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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,500,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,700,005,182,000جدید

1,850,0002,331,000نیم سکه

1,080,0001,241,000ربع سکه

650,000661,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,104,0002,335,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18337000539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

یک تصمیم عاقالنه!

آیا باید کسب وکارتان را رها 
کنید؟

افراد گاهی نمی توانند تصور کنند که شاید الزم 
است از کسب وکارشان دست بکشند و از آن خارج 
شوند. گاهی اوقات خارج شدن از یک کسب وکار 
می تواند کار درستی باشد. داشتن یک استراتژی 
خروج کاری عاقالنه است اما باید بدانیم چه زمانی 
باید این کار را انجام دهیم. در حالی که پاســخ 
درست برای هر مورد شخصی متفاوت خواهد 
بود. چند موقعیت در زیر گفته می شــود که در 
آن ها تعطیل کردن کسب وکاری که ساخته اید 

عملی معقول است.
راه اندازی کســب وکار خودتان نیاز به مقدار 
زیادی سخت کوشی و ساعات کاری طوالنی 
و خســته کننده دارد. هرچند اگر تا دیروقت 

بیدارید و تا آخر هفته کار می کنید،...

2 ادامه در صفحه 
             رییس اداره طرح های توسعه شهری و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان: با گسترش افقی شهرها هزینه ایجاد و نگهداری فضاهای شهری و

 زیرساخت های وابسته به آن افزایش یافته و با پدیده شهر ناکارآمد مواجه شدیم.

اصفهانی که با بیست سال گذشته متفاوت است؛  

گسترش افقی ، ضرورت توسعه یا بالی جان شهرنشینی مدرن
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بسته ثبات قیمت نان ارائه شد؛

نان در آستانه گرانی است؟
زمزمه افزایش قیمت نان در حالی به گوش می رسد که 
رییس اتاق اصناف ایــران از ارائه طرحی به منظور ثابت 

ماندن قیمت نان به ستاد تنظیم بازار خبر 
می دهد.

در حالــی کــه نانوایان مدتی اســت 
پیشنهاد افزایش قیمت نان را به استناد 
به باالر فتن هزینــه های تولید مطرح 

کرده اند اما به روال قانونی میزان ...

به پاس بزرگداشت 
میرزای جنگل؛

 همه، 
آقا زاده شده ایم!

بــا نگاهی بــه تاریــخ و تورقی 
درآن متوجــه می شــویم در 
همــه ادوار همیشــه ناعدالتی 
و عدالت در کنــار یکدیگر قرار 
 گرفته اند و همیشه عده ای ظلم
می کــرده و دیگــران خواهان 
عدالت بوده اند. تاریخ ایران نیز 
نشان می دهد در کشور ما هم، 
روال همین گونه بوده است و از 
بارزترین نمونه های آن انقالب 
اسالمی بود که عدالت خواهان 
را بر ظالمان مسلط نمود و الگویی 
شد برای تمام مظلومان جهان 
تا به عدالت خواهــی برخیزند. 
همچنین در کشور ما از دیر باز 
با فرهنگ آقازاده پروری مشکل 
داشــته اند و بر خــالف برخی 
 از کشــور هــای بی تمــدن به
 آقازاده هایی که به مردم خیانت 
کرده بودند انزجار می ورزیدند. 
اما متاســفانه این آقا زاده بودن 
به نوعــی در فرهنــگ ما رخنه 
کرده وآقازادگی در واقع ریشــه 
در فرهنگ ما دارد فرهنگی که 

اولویت را...

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

وی افزود: ارزش افزوده  و اشــتغال زایی 
که تفکر خالق و شرکت های کارآفرین 
در شــهر ایجاد می کند با شــرکت های 
تولیدی قابل مقایسه نیســت، البته هر 
کدام ارزش های خاص خود را دارند و در 

کنار یکدیگر تکامل پیدا می کنند.
مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان با 
بیان اینکه قرار نیست فکر و خالقیت را از 
سایر کشورها وارد کنیم و در کشور فقط 
صنعت آن را داشته باشیم، ابراز امیدواری 
کرد: با توجه به پتانسیل و ظرفیتی که در 
شهر اصفهان وجود دارد بتوانیم شهری 
خالق و فناور داشته باشــیم که از نظر 
کسب درآمد شهری و ملی و نیز محیط 

زیست شهری سرآمد باشد.
آخوندی با اشــاره بــه اینکــه یکی از 
دغدغه های اصلی شــهرداری ها در کل 
کشــور و اصفهان، روش و زمان کسب 
درآمد اســت، گفت: این نگرانی به دلیل 
این است که درآمدهای شــهرداری به 
صــورت » درآمد- هزینــه « و با بخش 
دولتی متفاوت اســت، در بخش دولتی 
بودجه ای نوشــته می شــود و به همان 
میزانی که بودجه به آنها تعلق می گیرد، 

هزینه می کنند.
وی افزود: شــهرداری ها باید خودشان 
درآمد کســب کنند و با توجه به اینکه 
خدمات آنها به طور مستقیم در زندگی 
مــردم تاثیرگذار اســت،  نبایــد از نظر 
خدمات کمبودی داشته باشند بنابراین 
دغدغه اصلی شهرداری ها کسب درآمد 

و هزینه آن برای رفاه شهروندان است.
مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان با 
اشاره به اینکه در سال های اخیر درآمد 
شــهرداری ها به میزان قابل توجهی به 
درآمد ساختمانی وابســته شده است، 
خاطر نشــان کرد: این درآمد ناســالم 
 است زیرا از رونق و رکود اقتصادی تاثیر 
می پذیرد و نوساناتی که در این بخش از 
اقتصاد کشور رخ می دهد تاثیر فراوانی بر 

درآمد شهرداری می گذارد.
آخوندی با اشاره به برگزاری رویداد »ایده 
کاپ شهر« افزود: این نیاز در شهرداری 
احساس شد که از تجربیات سایر کشورها 
و ایده های مردم نسبت به دریافت درآمد 
و هزینه کردن آن برای رفاه شــهروندان 

استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: متخصصــان این حوزه، 
کسانی که در این زمینه  تحقیق کرده اند 
و یا شرایط کشــورهای دیگر را دیده اند، 
می تواننــد در امر افزایــش درآمدهای 
پایدار، شهرداری را یاری کنند و نیز مردم 
که در کوچه و بازار عملکرد شــهرداری 
را رصد می کنند ممکن اســت نکاتی به 
نظرشان برسد که از دید شهرداری مغفول 

مانده است.
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان ادامه 
داد: در این راستا معاونت مالی و اقتصادی 
با همکاری ســازمان ســرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان 
در رویداد ایــده کاپ ورود کرده تا بتواند 
در دو بخش ایــده و طرح از ظرفیت ها و 

مشارکت های مردم بهره ببرد و شرایط 
بهتری را برای شهر اصفهان ایجاد کند.

