعه نمود
عینی بیابد و سایر اقشار متوجه تاثیر
واقعی یارانهها در زندگی خود شوند؛
دست دولت برای سیاستگذاری های
اقتصــادی و از ســوی دیگــر
همراهی بیشــتر مــردم فراهم تر
خواهد شد.
دولت در گام بعدی میتواند با اعتماد
به نفس بیشــتری اقــدام به حذف
دهک های میانی جامعــه نماید .با
حذف تقریبا سه دهک دیگر منابعی
در حدود  20هزار میلیارد تومان آزاد
می شــود و همین منابع می تواند
دست دولت را برای سرمایه گذاری
در حوزه های بهداشــتی ،عمرانی
بازتر نماید.
به این ترتیب با حــذف یارانه های
کــور رســالت اصلــی هدفمندی
یارانه ها کــه حمایــت از طبقات
پاییــن جامعــه ،حذف هــر گونه
سوبســیدهای دولتی است؛ محقق
می شود.

خبرهای خوش برای راهبران حمل بار درون شهری در راه است

رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان گفت :با تشکیل کارگروه بار کالن شهری در
کشور و بررسی مشکالت راهبران ،خبرهای خوش برای راهبران حمل بار درون شهری در راه است.
مجید طهماسبی اظهار کرد :از حدود شش ماه قبل با حکم مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک
سازمان شهرداریها و دهیاریها ،کارگروه بار کالن شهری تشکیل شده که کالن شهرهایی مثل تهران،
مشهد ،اصفهان و شیراز عضو این کارگروه هستند.
وی افزود :وظایف کارگروه بار کالن شهری ،پیگیری موارد و مشکالت حوزه حمل و نقل بار از جمله ساماندهی
و رفع مشکالت راهبران ناوگان حمل بار درون شهری است ،تصریح کرد :با توجه به اینکه در شرایط اقتصادی
موجود و افزایش تورم ،اقشار ک م درآمد و آسیبپذیر جامعه به ویژه راهبران تحت فشار قرار گرفتهاند ،پیگیریهایی از
طریق کارگروه بار انجام شده که نتایج آن به وزارت کشور ارسال شده است.
رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان ادامه داد :وزیر کشور مکاتباتی با وزرای «صنعت ،معدن و تجارت» و «کار و رفاه
اجتماعی» برای اختصاص یافتن بستههای حمایتی به راهبران ناوگان بار و کاالی درون شهری انجام داد و این موضوع در حال پیگیری
است تا به نتیجه برسد.

برای سرمایهگذاران فرش قرمز پهن کردهایم

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت :برای هر فردی که اراده سرمایهگذاری در
شهرستان مبارکه داشته باشد فرش قرمز پهن کرده و از او استقبال میکنیم.
زهرا سعیدی اظهار کرد :فرصتهای خوبی برای سرمایه گذاری در شهرستان مبارکه وجود دارد از این رو
برای حضور فعال سرمایه گذاران فرش قرمز پهن میکنیم.
وی گفت :برای هر فردی که اراده سرمایهگذاری در شهرستان مبارکه داشته باشد ،فرش قرمز پهن کرده و
از او استقبال میکنیم.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ادامه
داد :بسیاری از دشمنان این آب و خاک منتظر بودند که ما شاهد چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی نباشیم ،اما امروز وارد
دهه پنجم انقالب شدیم و امیدواریم بتوانیم مشکالت کشور را در این دهه رفع کنیم .ما رشد منفی  ۷.۷درصد پیش از انقالب را رفع کردیم و
توانستیم بسیاری از کمبودها را جبران کنیم و در بسیاری از عرصهها حرف اول را در دنیا میزنیم.
نماینده مردم مبارکه در مجلس با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران و نخبگان علمی کشور در میادین بینالمللی گفت ۴۰:سال تحریم و فشار
را از سر گذراندهایم و امیدواریم با حفظ روحیه انقالبی و مقاومت بتوانیم بر مشکالت اقتصادی و معیشتی کنونی هم غلبه کنیم.

رسیده است.
آمارهای ســازمان توســعه معدن و
صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نشان
میدهد که حدود  3تا  4میلیارد دالر
صادرات محصوالت فوالدی به دست
فوالدسازان انجام میشود و از این رو،
صادرات فوالد یکی از موضوعات مهم
کشور در شرایط تحریم است.
غول فوالدساز خوش درخشید
گزارش برخی شرکتها از جمله فوالد
مبارکــه ،با وجود همــه تحریمهای
داخلی و خارجی و قید شدن نام این
شرکت در بین شــرکتهای تحریم
شده از سوی آمریکا فراتر از انتظارات
بود و این شرکت توانست تا پایان آذر
ماه ،حدود  7هزار میلیارد تومان سود
خالص محقق کند.
بر اســاس گزارش منتشــر شده از
عملکرد فــوالد مبارکــه در دوره 9
ماهه امسال ،این شــرکت با فروش
 5.15میلیــون تــن محصــوالت
فــوالدی ،متشــکل از  4.4میلیون
تن فــروش داخلــی و  747هزار تن
فروش صادراتی موفق به رسیدن به
عدد  16هزار و  151میلیارد تومانی
شده است که نسبت به مدت مشابه
ســال قبل 46 ،درصد رشد را نشان
میدهد.
در این بین ،با وجود رشد  48درصدی
بهای تمام شــده تولید محصوالت،
سود ناخالص شــرکت با  43درصد
همراه شــده و به عدد  7هزار و 534
میلیارد تومانی رسیده است .مضاف
بر این 6 ،برابر شــدن سرفصل سایر
درآمدهای عملیاتی شرکت موجب

رشد  53درصدی ســود عملیاتی و
رســیدن آن به عدد  7هــزار و 697
میلیارد تومانی شده است.
چالشهــای داخلی و خارجی
صادرات
در حال حاضر صادرات فوالد کشور با
دو مانع مهم داخلی و خارجی مواجه
است .از یک سو ،تحریم کامل صادرات
فلزات اساســی ایران ،پیچیده شدن
ساز و کار و مبادالت بانکی و فشار به
شــرکتهای تامینکننده تجهیزات
فوالدی از جمله مواردی اســت که
آنها به عنوان موانع بیرونی صادرات
نام برده میشود.
اما مشــکالت داخلی صادرات فوالد،
اثرگذاری بیشــتری در سال جاری
داشت و این مشکالت به مواردی اعم
از دستورالعملها و قوانین ،گمرک،
زیرساختهای موردنیاز ،برنامههای
ارزی و نحوه تخصیص تسهیالت به
صادرکنندگان اختصاص دارد.
مصائب ارزی فوالدسازان
نوسانات غیرطبیعی نرخ ارز در طی دو
سال اخیر ،بیشترین اثر را بر صادرات
محصوالت فــوالدی و کارخانههای
فوالدساز گذاشــته است .از یک سو،
ســرکوب نرخ ارز در سالهای قبل،
صرفه صادرات را به حداقل رسانده و
با تقویت واردات ،فوالدسازان را دچار
چالشهایی شدید کرده بود .از دیگر
سو ،جهش ارز در اواخر سال گذشته و
اوایل امسال ،کل زنجیره فوالد را تحت
تاثیر قرار داد و مشکالت متعددی در
سهمیهبندی صادرات ،قیمتگذاری

محصوالت بورس کاال ،بازگشت ارز
و تامین مواد اولیه ایجاد کرده است
کــه برآیند آن در کاهــش آمارهای
صادراتی کام ً
ال منعکس شده است.
این وضعیت نشاندهنده بیتصمیمی
دولت و متولیان سیاستگذاری کشور
در حوزه ارزی و اثرات مستقیم آن بر
واردات و صادرات فوالد اســت .نبود
یک بسته سیاســتگذاری منسجم
باعث شده تا فوالدسازان ایرانی به رغم
همه موفقیتهایی که در امر توسعه،
دانش فنی و افزایش ظرفیت کسب
کردهاند؛ در حوزه صادرات از ســایر
رقبای خود عقب بمانند.
بیتصمیمی ارزی دولت باعث شده تا
صنعت فوالد ایران در حوزه تجارت،
روندی کامــ ً
ا عکس چیــن را طی
کند و سیاســتگذاران ،با غفلت از
کارآمدی سیاستهای ارزی ،تنها به
سیاستهای کهنه تعرفهای و تثبیت
نرخ ارز بسنده کنند.
نتیجه سیاســتهای قبلــی دولت،
تضعیف تولید ملــی و رونق گرفتن
واردات فــوالد بوده و ایــن در حالی
است که کشوری مانند چین توانسته
با اســتفاده از سیاســتهای ارزی
صحیح ،بازارهای اروپــا و آمریکا را
به راحتی قبضه کند و این کشــورها
را وادار بــه آغــاز جنــگ تجــاری
کند.
از این رو حیاتی است که دولت برای
تسهیل تحقق چشــم انداز  1404و
تداوم روند رو به رشد صنعت فوالد در
سالهای آتی ،بر دو مساله ساماندهی
مشکالت ارزی فوالدسازان و توسعه
صادرات تمرکز کند.

سید مصطفی علوی افزود :این طرح ها شامل گازرسانی به شهرک
صنعتی نهضت آبــاد با بیش از  15میلیارد ریال ،شــهرک صنعتی
اردستان با اعتباری افزون بر  14میلیارد ریال ،مرحله دوم شهرک
صنعتی بزرگ اصفهان با بیش از  11میلیارد ریال و شهرک صنعتی
تودشک با صرف بالغ بر  6میلیارد ریال است.
وی ساختمان پست امداد در شهر افوس با صرف بیش از  16میلیارد
ریال و ساختمان پست امداد نصر آباد جرقویه با اعتبار  11میلیارد
ریال را از دیگر طرح این شرکت برشمرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان آغاز عملیات اجرایی ساختمان
پست امداد شهر سجزی را از دیگر برنامه های این شرکت اصفهان در
دهه فجر اعالم کرد و گفت :برای این طرح بیش از  20میلیارد ریال
پیش بینی شده که در این دهه کلنگ زنی می شود.
وی بیان کرد :با بهره برداری این طرح ها ،واحدهای تولیدی زیادی از
جمله مرغداری ها ،گلخانه ها ،دامداری های و واحدهای صنعتی در
استان اصفهان از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.
علوی تصریح کرد  :به لطف خدا و تالش کارکنان شرکت گاز استان،
بار دیگر شــاهد دســتاوردهای جدید و تحقق آرمان های انقالب
اسالمی در زمینه خدمات رسانی به شــهرها و روستاهای محروم
اصفهان خواهیم بود.
وی با اشاره به توزیع ساالنه حدود  21میلیارد متر مکعب گاز طبیعی
در استان و بهره مندی  99.7درصد جمعیت این استان از نعمت گاز
طبیعی خاطرنشان کرد :تمام رسالت و تالش کارکنان این شرکت
بهره مندی  100درصدی جمعیت استان از این نعمت خدادادی در
بخش های خانگی ،صنعتی و عمومی است.
قبل از انقالب هیچ طرح گازرسانی در اصفهان انجام نشد
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در ادامه به دستاوردهای انقالب
اسالمی در زمینه ارائه خدمات گاز رسانی به هموطنان اشاره و اضافه
کرد  :شرکت گاز استان از سال  1348به عنوان یکی از زیر مجموعه
های شــرکت ملی گاز ایران با ماموریت انتقال و توزیع گاز فعالیت
خود را آغاز کرد اما تا قبل از انقالب اسالمی هیچ طرح گاز رسانی در
استان انجام نشد.
وی افزود :این شرکت از ســال  1378با تمرکز بر گازرسانی در سه
بخش خانگی ،عمومی و صنعتی فعالیت خــود را ادامه داد و اکنون
 99.5درصد جمعیت استان معادل بیش از یک میلیون و هشتصد
هزار مشترک از نعمت گاز برخوردارند.
علوی با اشاره به اینکه این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین شرکت
های توزیع کننده گاز طبیعی ساالنه حدود  21میلیارد مترمکعب
گاز طبیعی توزیع می کند ،بیان کرد :این شــرکت تاکنون توانسته
است نسبت به طراحی و اجرای یک هزار و  111کیلومتر خط انتقال،
 26هزار کیلومتر شبکه گذاری ،بهره مندسازی 104شهر از مجموع
 107شهر استان ،یک هزار و  339روستا از مجموع یک هزار و 448
روستای مشمول ،گاز رسانی به  53شهرک صنعتی شامل هشت هزار
و  600واحد صنعتی 156 ،جایگاه « سی ان جی » و راه اندازی 933
ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت از زنگ خدمات ارائه دهد.