 تعهد اجرای ایده و طرح های برتر 
می تواند اعتبــار و برند این رویداد 

باشد
آخوندی گفت: تعهد به اجرای این ایده 
و طرح ها برای نفرات برتــر می تواند به 
عنوان اعتبار و برند باشــد و امید است 
با برگزاری ایده کاپ های بیشتر شرایط 
بهتری برای تحقق شــهر خالق فراهم 

شود.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه کارآفرینی 
در اصفهان، گفت: تشکیل این کارگروه 
تاثیر بسزایی در بروز خالقیت ها در شهر 
داشته و طرح های خوبی نیز در آن شروع 

شده است.
  مدیر امــور درآمد شــهرداری اصفهان 
با بیان اینکه اعضای شــورای شــهر و 
مدیران ارشــد شــهرداری، اعضای کار 
گــروه کارآفرینــی اصفهان هســتند، 
افزود: در جلسات هفتگی این کارگروه، 
تفاهم نامه هایــی بــا شــهرک علمــی 
تحقیقاتی اصفهان بسته شده تا بتوانیم 

فناوری بیشتری به اصفهان وارد کنیم.
 آخونــدی دیگر فعالیت هــای کارگروه 
کارآفرینی را ایجاد »فضای کار اشتراکی« 
و طرح »آموزش توان هفت« عنوان کرد و 
افزود: در »فضای کار اشتراکی« قرار است 
برای اولین بار در محل ساختمان جهان 
نما فضایی ایجاد شــود که کارآفرینان و 
فناوران بتوانند در کنار یکدیگر مشغول 

به کار شوند.
وی اضافه کــرد: طرح »آمــوزش توان 
هفت« نیز شروع به کار کرده است که بر 
اساس آن ۱۰  میلیون نفر- ساعت، جوانان 
شهر به منظور آمادگی برای کسب وکار و 

اشتغال زایی آموزش می بینند.
آخوندی ادامه داد: به نظر می رسد با وجود 
دانشگاه های شهر اصفهان، تفکری که در 
شهرداری وســایر ارگان ها وجود دارد و 
 به صورت هم افزا نیز با یکدیگر همکاری 
می کنند، اصفهان به سمت شهر خالق و 

کارآفرین پیش رود.

اقتصاد خالقانه رونق اقتصادی شهر را رقم می زند

این نیاز در شهرداری 
احساس شد که 

از تجربیات سایر 
کشورها و ایده های 

مردم نسبت به 
دریافت درآمد و 
هزینه کردن آن 

برای رفاه شهروندان 
استفاده کنیم.

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان گذر از اقتصاد صنعتی به اقتصاد فناورانه و پس از آن اقتصاد خالقانه را عامل رونق اقتصادی شهر عنوان کرد.
نادر آخوندی با بیان اینکه تحول اقتصاد دنیا از اقتصاد صنعتی به اقتصاد فناورانه و پس از آن به اقتصاد خالقانه گویای اهمیت خالقیت در کسب 
درآمدهای شهری است، اظهار کرد: اگر تفکر کسب درآمد کند، آثار و تبعات خوبی از جمله در مسائل زیست محیطی دارد، همچنین شهری که خالقانه 

اداره شود در مقایسه با شهری که صنعتگر باشد تفاوت فرهنگی قابل مالحظه ای دارد.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S



همه، آقا زاده شده ایم!
ادامه از صفحه یک:

...      همیشــه به آشــنا و دوست و 
فامیل داده، وقتی که ما در کمترین 
مسائل حتی گرفتن نان برشته دو 
رو خشخاشی از نان سنگکی محل 
دنبال رابطه دوســتانه و سفارش 
هســتیم چطور انتظار داریم یا به 
تعبیر بهتر چطــور فکر می کنیم 
کســی که امکان جــذب حجم 
 بزرگی از اعتبارات را دارد، این کار را 

نمی کند یا نخواهد کرد؟
به همین دلیل گاهی بد نیســت 
نگاهی در آینه بیندازیم و از خودمان 

شروع کنیم . 
مسلما در جامعه ای که همه به فکر 
 منفعت خود هســتند اگر یک نفر
 ایــن گونه عمل کند و بــا خود رو 
راست باشــد ضرر خواهد کرد اما 
اگر همه به یکباره تصمیم بگیریم 
از خودمان شــروع کنیم آن وقت 

دنیایمان تغییر خواهد کرد.
 بدانیم و ببنیم خود ما، مایی که به 
شدت از رفتار برخی گله داریم و به 
حق هم گله داریم، در مقام عمل چه 

کرده ایم؟
 بدون توجه به ریشه های فرهنگی و 
اجتماعی مشکالتی مثل آقازادگی 
نباید هیچ گاه انتظار داشته باشیم 
که این پدیده ناهنجار از جامعه ما 
رخت بربندد چــون از کوزه همان 
تراود که در اوســت، بدون تغییر 
ماهیت، تغییر شــرایط هم مقدور 

نیست.
البته با نگاهی گذرا به فرهنگ غنی 
خود می بینیم که ما کم نداشته ایم 
انسان زاده های واقعی که مردانه از 
همه زندگی خود گذشتند تا فرهنگ 
آقا زادگی را محو کنند. شــهدای 
دوران انقالب و شهدای هشت سال 

دفاع مقدس از این دسته اند.
-اگــر بخواهیــم کمــی عقب تر 
برگردیــم و خاطــرات امــروز را 
مــرور کنیــم . درســت در تاریخ 
 11 آذر به شــهادت بزرگ مردی

 می رســیم که تارخ را تغییر داد و 
نشان داد آقازادگی افتخار نیست 
بلکه انسان بودن و انسانی زندگی 

کردن اصل است.
 با ثبت تاریخ در این روز می رسیم 
به قیام جنگل و مردی از تبار باران، 

میرزا کوچک خان جنگلی.
 نهضــت جنگل، قیامــی مردمی 
 بود که در یکی از حســاس ترین
 دوره هــای تاریخی ایران شــکل 
گرفت. این نهضت، از جنگل های 
گیالن آغاز شد و سپس روستاها و 
شهرهای این استان را دربرگرفت و 

هفت سال ادامه یافت. 
رهبر نهضت جنگل، میرزا کوچک 
خان، طلبه آزادمنــش و انقالبی و 
فردی فروتن، خوش برخورد و پای 
بند به اجرای دســتورهای دینی 
بود.مهم ترین علت تصمیم میرزا 
و دیگر یاران وی بــرای راه اندازی 
نهضت جنگل، مشاهده بی عدالتی، 
سلطه بیگانه، و ستم و مکر برخی از 
حاکمان داخلی و دشمنان خارجی 

بود.
 به همین دلیل، افرادی که منافع 
خود را در خطر می دیدند، با آن به 
مخالفت برخاستند. و سر انجام در 
چنین روزی میرزا به شهادت رسید 
اما برای همیشه فرهنگ انزجار از 
بی عدالتی را در این کشور بر جای 

گذاشت. 
میرزا از خودش شروع کرد و جامعه 
را تغییر داد و مــدام در صدد تغییر 
جامعه نبود در حالی که خود نیز در 

منجالب بی عدالتی باشد !
 به قول شــاعر: عیــب درویش و 
توانگر به کم و بیش بد اســت، کار 
 بــد مصلحت آن اســت که مطلق 

نکنیم.
باید از خودمان شرع کنیم!

اقتصاد استان
02
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هدیه شهرداری اصفهان به شهروندان
شهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان برای شهروندانی که نسبت به پرداخت عوارض نوسازی و عمران 

شهری در مهلت مقرر اقدام کنند، هدیه ویژه ای در نظر گرفته است.
 قدرت اله نوروزی صبح دیروز )شنبه( در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« اظهارکرد: بخشی از درآمدهای 
پایدار شهرداری برای اداره امور شهر از محل پرداخت قبوض عوارض است در این راستا بسته تشویقی از 

سوی شهرداری برای شهروندان خوش حساب در نظر گرفته شده است، بر این اساس آن دسته از شهروندانی 
که قبوض عوارض را به موقع پرداخت کنند، از طرح بخشودگی جرایم دیرکرد عوارض نوسازی و عمران شهری 

برای امالک مسکونی و تجاری بهره مند می شوند.
وی با بیان اینکه مبلغ بخشودگی بر روی قبوض عوارض درج شده است، اظهار امیدواری کرد: با همکاری مردم در پرداخت به 

موقع عوارض که تا ۲۹ اسفند ۹۷ مهلت دارد، از این هدیه بهره مند و از جریمه معاف شوند.
شهردار اصفهان تاکید کرد: شهروندانی که تا 1۵ دی ماه قبض عوارض خود را دریافت نکرده باشند، می توانند به شهرداری منطقه محل سکونت 
خود مراجعه، یا با سامانه 1۳۷ تماس گرفته و یا به درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان به نشانی www.isfahan.ir  قسمت بدهی عوارض 

نوسازی مراجعه کنند. 

شهروندان کمبود دستگاه های شارژ »اصفهان کارت« را اطالع دهند
سرپرست اصفهان کارت شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر بیشتر از ۸۰۰ نقطه شارژ در سطح شهر 
اصفهان وجود دارد که این باجه های فروش شارژ کارت به ایستگاه های اتوبوس، دوچرخه، مترو، بی آرتی 

و همچنین ایستگاه های بازیافت نزدیک است.
فرهاد گلی اظهار کرد: تعدادی از این دستگاه های شارژ خودکار »اصفهان کارت« در فروشگاه ها از جمله 

سوپرمارکت ها، مغازه های لوازم التحریر و ورودی مراکز تفریحی مثل باغ گل ها و باغ پرندگان وجود دارد.
وی افزود: ۵۰ دستگاه شارژ خودکار بدون اسکناس نیز در ایستگاه ها و میادین اصلی شهر وجود دارد که امکان 

شارژ خودکار اصفهان کارت را در طول شبانه روز فراهم می کند؛ بدین صورت که این دستگاه مبلغ مورد نیاز را از کارت 
اعتباری فرد کم و به اصفهان کارت وی اضافه می کند. سرپرست اصفهان کارت شهرداری اصفهان ادامه داد: با به کارگیری این 

دستگاه ها از تعداد نیروهای انسانی که از قبل مشغول به کار بوده اند، کم نشده است و تالش بر این است دستگاه های شارژ خودکار در 
مراکزی قرار داده شود که باجه شارژ در آنجا وجود ندارد. گلی تاکیدکرد: چنان چه شهروندی نیاز به استقرار دستگاه باجه شارژ خودکار را در محله 
یا منطقه ای حس کند، می تواند از طریق شماره 1۳۷ شهرداری این مورد را به اطالع کارشناسان برساند؛ پس از بررسی، چنان چه درخواست 

شهروند مورد تایید باشد دستگاه در منطقه مورد نظر نصب می شود.

خـــبــــر

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

توزیع جعبه های ایمنی بین دو هزار خانواده اصفهانی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
گفت: برای اولین بار و به صورت پایلوت جعبه های ایمنی   

)safety box( به منظور جداسازی پسماندهاي خاص بین دو هزار 
نفر از شهروندان اصفهانی توزیع مي شود.   

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، علی دهنوی از توزیع 
جعبه های ایمنی بین شهروندان برای نخستین بار در اصفهان خبر داد و اظهار 
کرد: زباله های خطرناکی مانند تیغ ریش تراشی، سرنگ، باتری موبایل و... در 

منازل تولید می شود که به آنها »جزء ویژه پسماند عادی« می گویند. 
وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از خطرات این نوع زباله ها برای اولین بار در 
کشور جعبه های ایمنی متشکل از جعبه زرد رنگ مکعبی و یک عدد پالستیک 
قرمز رنگ، طراحی و به صورت پایلوت در ســه منطقه ۷،14 و ۳ بین دو هزار 
خانواده توزیع شد.   مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه 
داد: همزمان با توزیع بسته های ایمنی، آموزش های الزم جهت استفاده از این 

جعبه ها نیز به شهروندان ارائه شده است. 
وی با بیان اینکه این جعبه ها پس از مدتی جمع آوری و ارزیابی خواهد شد، افزود: این کار با 

هدف بررسی بازیافت های شهروندان، آگاهي آنان از نوع زباله ها و تفکیک درست آنها صورت 
گرفت که در مرحله بعد و پس از بررسی های الزم جعبه های ایمنی بین 4۰۰ هزار خانوار 
توزیع خواهد شد. دهنوی با اشاره به اینکه برای این طرح سالیانه سه میلیارد تومان هزینه 
صرف خواهد شد، اظهار کرد: با اینکه اجرای این طرح، هزینه های زیادی را به دنبال دارد اما 

در ارتقای سطح بهداشت شهروندان و افزایش میزان کود تولیدی، بسیار موثر خواهد بود.  
به گفته وي، جعبه هاي زرد رنگ مختص پسماندهای تیز و برنده مانند سر سوزن و تیغ و انواع 
باطری است که نوع کوچکتر آن براي خانواده ها و نوع بزرگ تر آن براي آرایشگاه ها و بیماران 
خاص است و کیسه های قرمز رنگ جهت نگهداری پسماندهای آرایشی و بهداشتی، پسماند 
الکترونیک و پسماند سمی مانند حشره کش ها در نظر گرفته شده و با توجه به این که این 
جعبه ها براي مشاغلي چون آرایشگرها بسیار مورد نیاز است، پاسخ شهروندان به این اقدام 
بسیار مثبت بوده است.  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در ارتباط 
با آموزش شــهروندان برای تفکیک بازیافت از مبدا گفت: به منظور ارتقای علمی آموزش 
دهندگان، کالس های آموزشی الزم برگزار شده تا آموزش دهندگان با اطالعات کامل از 

مبحث پسماند و بازیافت، مطالب مرتبط با این حوزه را به شهروندان انتقال دهند.
اخبار اصفهان

خـــبــــر

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

در دوره های اخیر 
به ویژه بعد از انقالب 

 اسالمی
 سیاست های حمایتی 

زمین و مسکن همچنین 
نگاه غیرانتفاعی و حتی 
غیر اقتصادی به توسعه 
زیرساخت های شهری 
موجی از پراکنده رویی 
و گسترش افقی شهرها 

را موجب شد.

اصفهانی که با بیست سال گذشته متفاوت است؛  

گسترش افقی ، ضرورت توسعه یا بالی جان شهرنشینی مدرن

»گسترش افقی« الگوی جدیدی از سکونت گاه های انسان است 
که چالش ها و معضالتی را متوجه شهرها کرده ؛ معضالتی که 

معلول سیاست های اقتصادی و اجتماعی است.
» گسترش افقی« نوعی پراکندگی شــهری و افزایش مفرط 
استفاده از زمین شهری است که باعث کاهش تراکم جمعیت، 
افزایش سهم فضاهای باز و بدون استفاده و در نتیجه گسیختگی 
بخش های شهری و جدایی گزینی فضایی و اکولوژیکی می شود.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

             رییس اداره طرح های توســعه شــهری و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان: با گسترش افقی شــهرها هزینه ایجاد و نگهداری فضاهای شهری و
 زیرساخت های وابسته به آن افزایش یافته و با پدیده شهر ناکارآمد مواجه شدیم.