خـــبــــر

گردهمایی بزرگان صنایع غذایی کشور در نمایشگاه اصفهان
کشور آغاز می شود.

خـــبــــر
اخبار اصفهان

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی اصفهان از
شانزدهم بهمن ماه با حضور  90مشارکت کننده از سراسر

به گزارش شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان ،این نمایشگاه ،چهل و یکمین
نمایشگاه از مجموع  49نمایشگاه پیشبینی شده برای سال  97است که در محل برپایی
نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد.
پانزدهمین نمایشــگاه تخصصی صنایع غذایی اصفهان در شــش هزار مترمربع فضای
نمایشگاهی و با حضور شرکتهای معتبری از اســتان های اصفهان ،تهران ،یزد ،بوشهر،
خراسان رضوی ،مرکزی ،همدان ،فارس ،کرمان ،چهارمحال و بختیاری و آذربایجان شرقی
برگزار می شود تا ماشین آالت ،فرآوری ،بسته بندی ،محصوالت و خدمات مرتبط با این
عنوان نمایشگاهی را در معرض بازدید عالقمندان قرار دهد.
این نمایشگاه که به مدت چهار روز و تا نوزدهم بهمن ماه ادامه خواهد داشت ،زمینه ای فراهم
می آورد تا شرکت های فعال در حوزه صنایع غذایی ،دستاوردهای خود در زمینه ماشین
آالت و تجهیزات تولید و فرآوری مواد غذایی و آشامیدنی ،ماشین آالت ،تجهیزات و ملزومات
بستهبندی مواد غذایی و آشامیدنی ،ماشین آالت و تجهیزات حمل و نگهداری مواد غذایی،
سردخانه های صنعتی ،تجهیزات پخت غذا ،تجهیزات آشپزخانههای صنعتی ،تجهیزات و

ملزومات هتل ،رستوران و کافیشاپ ،تجهیزات و خدمات سرو غذا و تجهیزات فروشگاهی
را به نمایش بگذارند.
شیر پاستوریزه پگاه ،اصفهان مقدم ،صنایع غذایی افخم ،گل قطره ،رسا ماشین ،چاپ نگین،
احالم ،نان رضوی ،مطسا ،پارس چاپگر ،لبنیات قیطران ،مواد غذایی مفید ،برنج سرزمین ،عسل
شهد نشاط مصفا ،آزمایشگاه هورتاش ،شاهکار کشاورز ایرانیان ،اکاربو و آرین از مطرحترین
برندهایی به شمار می روند که در پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی اصفهان حضور
خواهند داشت.
این نمایشگاه در حالی برگزار میشــود که صنایع غذایی در طول دو دهه گذشته به یکی از
صنایع بزرگ و مهم کشور مبدل شده و در حال حاضر یکی از صنایع پیشرو در کشور است
که با توجه به امکانات موجود ،مواد اولیه مناسب و ظرفیتهای فرآوری ،از پتانسیل باالیی نیز
برخوردار است .از سوی دیگر موقعیت ژئوپولتیک کشور به لحاظ قرار گرفتن در پنج مسیر
کریدور اصلی ترانزیت بینالمللی و بازار  400میلیوننفری منطقه ،از نکاتی است که پیش
روی صادرکنندگان این صنعت قرار دارد .صنایع غذایی با ارزش افزوده باالی خود توانسته15
درصد اشتغال بخش صنعت 18 ،درصد کارگاههای صنعتی 10 ،درصد سرمایهگذاری10 ،
درصد ارزش افزوده و  6.5درصد صادرات صنعتی را به خود اختصاص دهد.

افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران در دستور کار است

وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی گفت :تصویب افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران در حال پیگیری است تا فاصله
بین حداقل معیشت با حداقل دستمزد در جامعه کارگری به کمترین میزان کاهش پیدا کند.
محمد شریعتمداری ظهر یکشنبهدرجمعخبرنگارانواصحابرسانهاصفهاناظهارداشت :میانکارگر،کارفرما
و دولت برای تصمیمگیری در مورد بحثهای سال آینده تفاهم وجود دارد و همانطور که اعالم شده در الیحه
تقدیمی به مجلس ۲۰درصد متوسط رشد دستمزد کارگران را پیشبینی کردهایم.
وی بیان داشت :مقرر شده که از سال آینده افراد دارای درآمد ثابت مانند حقوق کارمندی و کارگری که در جریان
تحریمهای ظالمانه دشمنان ،از بار و فشار بیشتری در رنج هستند را مورد توجه بیشتری قرار دهیم.
وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد :توجه به حداقل دســتمزد ،توجه به سبدهای معیشتی و ارائه خدمات دیگری به
کارمندان و کارگران مانند پوشش دادن بیشتر بیمه بیکاری برای واحدهایی که به هر دلیلی از فعالیت خارج میشوند در دستور کار است.
شریعتمداری اضافه کرد :دو هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار برای حدود  ۲۵۰هزار نفر کارگری که به دالیل مختلف مانند تعطیلی واحدهای
تولیدی از کار بیکار شــدهاند مقرر شــده اســت تا بیمه بیکاری برای دورههای موقتی که بعضی واحدهای تولیدی از کار خارج میشــوند
قویتر شود.

 ۴۷۰۰واحد مسکونی به مددجویان استان اصفهان واگذار شده است

مدیرکل سازمان بهزیستی استان اصفهان از واگذاری  ۴۷۰۰واحد مسکونی به مددجویان استان
اصفهان خبر داد.
مرضیه فرشاد صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح پروژه  ۴۱واحدی مسکن ویژه معلوالن کاشانی
ضمن تبریک به مناســبت فرا رسیدن دهه فجر اظهار داشــت :با وجود شرایط خاص سازمان
بهزیستی کشور مسئوالن این مجموعه به ویژه ریاست این سازمان اهتمام ویژهای در راستای رفع
نیازهای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی داشتند و بهره برداری از این پروژه در کاشان نیز گواه این
مطلب است .وی افزود :اقداماتی در مورد ساخت ،خرید و واگذاری قریب به هفت هزار و  ۵۰واحد مسکونی
توسط سازمان بهزیستی انجام شده که نزدیک به چهار هزار و  ۷۰۰واحد آن به مددجویان واگذار شده است .مدیرکل
سازمان بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه قریب به  ۳۲میلیارد تومان از مجموع اعتبارات ابالغی و حساب مشارکت سازمان به
ساختمانها تخصیص داده شده است ،ابراز داشت :مابقی اعتبارات نیز که شاید  ۹برابر رقم اعالمی باشد در قالب تسهیالت ،کمک
خیران و آورده جزئی مددجویان تامین شده است و بر همین اساس بقیه واحدهای مسکونی نیز در مرحله دریافت تسهیالت و یا
تامین منابع خیرین هستند و در تالش هستیم تا در اولین فرصت تکمیل و به مددجویان واگذار شود.

ابهاماتی که بیپاسخ ماند؛

اعالم رقم یک میلیون تومانی برای عیدی کارکنان در
سال جاری ابهاماتی ایجاد کرد که بیپاسخ ماند .این در
حالی است که پیش از این ،ارقام حدود  ۹۳۲هزار و ۸۹۸
هزار تومانی در این رابطه اعالم شده بود.
هیات وزیران اخیرا ً مصوبهای داشــت که در آن رقم
یک میلیــون تومانی را برای عیــدی کارکنان ثبت و
دســتگاههای اجرایی را موظف بــه پرداخت در این
چارچوب کرد.
گرچه ســازمان برنامه
و بودجه در بخشــنامه
بودجه ســال جاری به
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هــزار و  ۲۵۰تومان در
پرداخت هرگونه
ایسنا
نظر بگیرند امــا اخیر ا ً
وجه دیگری
اعالم کرد که با توجه به ضریب مصوبه
به عنوان عیدی
حقوق به میــزان  ۱۷۹۷مبلغ عیدی
باعناوینمشابه
کارکنان بــه  ۸۹۸هزار و  ۵۰۰تومان
عالوه بر این رقم
میرسد.
یکمیلیونتومانی
در حالی این ارقــام در نهایت باید به
توسط دستگاههای
تصویب هیات وزیران میرســید که
مورد اشاره قانون
مصوبه هیات وزیران در رابطه با عیدی
و تمام واحدهای
کارکنان با رقم یــک میلیون تومانی
وابسته و تابعه و سایر
همراه بود که باالتر از پیشبینیهای
واحدهایی که اجرای
قبلی است.
مقررات در مورد آنها
در ایــن مصوبــه تاکیــد شــده که
مستلزم ذکر نام است،
دســتگاههای اجرای موضــوع ماده
ممنوع خواهد بود.

اســت که در مدت اخیر حتی بحث
افزایش حقوق نیــز مطرح بود که بی
نتیجه ماند.
امــا آنچه هیــات وزیــران در رابطه
با عیدی مصوب کــرده تبصر ههای
دیگری هم دارند؛ به طوری که تاکید
بر این است که پرداخت هرگونه وجه
دیگری به عنوان عیــدی با عناوین

خبر خوب برای
هنرمندان و صنعتگران
صنایع دستی
معــاون صنایــع
گـــزارش
دستی و هنرهای
تسنیم
ســنتی گفــت:
همزمــان با دهه فجــر و آغاز چهل
سالگی انقالب اســامی خبر خوش
بیمه هنرمندان و صنعتگران صنایع
دســتی را به این جامعه زحمتکش
اعالم میکنیم.
پویا محمودیان با اشــاره بــه اینکه یکی
از اصلــی تریــن مطالبــات صنعتگران و
هنرمنــدان صنایع دســتی بیمــه بوده
است ،اظهار داشت :از ســال  90که بیمه
هنرمندان به دالیل مختلف با مشــکالت
زیــادی روبرو و بعــد متوقف شــد ،یکی
از اصلی تریــن نیازهای این قشــر که در
هر مراســم و دیداری با مسئوالن مطرح
می شد ،بیمه بود.
وی تصریح کرد :سازمان میراث فرهنگی
و معاونت صنایع دستی با توجه به اهمیت
این موضــوع و دغدغه ای کــه هنرمندان
دارند ،از ســال  97مدل پیگیری بیمه را
تغییر داد و بــا دســتور کار جدید تالش
کردیم تا این موضوع را به نتیجه برسانیم،

در مرحله اول تفاهم نامــه ای با صندوق
توسعه روســتایی و عشــایری برای بیمه
هنرمندان و صنعتگران روســتایی منعقد
شــد ،با امضای این تفاهم نامــه تاکنون
بسیاری از هنرمندان روستایی با مراجعه به
مراکز بیمه توانستند از این امکان استفاده
کنند.
محمودیان با اشاره به اینکه پیگیری بیمه
هنرمنــدان و صنعتگران شــهری نیز در
دســتور کار قرار گرفته است ،اضافه کرد:
براســاس جلســات متعددی که معاونت
صنایع دســتی بــا معاونت امــور علمی،
فرهنگــی و اجتماعی ســازمان برنامه و
بودجه داشــت در مورد اهمیــت صنایع
دستی در کشور ،اشــتغالزایی ،ارزآوری و
کارآفرینی این حوزه بحث و تبادل نظر شد،
ما تالش کردیم ابعاد مهم صنایع دســتی
کشــور را تشــریح کنیم و همزمان با این
جلســات از معاونت وقت این حوزه دعوت
کردیم از کارگاههای صنایع دستی بازدید
داشته باشند.
معاون صنایع دســتی یادآور شد :معاونت
امور علمی ،فرهنگی و اجتماعی ســازمان
برنامه و بودجه از کارگاههای صنایع دستی
اللجین بازدید داشتند و بر اهمیت و زوایای
مختلف این حــوزه واقف شــدند ،پس از
پیگیری هــا دو گزارش از ســوی معاونت
صنایع دستی و هنرهای سنتی و معاونت
امور علمی ،فرهنگی و اجتماعی ســازمان