 رشد ۱2 درصدی تولید فوالد خام 
و ۴۵ درصدی فروش فوالد مبارکه 

کارکنان بلندهمت شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا در سال 
حمایت از کاالی ایرانی علی رغم همه محدودیت ها و تحریم ها از 
ابتدای فروردین ماه تا پایان آبان ماه ۱397 با تولید پنج میلیون و 
28۵ هزار تن فوالد خام و ۱۱/6 درصد رشد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، افتخاری دیگر آفریدند.

مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن تایید این خبر گفت: در هشت ماه سال 1۳۹۷ 
کارکنان شرکت فوالد مبارکه با رکوردشکنی های پی درپی موفق شدند با 
پنج درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل چهارمیلیون و ۵۰۰ هزار 
تن فوالد خام تولید کنند. مهندس حمیدرضا عظیمیان با اشاره به رشد ۷4 
درصدی تولید در مجتمع فوالد سبا گفت: در بازه زمانی مذکور تالشگران این 
مجتمع ۷۸۵ هزار تن فوالد خام تولید کردند. وی در ادامه افزود: در شرکت 
فوالد هرمزگان نیز از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه ۹۷6 هزار تن فوالد 
خام به دست توانمند کارکنان این شرکت تولید شد که رشد هفت درصدی 
داشت. مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: از این دستاورد ارزشمند در هشت ماهه 
منتهی به آبان سال جاری چهار میلیون و ۵64 هزار تن ورق گرم در گروه 
فوالد مبارکه تولید شده است و از این میزان سهم خط نورد گرم فوالد مبارکه 
سه میلیون و ۷۷۹ هزار تن و سهم مجتمع فوالد سبا ۷۸۵ هزار تن بوده است.

وی میزان تولید گروه فوالد مبارکه )شرکت فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان 
و مجتمع فوالد سبا( در سال 1۳۹6 را ۸ میلیون و 6۰۰ هزار تن اعالم کرد و 
گفت: برنامه گروه فوالد مبارکه در سال 1۳۹۷ تولید ۹ میلیون و 4۰۰ هزار 
تن فوالد خام است که با در نظر گرفتن نتایج عملکرد درخشان کارکنان از 

ابتدای سال جاری تاکنون، به یقین به این هدف مهم دست خواهیم یافت.
مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که میزان 
فروش فوالد مبارکه در هشت ماهه ســال جاری در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل رشد 4۵ درصدی داشته است، گفت: این شرکت در مدت مذکور 
از فروش محصوالت خود 1۳ هزار و ۹۲1 میلیارد تومان درآمد کسب کرد؛ 
همچنین در آبان ماه میزان فروش فوالد مبارکه به ۲ هزار و ۷1۹ میلیارد 
تومان رسیده است. مهندس عظیمیان در خاتمه سخنان خود با تاکید بر 
این که تامین نیاز بازارهای داخلی از اولویت های اصلی فوالد مبارکه است، 
تصریح کرد: در سال جاری نیز این شرکت ابتدا بازارهای داخلی را تامین 
کرده و پس از آن با رویکرد حفظ بازارهای صادراتی، بخشی از محصوالت 

خود را به بازارهای جهانی اختصاص داده است.

 ساخت و ساز بیش از حد، 
تاب آوری را از شهر گرفته است

یک کارشناس شهرسازی با بیان اینکه شــهر اصفهان در برابر 
خشکسالی تاب آوری ندارد گفت: با توجه به شرایط بحرانی آب و 
خشک ماندن رودخانه زاینده رود این موضوع نشان دهنده تاب آور 

نبودن اصفهان در مقابله با خشکسالی است.

الهام ناظمی اظهار کرد: شهر تاب آور باید در مقابل شرایط مختلف بحرانی 
توان مقابله را داشته باشد و بتواند پس از وقوع حادثه با کمترین میزان تلفات 
و بدون نیاز به حمایت به شرایط قبل از حادثه و حتی بهتر از شرایط قبلی 

برگردد.
وی ادامه داد: شــهر اصفهان در برابر زلزله تاب آور است، زیرا اصفهان روی 
گسل قرار ندارد و اگر هم زلزله ای در اصفهان رخ دهد با توجه به قدرت پایین 

زلزله خسارات هنگفتی شامل شهر نمی کند.
این کارشناس شهرسازی با تاکید بر اینکه توسعه غلط در قسمتی از شهر 
اصفهان سبب عدم تاب آوری شهر شده است، خاطرنشان کرد: حجم زیاد 
ساخت و سازها در مناطقی که ظرفیت مطلوب را ندارند باعث افزایش سطح 

آالینده های هوا شده و تاب آوری را از شهر گرفته است.

گـــزارش

خـــبــر

جمعیت استان اصفهان 
بیش از پنج میلیون و 1۲۰ 
هزار نفر در ۲4 شهرستان 
اســت که حــدود 6.41 
درصد از جمعیت کشــور 

را تشکیل می دهد.
منطقه اصفهان با مساحت 
۲1۳ کیلومتر و طــول جغرافیایی ۵1 
درجه و ۳۹ دقیقه و 4۰ ثانیه شــرقی و 
عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۳۸ دقیقه 
و ۳۰ ثانیه شمالی بعد از تهران و مشهد 

سومین شهر بزرگ ایران است.
با افزایش ســریع جمعیت و حاکمیت 
زندگی ماشینی، شهر اصفهان هم گام با 
دیگر تحوالت سیاسی و اجتماعی چنان 
تغییر کرده است که به درستی می توان 
گفت که اصفهانی که حتی در بیست سال 
پیش توصیف می شد با اصفهان امروز از 

بسیاری جهات متفاوت است.

    وابستگی اقتصاد به نفت یکی از 
بروز گسترش افقی شهرهاست

رییس اداره طرح های توســعه شهری و 
معماری اداره کل راه و شهرسازی اصفهان 
 نیز درباره گسترش افقی شهرهای ایران 
به ویــژه اصفهــان گفت: ایــن الگوی 
نامتناسب رشد شهری در تقابل با رشد 
ارگانیک، فشــرده و متمرکز شهرهای 
ایران در گذشته است، متاسفانه با ورود 
مدرنیسم و وابســتگی اقتصاد کشور به 
نفت همچنین تحوالت اجتماعی در دهه 
های گذشته، شاهد گسترش افقی و بدون 

برنامه اکثر شهرهای کشور بودیم.
علی هنردان تصریح کرد: یکی از شواهد 
گســترش افقی، وضعیــت تراکم های 
ناخالص مسکونی در شهرها ست به گونه 
ای که این شاخص در شهرهای باالی ۲۵ 
هزار نفر کشور 4۵ نفر در هر هکتار است 
که البته این شاخص در شهرهای استان 
اصفهان به دالیل مختلف از این مقدار هم 
کمتر است و نشان از پراکنده  رویی و رشد 

افقی شهرهای استان دارد.
رییس اداره طرح های توســعه شهری و 
معماری اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان با اشاره به دالیل گسترش افقی 
شهرهای کشــور به ویژه اصفهان اظهار 
داشت: رشد شتابان گسترش افقی شهرها 
خاستگاه تاریخی و دالیل متفاوتی دارد به 
گونه ای که نقطه عطف و شروع پراکنده 