برنامه و بودجــه تهیه و به
معاونت برنامــه ریزی این
سازمان ارســال شد و طی
جلســات و پیگیــری های
متعددی که در این معاونت
انجام شــد ،تخصیص الزم
برای این حوزه گرفته شد.
محمودیــان اضافه کرد :پس
از اینکه تخصیص الزم گرفته
شــد ،تامین منابع مالی این
مهم به خزانه داری کل کشور
ابالغ و اعتبار مــورد نظر برای
پرداخــت به ســازمان تامین
اجتماعــی در نظــر گرفتــه
شد.
وی افزود :این جلسات در حالی
بود که مــا جلســات متعددی
را همزمــان با ســازمان تامین
اجتماعی داشــتیم ،پس از اینکه
توانســتیم تخصیص را بگیریم ،بالفاصله
در نامــه ای از  31اســتان خواســتیم تا
اولویت های بیمه ای خــود را تهیه کنند،
اولویت های بیمه ای اســتانها تهیه شد و
لیست ها به ســتادی که به همین منظور
در معاونت صنایع دســتی تشــکیل شده
بود آمد ،دراین ســتاد پاالیــش و بازبینی
لیســت ها انجام شــد و در نهایت لیست
نهایی به وزارت کار ارسال شد تا در اختیار
سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.
معاون صنایع دســتی و هنرهای ســنتی
گفت :خوشبختانه ما با پیگیریهای بسیار
زیاد توانستیم شاهد این موفقیت باشیم و
به دستور ریاست سازمان میراث فرهنگی
امروز همزمان با اولین روز از دهه فجر و در
جشن چهل ســالگی انقالب اسالمی این
خبر خوش را به هنرمنــدان و صنعتگران
صنایع دستی بدهیم.
محمودیان اضافه کرد :با توجه به تصویب
قانون حمایت از صنعتگــران و هنرمندان
صنایع دستی در ســال  ،96که یک قانون
طالیی بــرای این حوزه اســت ،مصادیق
صنایع دستی و بیمه واجدان شرایط ذکر
شده است ،در ادامه این مسیر و با توجه به
نص صریح قانون امیدواریم دســتگاه ها و
ارگان های مرتبط منابع مالی الزم را برای
بیمه هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی
در اختیار قرار دهند.
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خبر مهم برای خریداران
بیش از یک خودرو:

باید مالیات بدهید

مشابه عالوه بر این رقم یک میلیون
تومانی توسط دستگاههای مورد اشاره
قانون و تمام واحدهای وابسته و تابعه
و سایر واحدهایی که اجرای مقررات
در مورد آنها مســتلزم ذکر نام است،
ممنوع خواهد بود.
همچنین پرداخت عیدی به کارکنان
خرید خدمت قــراردادی و موقت به

نسبت خدمات تمام وقت آنها در سال
جاری بوده و در هر حال میزان عیدی
آنها از  ۵۰درصــد یک میلیون تومان
کمتر نخواهد بود.
در مورد ســایر گروهها نیــز به این
ترتیب است که عیدی بازنشستگان،
مســتمریبگیران ،حقوق وظیفه از
کار افتادگــی ،حقــوق وظیفه وراث

مستخدمین متوفی مشمول صندوق
بازنشستگی کشوری ،سازمان تامین
اجتماعی نیروهای مســلح و ســایر
صندوقهای بازنشستگی و نیز شهدا
و جانبــازان از کار افتاده به مبلغ یک
میلیون تومان از محل بودجه مصوب
صندو قهای بازنشستگی با دستگاه
اجرایی قابل پرداخت است.

بازار

گردشگری
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گــزارش

چرخشعیدیکارکناندرمداریکمیلیونی
( )۵مدیریــت خدمات کشــوری و
ماده ( )۵قانون محاســبات عمومی،
نیروهای مسلح ،نیروی انتظامی ،قوه
قضائیه و سایر دســتگاههای اجرایی
مشمول قوانین خاص مجاز هستند
به کارمندان خود اعم از رسمی ،ثابت،
پیمانی ،خرید خدمــت ،قراردادی و
موقت و اعضای هیات علمی دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و
قضات که به طور تمام وقت اشتغال به
کار دارند مبلغ ثابت یک میلیون تومان
به نسبت مدت خدمت تمام وقت در
سال  ۱۳۹۷به عنوان پاداش آخر سال
(عیدی) پرداخت کنند .بر این اساس
عیدی کارکنان در بهمنماه از محل
بودجه مصوبه دســتگاهها پرداخت
میشود.
گرچه پیگیری از دستگاههای مربوطه
در مورد تغییر رقم عیدی با پاسخی
همراه نبود اما از رقم ثابت یک میلیون
تومانی که در مصوبــه هیات وزیران
ثبت شده این گونه برمیآید که دولت
تصمیم به افزایش مبلــغ عیدی در
قیاس با برآوردهــای ابتدایی گرفته
است.
به هر حال با توجه به تغییر شــرایط
اقتصادی در ماههای اخیر و افزایش
تورم بعید نبود کــه در صورت تامین
منابــع ،مبلغ پــاداش پایان ســال
کارکنان افزوده شــود .این در حالی
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لپتاپهای  ۴۰میلیونی در بازار !
در بازاری که این روزها کمتر کسی رغبت به چرخیدن و مرور قیمتهای پشت ویترین آن را دارد،
پ را باید سردسته کاالهایی دانست که با قیمتهای میلیونی تعرفهگذاری شدهاند.
لپتا 
نمونه قیمت از دو برند اپل و مایکروسافت نشان میدهد که مرز  ۴۰میلیون تومانی در میان این کاالها ایجاد
شده و از نظر ارزش همسان با ماشین پراید تخمین زده میشوند .لپتاپ  C -۲ Surface Bookرا این
روزها میتوان از آن دسته کاالهایی دانســت که از دنیای  ۴۰میلیون تومانی قیمتها سردرآورده است .یک
ت اینترنتی قیمت  ۴۲میلیون و  ۲۹۹هزار تومانی را برای این لپتاپ  ۱۵اینچی در نظر گرفته است .این
سای 
مدل که در حال حاضر نمونه باالرده در بین مدلهای  Surface Book ۲محسوب میشود ،با پردازنده
مرکزی  ،۸۶۵۰U Core i۷رم  ۱۶گیگابایتی ،یک ترابایت حافظه داخلی  SSDو پردازشــگر گرافیکی
مجزا ارائه میشــود .کاربرانی که قصد اجرای برنامههای نیمهحرفهای و البته تا حدودی حرفهای را داشته یا
میخواهند بازیهای کامپیوتری را با کیفیت قابل قبولی بازی کنند ،این مدل میتواند انتخاب مناسبی برای
آنها باشد.
در همین رده قیمت باید به ســراغ برند اپل رفت که طبیعتا به دلیل باال بودن قیمت دالری محصوالتش در
سراسر دنیا قیمت ریالی آن نیز افزایش زیادی داشته است.لپتاپ  ۱۵اینچی اپل مدل MacBook Pro
 ۲۰۱۸ MR۹۴۲یکی از گرانترینهای آلبوم لپتاپهای اپل است .قیمت آن  ۳۰میلیون و  ۸۹۵هزار تومان
محاسبه شده و در توضیحات ویژگیهای برجســته و جذاب آن آمده که در باالی کیبورد یک صفح ه نواری
لمسی قرار گرفته اســت که «تاچبار» نام دارد .با این تاچبار میتوان بعضی ویژگیها و تعدادی برنام ه را برای
دسترسی سریعتر به این قسمت منتقل کرد .این محصول دارای پردازند ه گرافیکی ۵۶۰X Radeon Pro
است که با  ۴گیگابایت حافظ ه اختصاصی به هرچه روانترشدن عملکرد مکبوک پرو کمک فراوانی میکند.
با وجود اینکه انتظار میرود گرانترین لپتاپها اغلب در میان این دو برند دیده شــود اما باید گفت برخی
برندهای معمولی نیز لپتاپهایی دارند که قیمتهای میلیونی برایشان تعیین شده است .بهطور مثال یک
لپتاپ  ۱۳اینچی از برند  DELLقیمت  ۲۲میلیون و  ۹۰۰هزار تومانی دارد یا لپتاپ  ۱۷اینچی از MSI
که با قیمت  ۲۵میلیون و  ۹۰۰هزار تومان فروخته میشــود .در سوی دیگر این بازار میتوان آیفونها را به
تنهایی از جمله محصوالتی دانست که وزنه لوکستر شدن بازار دیجیتال را سنگینتر میکنند و همین حاال
هم مقیاسی غیررسمی است برای بازاریان موبایل که به خریداران آیفون به چشم اقشار مرفه بنگرند .آخرین
مدل یک گوشی آیفون از پایه  ۱۸میلیون تومان قیمتگذاری شده است.یک گوشی Apple iPhone
 XSتک سیمکارت ظرفیت  ۵۱۲گیگابایت این روزها در بازار ایران با قیمت  ۱۸میلیون و  ۹۹هزار تومان به
فروش میرسد iPhone XS Max .دو سیمکارت ظرفیت  ۲۵۶گیگابایت نیز با کمی اختالف قیمت ۱۷
میلیون و  ۲۷۰هزار تومان دارد.
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براساس ســازکاری که در دست
اجراســت ،وزارت امور اقتصادی
و دارائــی بــه ماجــرای تحویل
خودروهای معوق خودروسازان
ورود کرده و از کسانی که با هدف
فروش و کسب درآمد ،در فروش
اینترنتی خودروســازان شرکت
کرده اند ،مالیات میگیرد.
با توافق به عمل آمده میان وزارت
صنعت و خودروسازان قرار شده
خریدارانــی که زمــان تحویل
خودروهای آنها اول شهریور ماه
تا  ۳۰دی ماه اســت خودروهای
خود را با قیمت قبل دریافت کنند.
یک مقام مسئول در سازمان امور
مالیاتی در همیــن ارتباط گفته
اســت :اجرای ماده ۴آیین نامه
اجرایی قانــون حمایت از حقوق
مصــرف کننــدگان در تحویل
خودروهای ثبت نامی به مردم با
قیمتهای گذشته باعث میشود
خریداران به دلیل تفاوت قیمت
خودروهای ثبت نامی و بازار آزاد،
سود قابل توجهی را کسب کنند.
وی افزود :در این میان کســانی
هســتند که بیش از یک خودرو
ثبت نام کــرده و به نوعی مصرف
کننده نهایی خودرو نیســتند و
با هدف کسب ســود و درآمد در
طرح های فروش اینترنتی شرکت
کرده اند.
این مقام مســئول در ســازمان
امور مالیاتــی با بیان اشــاره به
توافقهای اولیه میان وزارت خانه
امور اقتصادی و دارائی و صنعت،
معدن و تجارت ،گفــت :مطابق
این توافق فهرســت ،مشخصات
و کدملــی خریدارانــی کــه در
طرح های پیش فروش شهریور
تا دی ماه خودروســازان شرکت
کرده اند ،از ســوی وزارت صمت
در اختیــار وزارت امور اقتصادی
و دارائی قرار میگیرد تا براساس
آن ،خریدارانی کــه بیش از یک
دستگاه خودرو خریداری کردهاند
مشمول پرداخت مالیات از محل
کسب درآمد از این محل خواهند
شد.
وی تصریــح کــرد :نابســامانی
ماههــای اخیر بــازار خــودرو،
باعث شــده تا عده ای ســودجو
روی این موج ســوار شده و برای
کسب ســود و درآمدهای کاذب
به خرید و فروش خــودرو روی
آورند .این اقدام در نگاه نخســت
یک ناهنجاری اقتصادی به شمار
میآید که باید برای آن چاره ای
اندیشیده شــود اما تا آن زمان،
ســازمان امور مالیاتــی به این
حوزه ورود کــرده و از فعاالن آن
مالیات دریافت خواهد کرد .البته
دیگــر اطالعات مالــی این افراد
نیز بررسی می شود تا در صورت
انجام اقدامات مشــابه ،ملزم به
پرداخت مالیات شوند.
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سرمایهگذاریجدیدیونیکورنفینتکی

استرایپ از مشهورترین استارتآپهای حوزه پرداخت در آمریکاست که حاال  ۱۰۰میلیون دالر از Tiger
 Global Managementســرمایه جدید دریافت کرده است .با این ســرمایهگذاری جدید این
استارتآپ ارزشش را به ۲۲/۵میلیارد دالر رسانده است .پاییز گذشته این استارتآپ ۲۴۵میلیون دالر از
راند  Eسرمایهگذاری خود دریافت کرد که در آن زمان ارزشش به  ۲۰میلیارد دالر رسید .این شرکت یکی
از موفقترین یونیکورنهای استارتآپی است .با ارزش باالی  ۲۲میلیارد دالر حاال این شرکت به یکی از با
ارزشترین استارتآپهای سیلیکون ولی تبدیل شده است .استرایپ حاال حتی باالتر از Palantirقرار دارد که
در زمینه تحلیل اطالعات کار میکند و ۲۰میلیارد دالر ارزشگذاری شده است .این شرکت همچنین از باارزشترین
استارتآپ فینتک هم که  ۸میلیارد دالر ارزش دارد فاصله زیادی دارد .این استارتآپ در واقع یک پلتفرم برای تلفیق پرداختهای
الکترونیکی و انتقال امن پول است .به جز Tiger Globalاسترایپ مورد عالقه حلقه مافیای سرمایهگذاران سیلیکون ولی قرار داشته
است .پیتر تیل ،ایالن ماسک و بازی سرمایهگذاری شرکت گوگل یعنی  Capital Gروی آن سرمایهگذاری کردهاند .به جز اینها شرکت
پ هستند .رقبای استرایپ شامل اسکوئر
سرمایهگذار مشهور استارتآپی سکویا کپیتال و Kleiner Perkinsهم از سرمایهگذاران استرای 
که توسط جک دورسی بنیان گذاشته شده و استارتآپ هلندی Adyenهم پلتفرمهای نرمافزاری هستند.

اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان
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سر دبیر :مرضیه ربیعی
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تلفن031-32274500:
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محقق کسب و کار اسالمی
پاسخ میدهد:

مقصود از استارتآپ
اسالمیچیست؟
بوکاری
استارتآپ اســامی ،کس 
اســت که در تمام ســطوح ،اعم از
چگونگی تعامل با مخاطب ،چگونگی
فروش محصول ،چگونگی تعامل با
کارمندان خود و ســایر موارد ،واجد
ارزشهای اسالمی باشد.
علی اکبــر ،محقق حوزه کســب و
کار اســامی و عضو شورای نوآوری
شتابدهنده امید ،درباره استارتآپ
دینی و اسالمی اظهار کرد :اگر بررسی
کنیــم متوجه میشــویم که دهها
تعریف برای استارتآپ وجود دارد.
مثال عدهای اســتارتآپ را راهحلی
موجز و سریع برای یک چالش تعریف
کردهاند که قابلیت برطرف شدن آن
سخت است .برخی دیگر استارتآپ
را به مفهومی دیدهاند که بتواند سریع
و چابک به راهحل دست پیدا کند.
مفهوم استارتآپ
وی ادامــه داد :تعریــف جامع همه
تعاریف این اســت که استارتآپ،
کسب و کاری اســت که با تغییر در
مــدل درآمــدی و مــدل اجرایی،
توانسته اســت طرحی نو دراندازد.
برخی صفات نیز بر اســتارتآپ بار
میشود؛ به عنوان مثال گفته میشود
استارتآپ باید مقیاسپذیر باشد و
اگر تعداد مشتریان ما صد برابر شد،
ســتاد و محل کار ما صد برابر نشود
بلکه مثال ده نفر به نیروهای ما اضافه
شود .این محقق گفت :در این حوزه
هم تعارف مختلفی وجــود دارد .به
عنوان مثال ،عدهای کسب و کارهایی
که حوزه جهان اســام و مخاطب
اسالمی را مورد توجه قرار داده باشند،
استارتآپ اسالمی مینامند؛ فارغ از
اینکه بنیانگذاران آن چه قصد و نیتی
دارند و از کجا هستند و حتی ممکن
است مسلمان هم نباشند.
استارتآپ اسالمی چیست؟
اکبر ادامــه داد :آنچه که از نظر بنده
به عنوان استارتآپ اسالمی تلقی
میشود ،کسب و کاری است که بنا
داشته باشــد در تمام سطوح صف،
ستادی ،فرآیندها و اجرائیات خود،
اعم از چگونگــی تعامل با مخاطب،
چگونگــی فــروش محصــول،
چگونگی تعامل بــا کارمندان خود
و ســایر ســطوح ،واجد ارزشهای
اسالمی باشد .عضو شورای نوآوری
شتابدهنده امید اظهار کرد :معتقدم
استارتآپ اســامی و قرآنی ،یک
مفهوم بلند است که باید طی سالها
به آن برســیم .تعریف دیگری که از
استارتآپ اسالمی وجود دارد این
است که این استارتآپ ،بر روی بازار
جهان اسالم تمرکز دارد.
وی اظهار کرد :استارتآپ اسالمی،
محصولی برای رفع نیاز مســلمانان
تولید میکند یا یک فرهنگ یا ایده
اسالمی را ترویج یا مشکلی را از جهان
اسالم برطرف میکند؛ بنابراین ،یک
استارتآپ برای اینکه بتواند عنوان
اسالمی را یدک بکشــد باید دارای
ارزشهای حداکثری اسالمی باشد.
وی در پاســخ به این پرســش که
چه استارتآپ اســامی موفقی را
ســراغ دارید؟ گفــت :البته چون
اســامی بودن ،مفهومی تشکیکی
است بنابراین اســتارتآپ اسالمی
و اسالمیتر را هم شــاهد هستیم.
استارتآپهای اســامی موفقی
هم وجــود دارند؛ به عنــوان مثال،
استارتآپ «کریم» معادل اسنپ و
تَپسی در کشورهای اسالمی است.

کسب  وکارهایپولسازدنیا
مهمترین عامل برای داشتن یک زندگی خوب ،داشتن
شغلی با درآمد مناسب و کافی است .این روزها در سر
تاسر دنیا با مشــکل بیکاری افراد تحصیلکرده مواجه
هســتیم؛ و این امر دقت در انتخاب رشته تحصیلی
دانشگاهی را گوشزد میکند.
یکی از پرطرفدارین رشتهها در میان جوانان رشتههای
پزشــکی و مراقبتهای بهداشتی اســت که نیاز به
تحصیالت در مقاطع عالی و بــاال دارد .افرادی که وارد
این حوزهها میشوند میتوانند با نگرانی کمتری روزگار
را بگذرانند و حداقل از این بابت که در آینده شــغلی
خواهند داشت خیالشان راحت باشد.
کارشناســان حــوزه کار
و فعالیتهایــی اقتصادی
که منجر بــه درآمدزایی
ISFAHAN
میشــوند پیشبینــی
 N E W Sمیکننــد در ســالهای
یـــادداشت
آتی نیاز جامعــه جهانی
فرادید
به پرســتاران و پزشکان با
تخصصهای متفاوت باال خواهد بود .البته
الزم به ذکر است که با توجه به پیشرفت در
صنایع هوش مصنوعی و ابزار هوشمند در
دسترس مردم ،کار در حوزه فناوری آی
تی (انواع نــرم افزار و برنامه هــاو )...رتبه
اول درآمد لیست برترین و پردرآمدترین
مشاغل دنیا در سال  ۲۰۱۹را دارد.
در این گزارش پولسازترین و پردرآمدترین
مشاغل دنیا را با هم میبینیم( .ترتیب از
کمترین به بیشترین است)

با توجه به پیشرفت در
صنایعهوشمصنوعی
و ابزار هوشمند در
دسترس مردم ،کار
در حوزه فناوری آی
تی (انواع نرم افزار و
برنامه هاو )...رتبه اول
درآمد لیست برترین و
پردرآمدترین مشاغل
دنیا در سال  ۲۰۱۹را
دارد.

پرستار بخش عمومی
پرستاران در بیمارستان مهمترین نقش را
ایفا میکنند .آنها در هر شرایط مسئول
وضعیت سالمتی بیمار تا زمانی که در مرکز
درمانی است خواهند بود .آنها آزمایشها
را انجام میدهند ،عالئــم حیاتی را چک
میکنند ،اطالعات هر بیمار را در پرونده
ثبت میکنند و در برخی موارد مستقیم
به پزشک منتقل میکنند .آنها به بیمار
و خانوادههایشــان آموزش میدهند که
چگونه مراقبتهای پزشــکی را در خانه
انجام دهند.
کارتوگراف
شــغل پردرآمــد بعــدی بــرای
کارتوگرافهاست .کارتوگرافی دانش تهیه
نقشه است و از آنجا که نمیتوان قسمتی

از سطح کره زمین را به اندازه واقعی خود
بر روی صفحهای تصویر کرد باید عوارض
و پدیدههای مختلف زمین را به نســبت
معینی کوچک نمود و این عمل براساس
مبانی و اصول کارتوگرافی به نحوی انجام
میگیرد که کاربران با توجه به نســبت
کوچک شده و مشخصات فنی آن بتوانند
به مقدار اصلی کمیت پیببرند.
نقشهنگاری هنر ،علم و فن تهیه انواع نقشه
است که طی مراحل مختلف اندازهگیری
و محاسبه و ترسیم بخشی یا تمام سطح
کره زمین را بر ســطحی مستوی با تکیه
بر اصول ریاضی و تناســب هندســی به
نمایش درمیآورد .تا در ساختار اقتصادی،
فرهنگی،دفاعملی،روابطبینالملل،تعلیم
و تربیت ،جهانگردی و موارد متنوع دیگر
مورد استفاده قرار گیرد.
ریاضی دان
کار آنهــا تجزیــه و تحلیــل دادهها و
نظریههای آماری اســت که برای دفاتر
کسب و کار و دفاتر دولتی مهم است .برخی
از ریاضیدانها در دانشگاهها کار تدریس
را انجام میدهنــد ،تحقیق میکنند و در
تالشهستندتامتوجهشوندجهانچگونه
کار میکند؟
پرستار بخش مامایی
ماماهای پرستار ،مراقبت از زنان و نوزادان
در حیطه وظایفشان است .آنها به تمامی
نکات و مسائل مربوط به دوران قبل و بعد
بارداری رسیدگی میکنند .مامایی یکی از
مشاغل پردرامد دنیاست.
جراحان
درآمد این شــغل بســیار زیاد است ،اما
استرس فوق العاده باالیی هم دارد .جراحان
تحت فشارهای زیادی کار میکنند و گاهی
در اتاقهای جراحی شــبانه روز مشغول
هستند.
متخصصبیهوشی
یکی از مهمترین اعضــای تیم جراحی
متخصصان بیهوشی هســتند .آنها دوز
داروهای بیهوشــی را تنظیم میکنند و
مشخص میکنند که هر جراحی چه نوع
دارویی را باید استفاده کند ،انها همچنین
ضربان قلب ،فشارخون ،تنفس و دمای بدن
را اندازه گیری میکنند.

درمانگر شغلی
شغل درمانی استفاده از ارزیابی و مداخله
برای توسعه ،بهبود یا حفظ فعالیتهای
معنی دار و یا مشاغل برای افرادی است که
به نوعی درماندگی دچار شده اند .گاهی این
درخود فرورفتگی به دلیل یک جراحت یا
معلولیتی است که ممکن است برای فرد به
وجود آمده باشد .این متخصصان به افرادی
که دارای محدودیتهای فیزیکی هستند
کمک میکنند تا مهارتهای الزم را برای
زندگی روزمره یاد بگیرند و انجام دهند.
پزشک
این واژه وقتی به تنهایی مورد استفاده قرار
میگیرد به تمامی افراد در این صنف اشاره
میکند .پزشکان داخلی که کارشان بهبود
و درمــان بیماریهای کبدی ،دســتگاه
گوارش و یا کلیه اســت .پزشکان قلب و
عروقکهمتخصصانسالمتقلبهستند.
بعضی پزشکان روی آسیبهای عصبی و
عفونت تمرکز میکنند و...
تکنسین پروتزهای دندانی
تکنســین پروتزهای دندانی شاخهای از
علوم پزشکی (دندانپزشــکی) است که
در آن یک کاردان (تکنسین) پروتزهای
دندانی بعنوان عضوی مؤثر در تیم درمان
دندانپزشــکی ،عهدهدار ساخت و ترمیم
انواع پروتز که شــامل انــواع پروتزهای
متحرک کامل و پارسیل ،پروتزهای ثابت
و روکشها ،ایمپالنتها و اجزاء کاشتنی
( ،)implantsپروتزهای فک و صورت
و پالکها و پروتزهای مربوط به ارتدنسی

میشود ،میباشد.
تکنسین پروتز هرگز بطور مستقیم کاری
را بر روی بیمــار انجام نمیدهد و معموالً
تحت نظر دندانپزشک در امر درمان کمک
میکند .با این حال تکنســین پروتزهای
دندانی جزء شغلهای پردآمد به حساب
میآیند.
جراح فک و صورت
کار متخصصان جــراح وفــک از دندان
پزشکان بسیار پیچیدهتر و مشکلتر است.
آنها بیماریهای مربــوط به دهان مثل
انواع سرطانها را تشخیص میدهند و در
درمان آن میکوشــند .عملهای زیبایی
فک و بخشی از اجزای صورت به عهده این
متخصصان است.