 رویی و گسترش افقی شهرها مربوط به 
ســال های 1۳۰۰ و دوران پهلوی اول بر 

می گردد.
وی افزود: در این دوره با ورود مدرنیسم 
و زندگی ماشــینی، ســرعت قدم های 
انسانی در مقابل ماشین رنگ باخت، دیوار 
شهرها تخریب شد و با خیابان کشی های 
گسترده، شهروند ایرانی فرصت و امکان 
دوری و جدایی گزینی از مرکز شــهر را 

پیدا کرد.
هنردان ادامه داد: در دوره پهلوی دوم با از 
بین رفتن تولید سنتی و از هم گسیختگی 
روابط شهر و روســتا، موج مهاجرت به 
سمت شهرها ســرازیر و حاشیه شهرها 

مامن این تازه واردان شد.
وی خاطرنشــان کــرد: در دوره هــای 
 اخیــر به ویژه بعــد از انقالب اســالمی

 سیاســت های حمایتی زمین و مسکن 
همچنین نــگاه غیرانتفاعی و حتی غیر 
اقتصادی به توســعه زیرســاخت های 
شهری موجی از پراکنده رویی و گسترش 

افقی شهرها را موجب شد.
این کارشــناس افــزود: البتــه دالیل 
دیگری نیز در رشــد این پدیده شــوم 
 شــهری موثر بوده که از مهم ترین آنها 
 می  توان به قانون  گریزی و توجه نکردن به 
محدوده های برنامه  ریزی شهری، عدم 
کنترل و نظارت های شهرسازی همچنین 
در مقیاس کالن بــه نبود اجرای صحیح 
سیاست های آمایش شهری، منطقه ای و 

کشوری اشاره کرد.
وی افــزود: مقایســه تطبیقی وضعیت 
امروز و گذشته شهرها در خصوص نحوه 
پراکنش فضایی، بیان گویایی از معضالت 

و چالش های گسترش افقی است.
هنردان گفت: در گذشته به ویژه در منطقه 
کویری ایران و اصفهان شاهد شهر فشرده 
ایرانی بودیم از خصوصیــات این الگوی 
توسعه شهری می توان به یکپارچگی و 

بهم پیوســتگی فضاهای شهری، وجود 
سلسله مراتب منظم شهری، وجود روابط 
همسایگی، پیاده  مداری شهرها، صرفه 
 جویی در مصرف انرژی، حفاظت از باغ ها 
و اراضی کشاورزی پیرامون شهر و به طور 

کلی زیست پذیری شهرها نام برد.
وی معتقد اســت، در زمان حال به دلیل 
گسترش افقی شهرها شــاهد از دست 
رفتــن کیفیت هــای گذشــته و بروز 
معضالت فراوانی از جملــه افت منزلت 
مکانی و اجتماعی نواحی مرکزی شهر به 
خصوص بافت تاریخی آن، خروج مالکان 
قدیمی و جابه جایــی جمعیت و تبدیل 
مراکز شــهری به مقصد مهاجرت درون 
شهری اجاره نشینان کم درآمد، فرسودگی 
کالبدی، اجتماعی و اقتصادی، از دست 
دادن میراث با ارزش مرکز شهر و نقش آن 
به عنوان قلب تپنده شهر، ایجاد پدیده فقر 
شهری و به وجود آمدن پهنه های ناکارآمد 
شهری، وابستگی به خودرو، مصرف بیش 
از حد انرژی، آلودگی هــوا، قطع ارتباط 
بخش قدیم از بخش  جدید و توســعه ی 
شهری بدون توجه به میراث معماری و 

شهرسازی هستیم.
رییس اداره طرح های توســعه شهری و 
معماری اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان گفت: با گسترش افقی شهرها 
هزینه ایجاد و نگهداری فضاهای شهری و 
زیرساخت های وابسته به آن افزایش یافته 

و با پدیده شهر ناکارآمد مواجه شدیم.
وی افــزود: در مجموع ایــن معضالت 
حاصلی جز شــهر ناپایــدار را به همراه 
نداشــته و وضعیت امروز مواجه شدن با 
شهرهایی است که از پایداری اقتصادی، 
اجتماعی و زیست محیطی فاصله گرفته و 
از تاب آوری مناسبی نیز برخوردار نیستند.

    راه برون رفت از گسترش افقی 
شهر، تغییر دیدگاه نسبت به توسعه 

شهری است
هنردان با بیان اینکه در زمان حال با بحران 
پراکنده رویی و ناکارآمدی شهری مواجه 
هستیم، اظهار داشت: برای برون رفت از 
این بحران باید قبل از هر اقدام، دیدگاه ها 
و پارادایم های خودمان را در زمینه توسعه 

شهری تغییر دهیم.
وی ادامه داد: باید برنامه  ریزی بلند مدت 
 مدار را جایگزین چاره جویی و راه حل های 
کوتاه مدت کنیم، باید توســعه پایدار را 
جایگزین رشــد ناپایدار کنیم همچنین 
توجه را از کمیت به کیفیت معطوف کرده 
و نیازهای نسل آینده را مد نظر قرار دهیم و 
در مقام عمل نیز در دو مقیاس کالن و خرد 

دست به اقدامات بنیادین بزنیم.
رییس اداره طرح های توســعه شهری و 
معماری اداره کل راه و شهرسازی اصفهان 
گفت: به صورت کلی پراکنــده  رویی و 
گسترش افقی معلول سیاست های کالن 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است 
بنابراین ضرورت دارد در مقیاس کالن به 
اصالح این سیاســت ها با نگاه به مفهوم 

پایداری و مشارکت جمعی دست بزنیم.
وی ادامه داد: همچنین باید سیاست  های 
آمایش ملی و منطقــه  ای را در ارتباط با 
نحوه پراکنش مناسب جمعیت و فعالیت 
در پهنه ســرزمینی برقرار کنیم، اما در 
مقیاس خرد باید هزینه اقدامات ناپایدار 
و جابه جایی در حومه و حواشی شهر را 

افزایش دهیم.
هنردان گفــت: همچنین بایــد هزینه 
تخلفات ساختمانی افزایش، سوبسیدها 
را از اقدامــات ناپایــدار حــذف و آن ها 
را در جهت اقدامات پایــدار برقرارکنیم 
همچنین همگام با انجام اقدامات سلبی 
دســت به اقدامــات ایجابــی همچون 
توانمندسازی ســاکنین شهری و رشد 
 و ارتقــای دانش و فرهنگ شــهروندی

 بزنیم.



بارندگی سبب جاری شدن سیالب در بخشی از بستر خشک زاینده رود شد
رییس اداره منابع آب شهرستان مبارکه گفت:جریان آب بخشــی از بستر خشک زاینده رود در محدوده این 

شهرستان مربوط به سیالب و بارش های هفته گذشته است.
علیرضا شریفی افزود: سر ریزی آب بند محدوده محله نهچیر مبارکه و به راه افتادن آب در آبراهه ها) رودخانه 

شور( به جاری شدن آب زاینده رود در این شهرستان منجر شده است.
 وی با بیان این که آب موجود در بســتر رودخانه حدود یک متر عمق دارد گفت: آب جاری به دلیل بازگشایی 

دریچه های سد زاینده رود نیست در شرایط کنونی امکان افزایش خروجی سد وجود ندارد.
از سوی دیگر معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان نیز افزایش خروجی سد زاینده را ممکن ناپذیر 

ارزیابی کرد و گفت: حجم آب سد زاینده رود پس از بارش های هفته گذشته تغییر چندانی پیدا نکرده است.
حسن ساسانی افزود: هم اکنون 131 میلیون متر مکعب آب )حدود هشــت تا 9 درصد حجم( در سد زاینده رود ذخیره شده و امکان 
بازگشایی آب وجود ندارد. ساسانی اضافه کرد: در زمان حاضر آب زاینده رود تا سد چم آسمان جریان دارد و این نقطه به بعد خشک است. 