کارشناسان حوزه کار و
فعالیتهایی اقتصادی
که منجر به درآمدزایی
میشوند پیشبینی
میکنند در سالهای
آتی نیاز جامعه جهانی به
پرستاران و پزشکان با
تخصصهای متفاوت باال
خواهد بود.
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پردرآمدترین شغلهای دنیا در سال  ۲۰۱۹کدامند؟

متخصص اطفال
این پزشــکان نیاز بــه صبــر و بردباری
بیشتری نسبت به ســایر پزشکان دارند.
آنها خدمــات مراقبتی را به نــوزادان،
کودکان نوپا و نوجوانــان ارائه میدهند.
عفونتهای گوش ،آســیبهای جزئی،
گلوو درد ،چاقی و بلوغ شایعترین مواردی
است که متخصصان این حوزه به آن توجه
میکنند.
سر پرستار
در اکثر کشــورهای دنیا ســر پرستارها
(ســوپروایزرها) وظایف متعددی که در
راستای کار پزشکان است را انجام میدهند
از جمله تشــخیص بیماری ،تجویز دارو،
درخواستهای آزمایشگاهی و انتقال به
بخشهای تخصصی .مــدرک تحصیلی
این پرستاران کارشناس ارشد و یا دکتری
است.
پرستار بخش هوش بری
بعــد از عمل جراحی ،پرســتاران بخش
هوش بری عالئمی نظیر تنفس ،ضربان
قلب ،فشــار خون و دمای بدن را کنترل
میکنند تا اطمینان حاصل شــود برای
بیمــار اتفاق ناگــواری پیــش نخواهد
آمد.
متخصص ارتودنسی
کار مرتب و ردیف کردن دندانها و به طور
کلی زیبایی دندانها به عهده متخصصان
ارتودنس است.

دندانپزشک
از قدیم کار در این حوزه یکی از پولسازترین
مشاغل در دنیا بوده است .البته رسیدن به
درجه عالی دندانپزشکی کار بسیار سخت
و طاقت فرسایی است.
دستیار پزشک
دســتیار پزشــکان نزدیک با بیمار کار
میکنند ،انجام وظایفی که ممکن است
شامل بررسی سابقههای پزشکی ،انجام
آزمایشات ،تشخیص آســیب و بیماری،
تست سفارش ،تهیه نسخه و انجام درمان
باشد .به عنوان یکی از اعضای اصلی در تیم
مراقبتهای بهداشتی ،آنها با پزشکان و
پرستاران در پزشکی خانواده و اورژانس ،به
عالوه تیم جراحی و روانپزشکی همکاری
میکنند.
آمارگر
هنگامی که کسب و کارها و سازمانهای
دولتی به تصمیــم گیریهای پیچیده و
حل مشکالت پیچیده نیاز دارند ،به سراغ
آمارگیران میروند.
برنامه نویس (توسعه برنامههای
نرم افزاری)
برای دومین سال ،متخصصان حوزه برنامه
نویســی و کار بانرم افزارهای تخصصی
بیشــترین درآمد را دارند .کار توســعه
دهندگان نرم افزار توجه به زیبایی شناسی
و عملکرد بهتر برنامهها در انواع کامپیوتر و
گوشیهای هوشمند است.

استارتآپ

قبل از اینکه دیر شود ،وارد دنیای موبایل شوید

دو ایده کسب و کار در دنیای مجازی
میتوانید از آنها در شهر یا محله خود کسب و کار خلق کنید.

گـــزارش
کسب و کارهای اینترنتی و مجازی این روزها با گسترش
زومیت
گوشی های هوشــمند وارد دنیای جدیدی شده اند.
اپلیکیشنهای موبایل میتوانند به بسیاری از نیازهای روزمره افراد پاسخ دهند.
شما میتوانید با ایده پردازی در حوزه اپلیکیشنهای خالقانه ،یک کسب و کار
پررونق برای خود ایجاد کنید .قبل از اینکه با ارائه چند مثال ،وارد فضای ایدههای
روز کسب و کار در دنیای گوشیهای هوشمند شوید ،اصل اساسی کارآفرینی
را به خاطر آورید :هر جا یک نیاز پاسخ داده نشده بشری وجود داشته باشد یک
ایده کسب و کار وجود دارد.

با مرور این اصل و الهامگیری ایدههای زیر ،خودتان میتوانید ایدههای متنوعی خلق کنید.
البته همین ایدههایی که معرفی میشوند هم هنوز جدید و ناب هستند و اگر زود بجنبید

اپلیکیشنی برای کاستن از هزینههای جست و جو
حتما انواعی از اپلیکیشن را دیدهاید که به شما کمک میکند که مثال با نواحی
دیدنی یک شهر آشنا شوید .یا اینکه مسیر بهینه رسیدن به یک مقصد را در
شهر به شما نشان میدهد .ایده اصلی این است که با راهاندازی یک اپلیکیشن
قابل نصب برروی گوشیهای هوشمند ،هزینههای جستوجوی انواع خدمات
یا کاالها را برای کاربران کاهش دهید .اما این ایده پایهای میتواند با خالقیت شما
و توجه به نیازهای محیط زندگی ما به کسب و کارهایی کامال نو و جذاب تبدیل
شود .مثال فرض کنید که در شهر مشهد ،زائرین از شهرهای مختلف چه نیازهایی
دارند .پیدا کردن مراکز خرید ،هتلها و مسافرخانههای ارزان ،اماکن دیدنی و
مسیر رسیدن به آن .بسیاری از افراد ترجیح میدهند کمی از حرم دورتر باشند یا
حتی در یک مسافرخانه معمولی سکونت کنند اما هزینه جستوجو برای آنها زیاد
است .مسافران معموال حجم زیادی وسایل به همراه دارند و خسته سفر هم هستند
لذا عمدتا مجبور میشوند در همان حوالی حرم سکونت کنند .این در حالی است که ترجیح
میدهند قیمت کمتری پرداخت کنند .بسیاری از هتلهای ارزان از طریق اینترنت هم پیدا
نمیشوند .این موضوع در بسیاری از شهرهای گردشگرپذیر دیگر نیز موضوعیت دارد .اما
برای راهاندازی کسب و کار با این ایده چه باید کرد؟
 -1اطالعات کافی جمع آوری کنید :با حضور میدانی و تحقیق کافی اطالعات الزم در
خصوص محل حضور هتلها  -یا محل عرضه کاال یا خدمات دیگر که مدنظر ایده شماست-
جمع آوری کنید .این اطالعات باید به روز و جامع باشد.
 -2با یک طراح اپ صحبت کنید .ممکن است خودتان آشنایی کافی با طراحی نرم
افزارها و اپلیکیشنهای کاربردی داشته باشید .در این حال میتوانید به کلیات طرح خود
و ریزه کاریهای فنی بیندیشید .در غیر این صورت به یک شرکت طراح مراجعه کنید یا
از بین دوستان و آشنایان با یک طراح ارتباط بگیرید .امکان پیادهسازی طرح و هزینههای

آن را بررسی کنید.
-3بهدرآمدزاییطرحتانبیندیشید:مهمترینموضوعایناستکهآیاطرحبرایشما
درآمدزا و سودده خواهد بود؟ برای درآمدزایی بهترین ایده دریافت حق عضویت از هتلها
یا شرکتهایی است که توسط اپ شما به مشتریان معرفی میشوند .با بررسی میدانی باید
ببینید که شرکتها چقدر برای عضویت در اپ شما خواهند پرداخت .ممکن است بتوانید
خود نرمافزار طراحی شده را هم به مشتریان بفروشید .این کار در ابتدا توصیه نمیشود چرا
که مقداری زمان الزم است طرحتان جا بیفتد و مشتریان با مزایای استفاده از آن آشنا شوند.
 -4گروههای مخاطب را مشخص کنید :مهمترین کار شما این است که گروه اصلی
مخاطب خود را بیابید و نرمافزار را براســاس آن طراحی کنید .در مثال هتل یاب ،گروه
گردشگران خارجی اقتضائات خاص خود را دارد و گردشگران داخلی اقتضائات خاص دیگر.
واسط تبلیغات شوید
تبلیغات یک نیاز مهم بنگاههای اقتصادی است .از سویی اتوبوسها و سرویسهای شخصی،
کامیونها ،وانتهای معمولی و مسقف و تمام وسایل نقلیهای که فضایی مناسب درج تبلیغ
دارند میتوانند .برخی نیز میتوانند در فضای بیرونی خانه یا مغازه خود تبلیغات کنند .شما
میتوانید یک اپ یا سایت ایجاد کنید و عرضه و تقاضای محل تبلیغات را به هم وصل کنید.
برای این کار نیز باید مراحل مختلف امکان سنجی و منطقی بودن ایده را طی کنید.
به نیازها و مشکالت روزمره مردم بیندیشید و ســعی کنید برای آنها راهحل ارائه کنید.
به گزارش نت استارت این ایده کسبوکار قابلیت سفارشیسازی بسیار باالیی نسبت به
جغرافیا یا محل تردد ،نوع مخاطب ،نوع وسیله و ...دارد .مثال اگر بخشی از نمایشدهندگان
شما کامیونهای ترانزیت به عراق یا ترکیه باشند ،میتوان تبلیغات کاالی خاصی را با زبان و
فرهنگ آنها نمایش داد .از مزایای درآمدی این ایده امکان گسترش کانالهای درآمدی آن به
سایر بخشهای تبلیغات و یا تعامل با آژانسهای تبلیغاتی در سایر بخشهاست .البته لزومی
ندارد این ایده در دنیای مجازی پیگیری شود .شما بعد از مدتی میتوانید یک دفتر تبلیغاتی
دایر کرده و به سایر حوزههای تبلیغات و بازاریابی تبلیغات ورود کنید.

ISFAHAN
NEWS

05

tourism

Monday,February4, 2019, No.159

ISFAHAN
NEWS
Attraction
Iran

Tizno
Historical
House in
Dezful,
Southwest of
Iran

Tizno
House
is a one of the
biggest and oldest
residential homes
in Dezful which
dates back to the
Safavid era (15011722).
The
house
located in Qaleh
(fortress),
the
oldest
neighborhood of
Dezful, underwent
major renovations
during the Qajar
(1785-1925)
and early Pahlavi
(1925-1979) eras.
The house has two
stoops on either
side of the main
door where guests
who wanted to see
the owner but not
come as well as
passersby could
sit to rest.
The door of the
house opens to a
Hashti (vestibule)
that leads to a
Birouni, the space
used by men and
guests, on the left
and an Andarouni,
the space used by
the women and
servants, on the
right.
The two-story
house has a large
courtyard, delicate
stained
glass
and brickwork
decorations and a
large balcony with
stoops where the
owners would sit
in cooler months
of the year.
The house also has
a basement named
Shovadan which
functioned as an
air-conditioned
s u m m e r
living
room.
Shovadans are a
feature of Dezful
architecture that
help air condition
the house and are
usually connected
to the Shovaadans
of neighboring
houses.
Tizno
House
is
a
registered
National Heritage
Site.
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Na’in :
Edge Of Central Desert

Na’in is a pre-Islamic town, more
than 2,000 years old, on the edge
of the Central Desert of Iran in the
Isfahan (province) of Central Iran.
Na’in (also known as Naein and
Naeen) lies 170 km north of Yazd
and 140 km east of Esfahan.

With an area of almost 35,000
km², Na’in lies at an altitude
of 1545 m above sea level. Like
much of the Iranian plateau, it has
a desert climate, with a maximum
temperature of 41°C in summer,
and a minimum of -9°C in winter.
More than 3,000 years ago the
Persians learned how to construct
aqueducts underground (qanat
in kariz) to bring water from
the mountains to the plains. In
the 1960’s this ancient system
provided more than 70 percent
of the water used in Iran and
Na’in is one of the best places in
all the world to see these qanats
functioning.
Unique to Na’in are some of the
most outstanding monuments
in all of Iran: The Jame Mosque,
one of the first four mosques built
in Iran after the Arab invasion;
the Pre-Islamic Narej Fortress; a
Pirnia traditional house; the Old
Bazaar; Rigareh, a qanat-based
watermill; and a Zurkhaneh (a
place for traditional sport).
Besides
its
magnificent
monuments, Na’in is also famous
for high-quality carpets and wool
textiles.
Some linguists believe the word
Na’in may have been derived from
the name of one of the descendants
of the prophet Noah, who was
called “Naen”. Many local people
speak an ancient Pahlavi Sasani
dialect, the same dialect that is
spoken by the Zoroastrians in Yazd
today. Other linguists state that
the word Na’in is derived from the
word “Nei” (“straw” in English)

which is a marshy plant.
Get in
From Esfahan, travelers can use
the Jay terminal and take the Naein
bus or mini bus (20,000 to 25,000
rial). An alternative is an EsfahanYazd bus, which leaves the terminal
once every hour if they inform
the driver that Naein is their final
destination and the fare is 35,000
rial.
Do
Desert trekking
Desert trekking is one of the
exceptional possibilities for
sightseers in this desert town
since a desert with moving sand
dunes surrounds Na’in. It’s desert
trekking on real moving sand
dunes.
There are sand hills from 5 to 62
meters that always moving when
the wind blows. The highest sand
dunes in Iran.
Also sleeping (camping) on the
moving sands and having breakfast
there if you like.
There is no regular desert
transport, so a private taxi or car
should be rented.
The same man who rents bicycles
can also organize the budget tours
to the desert.
Mountaineering there is some
desert-type mountain surrounded
west and north east of Na’in. The
one on north east is worth of visit.
there are some unpaved roads
lead there. the downhill bicycle
is recommended. but do not visit
there alone.
Buy
Naein’s carpets and cloaks are
famous and reasonably priced.
Woolen textiles are available in
Muhammadieh.
Eat
Lale Restaurant, located on
Motahari Street, has some typical
but high-quality Persian food, with
the good service. There is a place
for having traditional “abgusht” in

front of Masjid Al-Reza. Also, “del’o
jigar” is available in a small shop
front of Laleh Park. You can have
a delicious meal for just 2$. Mirza
traditional restaurant is scheduled
to open soon.
Drink
Doogh is a sour drink made from
yogurt, salt, and water, sometimes
carbonated and sometimes
flavored with mint or other plants.
It is an acquired taste but will
rehydrate you quickly in the heat
of Iran’s summer. It is the same as
Turkish “ayran.”
Sleep
Jahangardi hotel (ITTO) and
Gholami Inn are available for both
budget and midrange travelers.
The government-run, excellent
Jahangardi Hotel is south of Imam
Square, toward Isfahan Road. It has
stylish, split-level, apartment-style
rooms. (+98 323 225 3088)
Budget travelers can find good
value at Mosaferkhaneh Gholami,
about 300m east of Imam Square,
toward the Imamzadeh. There is no
English sign, but it’s a three-story
building placed above a bakery.
(+98 323 225 2441).
under the arch, the place to camp
There is a free, quiet, secure place
for camping for those who like
to stay outdoors. It is popular for
cyclists, bikers, and backpackers.
It’s the historical complex of Babol
Masjid, where the Jameh Mosque
is located. The camping area is the
open part of Hussainieh. The public
rest room is always open. The
locals are very friendly and helpful.
The Hussainieh is off-limits only
during religious ceremonies.
Get out
There is a regular bus to Esfahan
almost every half an hour is
available in the only bus station
of the town. also, private Taxi
would be available 24 hours a day
on the “Falake Esfahan”, Esfahan
roundabout.

Teahouses in Iran are realized as brilliant tourist
attractions. Most of them are constructed during the
Safavid period and considered as the reminiscent of
cultural and historical events took place hundreds of
years ago.
In Iranian culture, tea as a favorite drink is widely
consumed. Generally, it is the first thing offered to a
guest come over. This black drink is usually served
with sugar cubes, Ghand, in Persian. According to
Iranian culture, offering at least one cup of tea to a guest
considered as a sign of respect and hospitality.
It is interesting to know that, coffee was already
popular in Iran before importing tea to the country.
You may ask how?! Coffee was consumed in Islamic
countries such as Mecca and Ottoman Empire and
Muslims who travelled there brought it to Iran.
Originally, coffee was not commonly consumed in
Iran and it was only restricted to courts. Gradually, it
draw elites and lords’ attention in Iran and became
well-known just among the upper class. In this respect,
places where coffee was made and served were
known as Coffeehouse or Ghahvekhaneh.So, Iran was
a nation of coffee drinker until tea was introduced by
British traders in 19th century and later tea served in
coffeehouse as a popular drink. In this regard, Adam
Olearius, German scholar and mathematician, in his
diaries concerning his travel to Iran during the Safavid
period, briefly wrote “they drink thè, or tea, which the
Persians call tzai… they are only persons of good repute
who drink of this.” Nowadays, such places are called
coffeehouse and teahouse interchangeably.There are
numerous teahouses in Isfahan as a historical city and
one of the most stunning teahouses located at Naghshe
Jahan square, called Haj Mirza or Azadegan teahouse.
This is not just a typical teahouse, but is well-known
as the oldest teahouse remained from Safavid era
in Isfahan.It takes time to discover its beauties and
dignities. This teahouse is decorated extraordinary
with lots of antiques lights and stuff hanging from the
ceiling and the wall. All of which are the reminiscent of
the time when Taziyeh and Shahnameh reciting took
place at Haj Mirza teahouse.
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Desert trekking
is one of the
exceptional
possibilities for
sightseers in this
desert town since
a desert with
moving sand dunes
surrounds Na’in.
It’s desert trekking
on real moving
sand dunes.

Holding tourism festival of
Iranian aboriginal tribes in
Ghadir garden

“On the eve of 40th anniversary of the glorious victory of
the Islamic Revolution, tourism festival of Iranian tribes
is being held in Ghadir garden of Isfahan till 6th February,
2019” the director of the 4th municipal district said.
“In this exhibitory festival, 70 booths have been allocated
to central and south Khorasan provinces, East and
West Azarbaijan, Yazd, Hamedan, Fars, Khuzestan,
Kermanshah, Tehran, Arak, Lorestan, Ghom, and
Isfahan provinces to display their local handicrafts and
souvenirs,” Reza Akhavan said.
“Visitors can buy the offered products, in addition to
visiting the booths from 10 a.m to 9 p.m,” he added. “In the
4th municipal district of Isfahan, we have welcomed the
programs of the glorious victory of the Islamic republic,
by holding the public celebration “Chehelsotoun Omid”
at the permanent site of international exhibitions of
Isfahan, on 31, January, 7 p.m in order to centralize the
programs of 17 municipal districts,” he continued.
“In this celebration, 30 designed posters of Isfahan’s
illustrators and graphic artists who have participated
in “Pooyesh Rasool Mehr” will be unveiled,” he also said.

Iron ore concentrate output rises
%22 in 9 months on year

Production of iron ore concentrate in Iran during the first
nine months of the current Iranian calendar year (March
21 – September 21, 2018) rose 22 percent compared to
the same period of time in the previous year, IRIB reported
on Saturday citing the data released by Iranian Mines and
Mining Industries Development and Renovation Organization
(IMIDRO).
As reported, Iranian producers of iron ore concentrate produced
34.306 million tons of the product during the mentioned period of time, while the figure
was 28.159 million in the nine-month time of the past year.

news

2.5-fold jump in West
Azerbaijan province
exports

Over $1.1 billion worth of commodities were
exported from West Azerbaijan province during the first 10 months of the current fiscal year
(through Jan. 20), a senior official said.
Governor of West Azerbaijan province Mohammad Mehdi Shahriari said more than $1.1
billion worth of goods were exported from the
province in the past 10 months, indicating a
144% growth in comparison with the similar
period of last year, when the value of exports
from the province stood at $450 million.
Situated in a strategic region in northwestern
Iran, West Azarbaijan borders Turkey, Iraq
and Azerbaijan’s Nakhchivan Autonomous
Republic.
The province’s trades are carried out through
five land border crossings, namely Poldasht,
Bazargan, Razi, Sarv and Tamarchin.
Steel products, foodstuff, dates, flooring and
cables as well as agricultural products, including watermelon, walnut, plum, tomato, almond
and apple constitute the main exports of West
Azerbaijan.
Happened over the last week of January;

A growth of 11% on IME’s
trading volume
During weekdays ending up to January 31,
while 561,786 MT of commodities worth
over $547.6 million were traded on Iran
Mercantile Exchange, the trading volume and
value experienced growth of 11 and 5 percent,
respectively.
According to the report from IME International
Affairs and PR, last week, on the domestic and
export metal and mineral trading floor of IME,
140,220 MT of various products worth close to
$211 million were traded .
On this trading floor, 127,120 MT of steel,
7,955 MT of copper, 4,000 MT of aluminum,
1,000 MT of cement, 110 MT of molybdenum
concentrates and 15 MT of precious metal
concentrates were traded by customers.
The report declares that on domestic and
export oil and petrochemical trading floors
of IME, 419,819 MT of different commodities
with the total value of $353 million were
traded .
On this trading floor, 185,040 MT of VB feed
stock, 84,420 MT of bitumen, 75,085 MT of
polymer products, 30,767 MT of chemical
products, 42,210 MT of sulfur, 50 MT of base oil
as well as 2,246 MT of insulation were traded .
Moreover, on the agricultural trading floor of
IME witnessed trading 1,474 MT of maize was
traded by customers.
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Call for Preventing Outbound
Livestock Smuggling

In a letter to the industries, mining and trade organizations of
the provinces of West Azarbaijan, Kurdestan, Kermanshah,
Ilam, Khuzestan, Bushehr, Hormozgan, Sistan-Baluchestan
and South Khorasan, the Consumers and Producers
Protection Organization has called strengthening control
procedures at border checkpoints to prevent the smuggling
of Iranian livestock abroad.The letter noted that following many
reports on the continuous rise of meat prices in recent weeks in the
domestic market as a result of an increase in outbound livestock smuggling, it is necessary
that border crossings be controlled with more vigilance.Iranian livestock have become a hot
commodity in the neighboring markets after the depreciation of the rial.

US Pressuring European Firms to
Slow Operations in Iran: German
Official
The general secretary of the German-Iranian
Chamber of Commerce said US officials are
pressuring European companies to limit their
business activities in Iran.