بر اساس گفته های شهروندان مبارکه ای و برخی عکس های منتشره در فضای مجازی آب در بستر خشک رودخانه زاینده رود در جوار مبارکه 
جریان دارد که به دلیل بارش های اخیر است.

84 میلیارد ریال تسهیالت وزارت ارتباطات در اصفهان پرداخت شد
 معاون اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان گفت: حدود 84 میلیارد ریال تسهیالت در سال جاری 

از سوی وزارت ارتباطات به شرکت های خصوصی این استان پرداخت شده است.
عباس نوروزی افزود : این وزارتخانه با پرداخت تسهیالت مالی در قالب دو طرح » وام وجوه اداره شده« و 

»سامانه کارا« از دفاتر فناوری اطالعات روستایی و بخش خصوصی حمایت می کند.
وی ادامه داد : حدود 110 دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( روستایی و 86 شرکت خصوصی فعال در 

این بخش در استان اصفهان در سال جاری موفق به دریافت این تسهیالت شدند.
نوروزی با بیان این که پرداخت این تسهیالت از 15 مهر امسال در استان آغاز شد، خاطرنشان کرد : فرایند اعطای این 

تسهیالت ادامه دارد و چند شرکت دیگر در نوبت تخصیص آن هستند.
معاون اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان بیان کرد : این تسهیالت به طرح های روستایی با نرخ سود 6 درصد و به طرح های شهری با 
نرخ سود 14 درصد و به دفاتر روستایی تا سقف یک میلیارد ریال و طرح های دیگر مانند استارت آپ ها )شرکت های نوپا( تا میزان یکصد میلیارد 
 ریال پرداخت شده است. وی با اشــاره به حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از شرکت های نوپا )استارت آپ ها( افزود: دانشگاه ها و 

انجمن های علمی دانشجویی می توانند با ارائه ایده های خود در این بخش از این حمایت ها بهره مند شوند.

خبرهای دو خطیگردشگری

زمزمه افزایش قیمت نان در حالی به گوش می رسد که 
رییس اتاق اصناف ایران از ارائه طرحی به منظور ثابت 

ماندن قیمت نان به ستاد تنظیم بازار خبر می دهد.
در حالی که نانوایان مدتی است پیشنهاد افزایش قیمت 
نان را به اســتناد به باالر فتن هزینه های تولید مطرح 
کرده اند اما به روال قانونی میزان افزایش قیمت نان در 
شهرستان ها تا سقف ۱۰ درصد بنا به وضعیت اقتصادی 

منطقه تعیین شده است .
 علی فاضلی مــی گوید تهــران از افزایش قیمت نان 
مستثنی شده و هیچ مصوبه ای در این خصوص صادر 

نشده است .

تسنیم
گـــزارش

خبرآنالین
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اقتصاد ایران
۰3
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پیش بینی رییس 
اتحادیه طال از آینده 

قیمت ها

رییــس اتحادیه فروشــندگان و 
سازندگان طال و جواهر تهران با اشاره 
به ادامه روند کاهشی قیمت طال و 
ســکه در بازار امروز، اعالم کرد که 
قیمت طال و سکه روند کاهشی خود 
را تا واقعی شدن نرخ این محصول 

ادامه خواهد داد.
 قیمت طال و ســکه در بازار امروز  و 
دیروز همچون روزهــای ابتدایی 
هفته گذشته روند کاهشی خود را 
ادامه داد و به گفته ابراهیم محمدولی 
همچنان این روند نزولی در باازر طال 
و جواهر ادامه خواهد داشــت، چرا 
که مردم و بــازار انتظار کاهش این 

قیمت ها را دارند.
رییــس اتحادیه فروشــندگان و 
سازندگان طال و جواهر تهران افزود: 
امروز قیمت هر عدد ســکه طرح 
جدید تمام بهار آزادی سه میلیون 
و ۷۲0 هزار تومان و سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز ســه میلیون 
و 600 هزار تومان است. همچنین 
نیم سکه یک میلیون و 890 هزار 
تومان، ربع سکه یک میلیون و 90 
هزار تومان و سکه گرمی 645 هزار 

تومان معامله می شود.
محمدولــی ادامــه داد: هر مثقال 
طالی 1۷ عیــار یــک میلیون و 
45۷ هزار تومــان و هر گرم طالی 
18 عیار، 336 هــزار و 300 تومان 
فروخته می شود و قیمت هر اونس 
 طال در بــازار جهانی نیــز 1۲۲3 

دالر است.
رییــس اتحادیه فروشــندگان و 
سازندگان طال و جواهر تهران گفت: 
قیمت انواع سکه و طال در بازار امروز 
و دیروز نسبت به روزهای ابتدایی 
هفته گذشته روند کاهشی دارد، اما 
نسبت به چهارشنبه عصر و پنجشنبه 
بدون تغییر مانده و نوســان جزیی 
را تجربه کرده اســت، اما وضعیت 
بازار نشــان می دهد کــه کاهش 
قیمت ها تا رســیدن قیمت طال ، 
 سکه و حتی ارز به نرخ واقعی خود، 

ادامه دارد.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

نگاه امیدوارانه کشورهای 
آسیای مرکزی به توریسم

گردشگری  صنعت 
یکــی از حوزه های 
مهم اقتصادی است 
که کشورهای آســیای مرکزی با اتکاء به 
ظرفیت های تاریخی و طبیعی همچون جاده 
ابریشم و بهره مندی از کمک های خارجی 
به آن امیدوار شــده و برنامه ریزی های 

منسجمی برای آن ارائه نموده اند.

به گزارش  تی سی ای، کشورهای آسیای مرکزی 
عالوه بر بهره منــدی از منابع فراوان، از ظرفیت 
فوق العاده ای نیز برای توســعه گردشــگری 
برخوردارند. میراث منحصر بــه فرد، طبیعت 
و ســنت های مردمی مختلــف و فرهنگ های 
گوناگون در کنار جاده ابریشم بزرگ گردشگران 

را از اقصی نقاط جهان به خود جلب می کند.

   قرقیزستان
تمام روســای جمهور و نخست وزیران پیشین 
قول داده بودند تمام تالششــان را برای جذب 
گردشگران به قرقیزستان برای شناساندن آن به 
جهان صورت دهند. مقامات فعلی نیز تصمیم بر 
ارتقاء صنعت توریسم کشور دارند، اما با این وجود 
همچنان نتایج قابل توجهی مشاهده نشده است.