“There is more passion from
our American friends to
create problems,” Michael
Tockuss told the German
business news weekly
Wirtschaftswoche
on
Saturday.
Those problems, Tockuss
said, stem from direct
pressure being applied by
US officials on European
firms, as well as the ripple
effects as word spreads of the
lengths to which American
authorities will go to force
companies to rethink their
plans.
“It’s intimidation,” he said.
“They live on the fear.”
Tockuss,
whose
organization represents

German firms that do a
significant share of their
business in Iran, said he
knew of at least 20 members
that had been personally
visited by US officials
and urged to slow their
operations in Iran.
Some companies, he said,
were offered a friendly pitch
about their importance
to the US-German trade
relationship. Others were
threatened with economic
consequences if they failed
to comply.
He described the contacts as
inappropriate.
“I don’t consider it the job
of any diplomat to threaten
a company,” he said. “They

KOGPC treats
32,000 barrels of oil
with MOT

The CEO of Karoon Oil & Gas
Production Co. (KOGPC) says
his company has processed
32,000 barrels of crude oil
by mobile oil treater (MOT)
devices during the past 10
months of the Iranian year
(through Jan. 21).Mohsen

Dahanzadeh added that
the process has prevented
the emission of 15,000 tons
of carbon dioxide into the
e nv i ro n m e n t . A c c o rd i n g
to him, KOGPC supplies
feedstock for Tehran and
Abadan oil refineries as
well as Maroon and Badar
Imam
petrochemical
plants in southern Iran. The
company has been securing

€9.5mn-worth contract
signed on construction
of 4 vessels

The Iranian ministry of defense and
ministry of urban development have
signed a contract worth €9.5 million on
the construction of four vessels.
Minister of Defense Amir Hataim
and Minister of Roads and Urban
Development Mohammad Eslami signed
a contract on Sunday for the construction
of four vessels in 15 months.
Eslami said handing the construction of

Sudoku

should not be treating
companies in their host
country this way.”
On Thursday, Britain, France
and Germany issued a joint
statement on the creation of
a new trading system called
the Instrument in Support of
Trade Exchanges (INSTEX)
that will allow trade between

the EU and Iran without
relying on direct financial
transactions.
The EU announcement
marks the most concrete
action Europe has taken
to thwart Washington
sanctions after the US
pullout of the 2015 nuclear
deal last May.

its footprint in the domestic
market, he added.«Our main
responsibility is effective, safe
and sustainable production
of oil based on the decisions
of the board of directors
of the National Iranian Oil
Company,” he noted.KOGPC
has 42 production units, 6,500
kilometers of pipelines and 280
main electrical stations and
substations. It plays a pivotal

operational vessels of Ports & Maritime
Organization Of Iran to the Ministry
of Defense will result in an increase in
domestic production of the country’s
marine industry.
The deputy roads ministers, Mohammad
Rastad, said the contract is worth 9.5
million euros in total.
“In the first phase of the contract, four
vessels will be built, including two
search and rescue ones and two others
for carrying officers in charge of safety
management onboard vessels. The total
value of the agreement is 9.5 million euros,

Solution: NO 148

“I don’t consider
it the job of
any diplomat
to threaten a
company,”

role in the oil transit of other
companies, including Iranian
Central Oil Fields Company,
Arvandan Oil and Gas Company,
and Masjed Soleyman Oil and
Gas Production Company.
Dahanzadeh further said
his company has managed
to develop the technical
knowhow of manufacturing
213 key items and parts used in
the industry.

and the marine industry will deliver the
vessels in 15 months,” the deputy minister
explained.
He went on that the two search and rescue
vessels will have a length of 19.3 meters,
a width of 5 meters, a 1.5 meters draft,
and a speed of 40 knots, adding that the
vessels will be built under a 5.1 million
euro contract within 15 months.
The other two vessels for carrying safety
control officers will be built with a length
of 18.2 m, a width of 4.6 m, a draft of 1.1 m,
and a speed of 25 knots. The contract is
worth 4.4 million euros, he added.

News

%24 Rise in Revenues of Iran’s
Top 100 Companies
24% Rise in Revenues of
Iran’s Top 100 Companies
24% Rise in Revenues of Iran’s
Top 100 Companies
T he total operating revenues
of Iran’s top 100 companies,
based on their financial
statements for the fiscal year
that ended on March 20, 2018,
stood at 5,670 trillion rials
($47.25 billion) to register a
24% increase compared with
the year before.
According to data gathered by
the Industrial Management

Institute, Iran’s banking
industry was the largest
business sector out of 32
groups in the last fiscal year
(March 2017-18), accounting
for 26% of the total revenues,
followed by petrochemical
group with 14% and oil and
gas companies with 13%.
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Iran oil
development,
unstoppable:
MPPlanes

The
spokesman
for the Iranian
Parliament’s Energy
Commission said
the development of
Iran’s oil industry
could
not
be
stopped.Speaking to
SHANA, Asadollah
Ghareh Khani said
Iran’s oil industry
had
continued
its development
process
despite
sanctions over the
past years and
decades, adding
preventing Iran’s oil
exports was “more
of a joke; we have our
customers, and the
development of this
industry can never be
stopped.”
Noting that the
Iranian oil industry
had experienced
various ups and
downs during the
life of the Islamic
Revolution, the MP
said during these
years, even during
the imposed war, the
development and
export of Iranian
oil did not stop,
and this industry
today is one of the
pillars of economic
development in the
country.“We have
experienced the
sanctions in different
periods, but this
time, the Americans
have
viewed
sanctions differently,
and we also have
different scenarios
for such views,” he
said, stating that US
sanctions policies
were condemned
to failure after the
Islamic Revolution.
The
spokesman
for the Iranian
Parliament’s Energy
committee added,
“our oil exports will
not go down to zero,
as we saw how the US
president undertook
waivers for eight
countries that buy
Iranian oil and
somehow backed
down on his previous
statements.”
GOLD PRICE PER OUNCE
1,317.2 $

Currency IRR

USD

42000
54937
CHF 42185
EUR 48113

GBP
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Major ring
disbanded for
disrupting
petrochemical
market
The Iranian intelligence
forces have dismantled
a major network of
dealers who were
disrupting the country’s
petrochemical market.
In a Sunday statement,
Iran’s
Intelligence
Ministry announced
that its forces have
dismantled
an
organized network
which was disrupting
country’s economy and
petrochemical market
in Yazd province.
Three elements of this
network have been
arrested, the statement
notes, adding that the
ring was used to buy
raw material of the
petrochemical industry
with subsidy price and
sell them with higher
prices in the market.
The proceeds from the
network’s financial
crimes are estimated
to amount to 3 trillion
Iranian rials, the
ministry added.
It is also noted that
further investigations
are underway.

Iran cuts dependency of vessel production
on foreigners

Iranian
Defense
Minister Brigadier
General Amir Hatami
said signing of a contract
to hand the construction
of operational vessels
of Ports & Maritime
Organization Of Iran to
the Ministry of Defense
is a major step taken to
cut off dependency on
foreign countries.
The Iranian ministry of
defense and ministry
of urban development
have signed a contract
worth €9.5 million on
the construction of four
vessels on Sunday.
On the eve of the 40th
anniversary of the
Islamic Revolution,
Hatami
said
a
Memorandum
of
Understanding is signed
to hand the construction
of operational vessels
requierd by Ports and
Maritime Organization
of Iran in the areas
of Search and rescue
(SAR),
dredgers,
fireboats, pollutantcollecting and tourism
and
recreational
vessels, to the Ministry
of Defense.

Iranian Envoy Slams
Critics of EU’s Payment
Channel

Iran’s ambassador to Britain said while the European Union’s
special financial mechanism for trade with Iran known as
INSTEX has not become operational yet, extremists in the
region and those close to US President Donald Trump are
mocking the payment channel.
“While the Instrument in Support of Trade Exchanges
(INSTEX) has not become operational yet, those opposed
to (Iran’s) Establishment, the extremists of the region and

those close to Trump, have (attempted to) mock and weaken
it in unison,” Hamid Baeedinejad said on his twitter account
on Saturday.
They are desperately trying to portray INSTEX as ineffective,
he added.
However, the fact is that INSTEX is a financial institution and
not a part of the European Commission so it is not necessary
for all member states of the European Union to join it,
the ambassador wrote, responding to critics who say EU
members have not reached a consensus on INSTEX.
Britain, France and Germany on Thursday issued a joint
statement on the creation of the INSTEX that will allow trade
between the EU and Iran without relying on direct financial

transactions.
“INSTEX will support
legitimate European trade
with Iran, focusing initially
on the sectors most
essential to the Iranian
population -- such as
pharmaceutical, medical
devices and agri-food
goods,” the foreign ministers
of Britain, Germany and France -Jeremy Hunt, Heiko Maas and JeanYves Le Drian -- said in the joint statement.

Instex a Threat to Iran’s
Pharmaceutical Industry: Mp
An Iranian MP Mohammad Dehghan said Sunday that
creation of INSTEX (Instrument for Supporting Trade
Exchanges), EU’s trade mechanism for Iran, will pose
a threat to the country’s pharmaceutical industry.

Talking to Mehr News
correspondent on Sunday,
Dehghan argued that that
EU’s trade mechanism
for Iran, officially called
INSTEX
(Instrument
for Supporting Trade
Exchanges), is a trap laid
down for Iran by Europe
and in coordination with
the United States.
He explained that Europe
does not have raw
materials for producing
pharmaceuticals, and
exports them from China
and India; the two import
destinations for Iran’s
pharmaceutical needs.
He said Europe plans to sell
exported raw materials for

pharmaceuticals to Iran
with the country’s official
rate of 42000 rials per
dollar.
“Europe does not have
the
raw
materials
for
producing
pharmaceuticals, and
in a few cases which it
does, it does not have the
permission to export them,”
he maintained.
Dehghan stressed that
Iran has no problem
with importing the raw
materials from China and
India through currency
exchange offices.
France, Germany and
the United Kingdom on
Thursday issued a joint

INSTEX represents
EU’s will to keep up with
nuclear deal

Deputy speaker of Iran’s Parliament
Ali Motahari said Sunday the launch of
the INSTEX mechanism represents the
will and determination of Europe to
keep up with the nuclear deal, but the
final judgment will make sense after it is
implemented.
Motaharri pointed to a European
foreign minister’s comment that the
implementation of this mechanism is
tied to approving FATF’s requirements in
Iran, saying “this is a kind of interference
in Iran’s domestic affairs, asking Iranian
Foreign Minsitry to give them a crushing
response.”
Three European countries, France,
Germany, and the UK, announced the

The way to confront the
Zionist regime is the
smart power

The representative of Hamas in Tehran
pointed to intelligent war as a fusion of soft
and hard war and emphasized that the way
to confront the Zionist regime is through
smart p ower.R NA – The first one-day
session of the symposium on “Review of the
Strategies For Combatting Zionism,” with an

statement on the creation
of INSTEX (Instrument
for Supporting Trade
Exchanges), a Special
Purpose Vehicle aimed
at facilitating legitimate
trade between European
economic operators and
Iran, in a bid to bypass the
US sanctions and convince
Iran to remain in the
nuclear deal following the
US unilateral withdrawal

from the agreement.
According to the statement,
the mechanism will focus
initially on the sectors
most essential to the
Iranian population –
such as pharmaceutical,
medical devices and
agri-food goods, and will
later expand to be open to
economic operators from
third countries who wish to
trade with Iran.

establishment of a mechanism to help
facilitate trade with Iran, which demands
economic benefits for staying in the 2015
nuclear deal.
The new proposal, labeled as
“Instrument in Support of Trade
Exchanges” (INSTEX) will allow
Iran to barter for European goods in
transactions that steer clear of financial
networks and do not rely on the US dollar.
In the meantime, the European trio,
France, Germany, and the UK has
decisively demanded Iran to comply
with the Financial Action Task Force
(FATF) requirements, if it seeks rapid
implementation on INSTEX.
Elsewhere in his remarks, Motahari
said Palestine’s liberation will only be
achieved through the unity among the
Muslim countries, and there should be no
division between the Islamic world and
emphasis on cultural struggle and soft war,
was held i n the c onference hall of Rasa News
Agency in Qom.Speaking at the symposium,
Khalid Qadoumi, the representative of the
Hamas Islamic R
 esistance M
 ovement in
Tehran, said, “The enemies want to achieve
their objectives by s trengthening Israel and
the Zionist regime is the only political and
economic base for the a rrogant powers.”
“ The new challenge seems to be soft or
violent power but we want to say that

especially between Shias and Sunnis.”
Motahari underlined that “today, we
all must follow the Leader of Islamic
Revolution with the unity and, try to
bring US and Israeli regime to their
knees make the kneel with efforts and
resistance.”
This mechanism, he stressed, is
advantageous for EU, allowing it to be
independent from the United States, and
breaking the dominance of the dollar.
instead of t hese two powers, intelligent
power is important and the two sources
– soft and violent – a re in favour of one
culture or civilization in the region,” he
said.Qadoumi said, “The [enemies’] main
objectives are the weapons of resistance
and the Islamic Resistance Axis. Therefore,
from the force of power and strength of soft
war, we will a chieve the results of a strategy
that benefits Israel and the hegemonic
powers in the r egion.”

News

Iranian, Russian top diplomats confer on Syria in
Tehran

Dehghan stressed
that Iran has no
problem with
importing the raw
materials from
China and India
through currency
exchange offices.

Senior Aide to the Iranian Foreign Minister for Political Affairs Hossein Jaberi
Ansari held talks Saturday with top Russian diplomats over latest developments
in Syria.In a three-hour-long meeting in Tehran, Ansari, Russia’s special envoy
on Syria Alexander Lavrentiev, and Russian Deputy Foreign Minister Sergey
Vershinin discussed developments in Syria and ways to get around obstacles
for establishing Syria’s Constitutional Committee.The meeting anticipates a
trilateral summit of the presidents of the guarantor states of the Syria peace
process, Iran, Russia, and Turkey, scheduled to be held on February 14 in
Russia’s Sochi.The diplomats also conferred on Yemen’s developments and
implementation of the Stockholm Agreement.

News

Iran’s missile defense program
‘unstoppable’: General Salami

Deputy Commander of Islamic Republic
Revolutionary Guards Corps (IRGC) Brigadier
General Hossein Salami says Iran’s missile power
is unstoppable and no one can pressure the Islamic
Republic on its defensive programs.
Noting that Iran develops its missile capabilities
based on defensive strategies, General Salami said
late Saturday that maintaining a cap on missiles’
range is not due to technological limits, but based on
the country’s strategic approaches.
However, the commander warned that if Western
powers seek to limit Iran’s missile power, Tehran
will have no option but to expand its potentials in the
strategic field.
He stressed that if the Europeans and others want
to pursue the missile disarmament of the Islamic
Republic, there will remain no option but to resort to
a “strategic leap”.
Earlier on Saturday, Iran unveiled ‘Hoveizeh’ longrange cruise missile. Designed and manufactured by
the Aerospace Industries Organization, Hoveizeh has
a range of over 1,350 kilometers that is designed to be
used against ground targets.
General Salami also referred to the Israeli regime’s
warmongering in the region, saying that if the Zionist
regime tries to wage a war, it will certainly lead to
Israel’s own elimination.
Earlier this week, he said that the Israeli regime
struggles to disturb the strategic balance and
compensate for its psychological fears by carrying
out tactical operations and attacking several
ammunition depots in Syri
“We tell them not to play with fire; since they are not
even comparable to our Operation Beit ol-Moqaddas.
And they will be wiped off before the US could help
them,” Salami said.
Operation Beit ol-Moqaddas was a successful
operation carried out by Iranian forces during holy
defense years in 1982 to liberate Khorramshahr and
push Iraqis to the border.

Zionist regime’s interference
in Iran-Bulgaria ties following
Araqchi’s visit to Balkan nation

Following Iranian deputy Foreign Minister, Abbas
Araqchi’s visit to Bulgaria, the embassy of Zionist
regime in Sofia tried to damage Iran-Bulgaria
relations by making malicious and interventionist
remarks.
Following the visit to Bulgaria by Iranian deputy
Foreign Minister, it is important to remember that
Iran is not a reliable partner to democracies, the
embassy of Israel in Sofia claimed in interventionist
remarks.
“Iran’s fundamental Shiite ideology stands in
clear contradiction to the values cherished by
democracies: individual freedoms and human
rights,” Israel’s embassy to Bulgaria claimed,
according to Sofia Globe.
“Iran is executing an aggressive, hegemonic policy
that constitutes a major threat to world peace and
security, including Middle East and Europe,” the
embassy also claimed.

New Iranian ambassadors to 4 countries meet with
Dr Rouhani
New Ambassadors of the Islamic Republic of Iran to Brunei, Czech Republic,
Turkey and the Netherlands met with President Rouhani on Saturday before
leaving on their mission.
In the meeting, Dr Hassan Rouhani wished them success in their mission and
called on them to introduce Iran’s capabilities and potentials to investors and
the private and public sectors of the countries of their mission.
He also referred to the selection of Ms Homeira Rigi as the Ambassador of
the Islamic Republic of Iran to Brunei as the second female ambassador and
the second Sunni ambassador of the Islamic Republic of Iran, stressing the
presence of women at management levels in the country.
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INSTEX
represents EU’s
will to keep up with
nuclear deal

Iran oil
development,
unstoppable:
MPPlanes
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Holding tourism
festival of Iranian
aboriginal tribes
in Ghadir garden 5
CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

Morning call to prayer :
05:33:45		
Noon call to prayer :
12:17:11		
Evening call to prayer:
17:56:47
WEATHER

High: 8 ° c
Low:-3° c

Iran ready to build light-water reactors for its neighbours
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Iran is ready to design and construct light-water research reactors for the neighbouring
countries, Head of the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi said.
Salehi made the remarks on the sidelines of the Islamic Revolution and Sacred Defense
Achievements Exhibition in Tehran. “If neighbouring countries are interested in having light
water research reactors, we can design and provide them with that and also train them so that
they can produce their required radiopharmaceuticals,” Salehi added.
Elsewhere, Salehi described the registration of INSTEX by European signatories of Joint
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) as a positive step, highlighting that “of course this is
not the final step.” Hoping that European countries would increase their speed in this route, he
added, “we expect them to take final steps.”
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Iranian
documentary to
be screened in
Germany
Iranian documentary film
“Starless Dreams” will
be screened in Bremen,
Germany.
The film, directed by
Mehrdad Oskouei will be
shown in “Cinty 46” cinema
of Bremen.
“City 46”, which known
for showing influential
films, will host the Iranian
documentary’s special
showing in February 5.
Starless Dreams was
first screened in 2016
Berlin International Film
Festival and achieved
Human Rights Nights Film
Festival’s (Italy) prize.
The film has also
participated in several
festivals in Germany.
Mehrdad Oskouei’s film
will also be screened in
Moldova’s Chronograph
Festival, which is due to be
held on May 22-28.

Instex a Threat to Iran’s
Pharmaceutical Industry: Mp

EU’s INSTEX Still Months Away from Being
Fully Operational: Italian Analyst
A senior fellow with the Transatlantic Program
of the Istituto Affari Internazionali (IAI) hailed
the creation of INSTEX as the first “tangible sign”
by Europe to uphold the JCPOA, adding, however,
that it is “still months away from being fully
operational”.
“On the positive side, Instex is the first tangible sign
that the E3/EU are serious about keeping the JCPOA
in place notwithstanding the US withdrawal. It is
very significant that the mechanism has been based
in France, will be run by a German director and
provided with financial guarantees by the E3. This
is as heavy a political investment as it gets. On the
negative side, Instex has been registered but is still
months away from being fully operational, and key
technical issues still need to be defined,” Riccardo
Alcaro told Tasnim.
Riccardo Alcaro was a nonresident fellow in the
Center on the United States and Europe. He is
an expert in transatlantic political and security
relations with a focus on US-European cooperation
in Europe’s neighboring regions, including the
Middle East and North Africa, Iran and the Persian
Gulf, the Sahel, Eastern Europe, and Russia.
Following is the text of the interview:
Late on Thursday, Britain, France and Germany
issued a joint statement on the creation of a new
trading system called the Instrument in Support
of Trade Exchanges (INSTEX) that will allow
trade between the EU and Iran without relying
on direct financial transactions. What do you
think about the new mechanism?
Alcaro: On the positive side, Instex is the first
tangible sign that the E3/EU are serious about
keeping the JCPOA in place notwithstanding the US
withdrawal. It is very significant that the mechanism
has been based in France, will be run by a German
director and provided with financial guarantees by
the E3. This is as heavy a political investment as it
gets. On the negative side, Instex has been registered
but is still months away from being fully operational,
and key technical issues still need to be defined.
The US State Department reacted to the creation
of the system, warning, “As the president
(Donald Trump) has made clear, entities that

continue to engage in sanctionable activity
involving Iran risk severe consequences that
could include losing access to the US financial
system and the ability to do business with the
United States or US companies”. What is your
take on this?
Alcaro: The E3/EU have taken special care in
designing a mechanism that would facilitate trade
in goods not sanctioned by the USA, such as food,
meds and medical equipment. This should allow the
Europeans and the Americans to get an agreement
that at least this kind of trade will be risk-free for EU
companies. However, clearly, this is not enough for
the Iranians. Trade in other non-sanctioned goods
- machinery for instance - should be also allowed,
and eventually also sanctioned goods such as oil.
The E3/EU have said that Instex is open to include
trade in more goods in the future, but then again
it’s uncertain what goods and when. So a lot has yet
to fall in place before Instex starts delivering. This
said, it’s undeniable that this is a powerful political
gesture by the Europeans, who are signaling that
they want to do what they can to save the JCPOA
within the limits they believe they are in. Whether
such limits are real or perceived it’s a matter of
dispute.
Long anticipated, Thursday’s EU announcement
marks the most concrete action Europe has
taken to thwart Washington sanctions after the
US pullout of the 2015 nuclear deal last May. How
much do you think this could facilitate Iran-EU
trade despite US opposition?
Alcaro: I’ve answered this question already above.
I think that even if Instex allows humanitarian
trade to resume Iran’s population would greatly
benefit from it. On a broader strategic level, I
understand that Iran’s expectations are higher,
and understandably so. Yet I believe the Iranians
have now something they could point to and make
the case that the JCPOA is still in their interest
because by keeping abiding by it, they will force
the Europeans to put real flesh on the bones, eg use
Instex to trade with Iran. That would allow Iran to
play on different tables - Russia, China, the Asian
countries (eg India) and Europe - while keeping the
moral high ground, avoid isolation and reduce the
risk of a military strike against the nuclear facilities
by US and/or Israel.
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Iran TV Anchor Releases Statement on Her
Detention in US
Iran’s Press TV anchor Marzieh
Hashemi, who arrived in Tehran after
spending 10 days in a jail in the United
States without any charge, released a
statement on Saturday.
Hashemi, 59, arrived at Tehran’s Imam
Khomeini International Airport on
Wednesday night. She issued the statement
before speaking to Iranian and foreign
reporters at the Press TV Headquarters in
Tehran on Saturday.
The journalist is an American-born Muslim
convert who has lived in Iran for years.
She was detained by the Federal Bureau
of Investigation (FBI) at St. Louis Lambert
International Airport in Missouri on January
13 while in the US to visit her ill brother and
other family members.
Here is the transcript of Hashemi’s statement,
according to Press TV website:
Thank you for coming today. Because of the
legal sensitivities around my detention I will
be giving a statement in English followed by
questions from the media. A Farsi translation
of my speech is available for the Iranian press.
First I would like to congratulate the Leader of
the Revolution Ayatollah Khamenei and the
Iranian nation on the fortieth anniversary of
the revolution.
I would like to thank everyone at Press TV for
their support during my detention. The CEO,
Mr Jebeli, who has stood by me, and every
single colleague, from the newsroom, website,
studio, and every department - far too many
to mention - who have shown solidarity with
me. Thank you.
I would like to thank Iran’s foreign minister,
Javad Zarif, for his public comments about my
detention. I know his were one of many that
were made.
I would also like to sincerely thank the tens of
thousands of people across the world, whom
I have never met, who mobilized to raise
awareness of my imprisonment.

Across North America, Europe, and the
rest of the world, including in Iran, there
was an organic grassroots mobilization, of
mostly young people, with many different
political views, who all came together to show
solidarity.
But no thanks to the many Islamic centers in
the West, because most of them didn’t play
the smallest part in this movement, including
those mosques who should be representing
an Islam that believes in resistance and
fighting for the oppressed abroad that are not
doing their responsibility and instead trying
to dissuade people from important political
activism in the West.
This brings us to the agenda to depoliticize
Muslims in the West. The atmosphere of
Islamophobia is being used as an excuse for
Muslims to not use their voice to speak up for
the oppressed as is the core of their religion.
And it is this very lack of speaking up for others
that’s taken our voice and our rights away.
Laws like the Material-Witness which have
been passed without any strong opposition
from the Muslim and black communities who
are the main victims of such acts.
For those who are not familiar with the
Material-Witness act, under which I was
imprisoned and treated like a criminal
without a single charge, it is a highly
controversial law. For almost two decades,
this law has been used to systematically target
innocent Muslims in America, including
political activists.

But no thanks
to the many
Islamic centers
in the West,
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including those
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