عسکر آقایف، نخستین رییس جمهور این کشور 
در نظر داشت قرقیزســتان را به سوئیس دوم 

تبدیل کند. پس از آن بود که برای ارتقاء 
وجهه بین المللی کشور، قرقیزستان سرزمین 
کوه های سر به فلک کشیده و سرزمیِن سانتا کالز 
اعالم شد. در نهایت نیز مقامات این کشور تصمیم 
گرفتند بر گردشگری اکولوژیک و قومی متمرکز 
شده و گردشگران را به طبیعتی بکر و سنت هایی 

کهن جلب کنند.
محمدکالی ابوالقاضی اف، نخست وزیر قرقیزستان 
در این باره اظهار می دارد: سهم گردشگری در 
تولید ناخالص داخلی قرقیزستان در حال حاضر 
چهار الی پنج درصد است. هدف ما افزایش آن به 

10 درصد تا سال ۲0۲۲ است.
بنا بر آمارهای رسمی، سال گذشته بیش از ۲.5 
میلیون گردشگر به قرقیزستان سفر کردند. با 
این حال کارشناسان باوری به این داده ها ندارند. 

  ازبکستان
از سال ۲016 و پس از آنکه میرضیایف رییس 
جمهور ازبکســتان شد، این کشــور به صورت 
فعاالنه ای صنعت توریسم را توسعه داده است. 
مقامات ازبک به طرز قابل توجهی قوانین اخذ 
ویزا را تسهیل نموده، نظام مبادله رایگان ارزهای 
خارجی را معرفی کرده و سیستم مناسب تری 

برای ثبت نام اتباع خارجی را به کار گرفته اند.
همچنین بنا بــر اطالعیــه وزارت امور خارجه 
قزاقستان،  معرفی ویزای توریستی جاده ابریشم 
نیز در حال حاضر مورد بحث مقامات دو کشور 

است.

  قزاقستان

مقامات قزاق اخیــرا توجه مضاعف به 
صنعت توریسم را مد نظر قرار داده اند. 
کارشناســان بر این عقیده اند که افت 
قیمت نفت و بــه تبع آن رونــد نزولی 
رشــد اقتصادی که کاهش درآمدهای 
مردم را در بر داشته اســت، علت اصلی 
این امــر اســت. نورســلطان نظربایف، 
رئیس جمهور قزاقســتان اخیــرا اظهار 
داشته که »گردشگری ابزاری برای رشد 
اقتصادی، حتی در دوره بحران اقتصادی 
جهانی اســت«. بنا بر گزارش پایگاه نهاد 
ریاست جمهوری قزاقستان وی همچنین 
در خصوص یک برنامه 5 ساله توسعه توریسم 
در این کشور اطالع داده که با هدف افزایش 
سفر گردشگران به قزاقستان و ایجاد بیش از 

60 هزار شغل صورت می گیرد.

   تاجیکستان
برای نخستین بار طی سال های بعد از استقالل، 
تاجیکســتان در پی اتخاذ یک استراتژی ملی 
برای توسعه گردشگری تا ســال ۲030 است. 
این استراتژی توسعه خدمات فرودگاهی و دیگر 
نقاط تردد مرزی، اخذ روادید و ثبت مشخصات 
اتباع خارجی و نیز اعتباردهی و الیسنسینگ در 
صنعت توریسم را در بر می گیرد. نویسندگان و 
تنظیم کنندگان این ســند بر این عقیده اند که 
نسخه پیش نویس این راهبرد شامل 1۲ گام است 
و می تواند تاجیکستان را به کشوری توریستی 

تبدیل سازد.

   ترکمنستان
قربانقلی بردی محمــداف، رییس جمهور 
ترکمنســتان اخیرا  به کابینه دستور داده 
که پتانسیل های توریسم کشور را ارزیابی 
کرده و پیش نویس یک سند توسعه توریسم 
را تهیه کنند. به نظر می رسد وی بر ارتقاء 
بهره وری ســاختارهای دولتی مسئول در 

توسعه توریسم تمرکز کرده باشد.
بردی محمــداف در همین راســتا تاکید 
می کند: آثــار تاریخی بســیاری که حائز 
اهمیت جهانی هستند، از جمله مرو قدیم 
به عنوان یکــی از مراکز تمــدن جهانی، 
در کشــور ما وجود دارد. ما همچنین آثار 
تاریخــی و فرهنگــی منحصر بــه فردی 
داریم که برای گردشــگران بسیار جذاب 
اســت. ما همچنین از تمام شــرایط الزم 
 بــرای ارائه خدمــات به گردشــگران نیز

 برخورداریم.
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 نان یکی از 
مهمترین اقالم سفره 

 ایرانی محسوب 
می شود از این رو با 

توجه به در دسترس 
 بودن آن برای تمامی 

دهک ها، تعیین 
قیمت آن همواره با 
حساسیت ویژه یا 
پیگیری می شود.

    بانک مرکزی به منظور تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور،»دستورالعمل 
خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز«را به تمام شرکت های صرافی دارای مجوز معتبر ابالغ کرد.
    مصوبات ستاد تنظیم بازار و توزیع برخی کاالها با نرخ مصوب نتوانسته از افزایش قیمت کاالهای 

اساسی جلوگیری کند و در این بین مسئولین نیز زمان دقیقی برای تعدیل قیمت ها اعالم نمی کنند.
    با بسته شدن بازارهای سهام در جمعه شب، حاال مایکروسافت جایگاه اپل را به عنوان گران ترین 

شرکت سهامی عام جهان به دست آورد.
    رییس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی گفت: در پی رشد قیمت نهاده های دامی و هزینه های حمل 

و نقل، قیمت تمام شده مرغ بیش از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار است.
    قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور از قاچاق کاال به عنوان بالی جان اقتصاد و 

تولید یاد کرد و گفت: قاچاق کاال صفر نمی شود، اما می توان آن را تا حدودی مهار کرد.
    دو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر استاندارد نبودن برخی فرآورده های گوشتی و نیز 

ویروسی بودن برخی دلسترها از سوی اداره کل استاندارد تهران تکذیب شد.

بسته ثبات قیمت نان ارائه شد؛

نان در آستانه گرانی است؟

   دلیل ارائه پیشنهاد 
افزایــش قیمت نان 

چیست؟
نانوایان مــی گویند از 
ســال 1393 تا کنون 
قیمــت نــان افزایش 
نیافته اســت. ســال 
گذشته وقتی نرخنامه جدید نان بر 
دیوارهای نانوایی چسبانده شد، لغو 
افزایــش قیمت در دســتور کار قرار 
گرفت و در نتیجــه قیمت ها به روال 

سابق بازگشت.
نانوایان بر ایــن اعتقادند که افزایش 
هزینه های تولید نان در کشور، رشد 
بهای نان را ناگزیر کرده است از این 
رو خواستار بررسی افزایش قیمت ها 
از مدت ها قبل شــدند. در عین حال 

حساسیت باالی تعیین نرخ نان سبب 
شده است این پیشنهاد با مالحظات 
گسترده در دســتور کار بررسی قرار 

گیرد.
اتحادیه نانوایان پیش از این هزینه ها 
اعم از قیمت آرد، هزینه دســتمزد 
و بیمه و ســایر مولفه هــای تولید را 
مستند افزایش قیمت نان اعالم کرده 

بود.
  برخــی فعــاالن این حــوزه اعالم 
کرده اند در شرایط کنونی واحدهای 

نانوایی ضرر می دهند.
بررسی ها نیز نشــان می دهد بخش 
 مهمی از شــکایات به قیمت نان در

 مــاه هــای اخیــر برمی گــردد و 
شــهروندان از افزایش خودســرانه 
قیمت در برخی واحدهــای نانوایی 

گالیه مند هستند .

   راهکارهایی برای ثابت نگاه داشتن 
قیمت نان

 علــی فاضلی، رییس اتــاق اصناف، 
در خصوص راهکارهای پیشــنهادی 
برای ثابــت نگه داشــتن قیمت نان 
 گفت: ما بسته ای را در این حوزه تهیه 
کرده ایم و برای بررســی به ســتاد 
تنظیم بازار دادیم اما هنوز این بسته 

از سوی ستاد بررسی نشده است .
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی    
مولفه هــای تعییــن قیمــت نان، 

 تغییــرات چشــمگیری را نشــان 
می دهند، گفت: در ســال های اخیر 
هم هزینه دســتمزد، هــم کارگر و 
هــم حامل های انــرژی و ... افزایش 
یافته و در نتیجه نمی تــوان انتظار 
 داشت به روال ســابق قیمت تغییر

 نکند .
 او با تاکید بر اینکــه 81 هزار واحد 
نانوایی در کشــور وجود دارد، گفت: 
هر واحد نانوایی به طور متوسط سه 

شــاغل را در کمترین حالت در خود 
جای داده است اما موضوع اینجا تنها 

اشتغال نیست.
 وی گفت: این 81 هزار واحد صنفی، 
مهمترین خوراک مــردم یعنی نان 
را تهیه می کننــد از این رو اهمیتی 
اســتراتژیک دارند . وی ادامه داد: ما 
پیشــنهاد کرده ایم که اگر تصمیم 
دولت ثابت نگه داشــتن قیمت نان 
است، قیمت حامل های انرژی برای 

واحدهای نانوایی را بر مبنای تعرفه 
سال 1394 محاسبه کند .

 وی گفــت: این یکــی از مهمترین 
راهکارها بــرای ثابت نگه داشــتن 

قیمت نان در کشور است .
 او اضافه کرد: در عیــن حال در نظر 
گرفتــن حداقلی از بخشــودگی در 
حوزه بیمه و مالیات برای واحدهای 
خبــازی از مهمترین پیشــنهاداتی 
است که اراده شده و امیدوار یم مورد 

تایید قرار یگرد چرا که نمی توان هم 
هزینــه تولید را باال بــرد و هم توقع 
فعالیت معمول و بدون افزایش قیمت 

را داشت.
 نان یکــی از مهمترین اقالم ســفره 
ایرانی محسوب می شود از این رو با 
توجه به در دســترس بودن آن برای 
تمامی دهک ها، تعییــن قیمت آن 
همواره با حساسیت ویژه یا پیگیری 

می شود.
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اولین»استارتآپویکندانرژیایران«۲۱تا۲۳آذرماهبرگزارمیشود
اولین رویداد استارت آپی حوزه انرژی و نفت و گاز کشور با عنوان »استارت آپ ویکند انرژی ایران« در آذرماه 

برگزار خواهد شد.
اولین رویداد استارت آپی حوزه انرژی و نفت و گاز کشور با عنوان »استارت آپ ویکند انرژی ایران« با نظارت 
و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری )ستاد انرژی( صندوق نوآوری مشارکت سایر ذینفعان و 
سازمان های مطرح حوزه انرژی توسط شتابدهنده تخصصی گروه PUD تحت برند تجاری ltech برگزار 

می شود.
این رویداد در روز های ۲۱ الی ۲۳ آذر ماه در سالن همایش های صندوق نوآوری و شکوفایی تهران برگزار خواهد شد.

استارت آپ ویکند انرژی ایران با هدف توانمندسازی و توسعه شبکه ذینفعان اکوسیستم استارت آپ های فناورانه برگزار 
می شود و در این رویداد با شناسایی چالش ها و ناکارآمدی های حوزه انرژی و الگوگیری از نمونه های موفق بین المللی، تیم ها و هسته های 

اولیه در بستر پلتفرم های نوین همچون اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، پالک چین، آنالیز داده و ... شکل گرفته و در قالب منتورینگ و مشاوره های 
تخصصی، کارگاه های آموزشی و ... ایده های برتر بستر الزم برای رقابت و هم افزایی تیم های مختلف پیدا خواهند کرد.

همچنین تیم های برگزیده در قالب برنامه شتابدهی ۶ ماهه، مورد حمایت قرار می گیرند تا محصول و خدمات خود را روانه بازار کنند.
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استارتآپ

یکدیجیتالمارکترخوبچهمهارتهاییبایدداشتهباشد؟

فعالیتمارکتینگدیجیتالزمینهدرکهگویندمیکسیبهمارکتردیجیتال
مارکتردیجیتالیکبایداینترنتیکاروکسبمدیریامستروبهر.کندمی
شاید.شویدکاربهدستشویدمجبورخودتانشایدمواقعخیلیدر.باشدخوب
کهنباشدکسیشاید.دهدانجامراشمااینترنتیبازاریابیکهنباشدکارنیروی
مشکلبتوانیدبایدخودتانصورتایندر.کندطرفبرراسایتتانمشکالت

خودراحلکنید.

چهکسانیبایددیجیتالمارکترخوبیباشند؟ 
صرف نظر از عدم وجود نیروی کار، در کسب و کارهای اینترنتی کوچک، صاحب کسب و کار 
باید با بازاریابی دیجیتالی آشنایی کامل داشته باشد. اول به خاطر اینکه بودجه کافی برای 
استخدام نیرو وجود ندارد و دوم اینکه از صفر تا صد کسب و کار را خود فرد راه اندازی می کند. 
یعنی از طراحی سایت تا جذب مشتری و فروش محصوالت. پس هر کسی که کسب و کار 
اینترنتی این چنینی راه اندازی می کند باید تسلط کافی به ابزارهای بازاریابی اینترنتی داشته 

باشد و در واقع یک دیجیتال مارکتر همه فن حریف باشد.

مهارتهایالزمبراییکدیجیتالمارکتر 
البته نیازی نیست که به تمام ابزارها و برنامه ها تسلط کافی داشته باشد یا اینکه در زمینه های 
مختلف حرفه ای باشد. نه اصال اینطور نیست. منظور این است که باید اندازه خودش و در حد 

بر طرف کردن نیاز خودش بداند.

 یک دیجیتال مارکتر خوب چه مهارت هایی باید داشته باشد؟
در ادامه مواردی را عنوان می کنم که داشتن اطالعات کافی در هر کدام 
باعث می شود تا فرد مورد نظر به یک دیجیتال مارکتر ماهر تبدیل شود.

)1آشناییبهامورهاستینگوراهاندازیسایت 
اولین موردی که هر دیجیتال مارکتری باید از آن آگاهی داشــته باشد 
آشنایی با امور هاستینگ و راه اندازی سایت است. باید بتواند با سی پنل یا 
دیگر سیستم های کنترل پنل هاستینگ به خوبی کار کند. در بسیاری از 
مواقع پیش می آید که به سراغ کنترل پنل هاست خود برود تا یک سری 
بررسی هایی را آنجا انجام دهد. مثال ممکن است برای ریدایرکت کردن 
بعضی از صفحات الزم باشد از سی پنل اقدام کند. یا اینکه برای نصب برنامه 

ای نیاز به ساخت دیتابیس باشد.
آشنایی با این امور کار زیاد سختی هم نیست ولی الزم است که هر دیجیتال 

مارکتری با آنها آشنا باشد.

)2بایدطراحسایتخوبیباشد 
دومین موردی که هر دیجیتال مارکتری باید به آن آگاهی داشته باشد طراحی سایت است. 
البته نه در حد کد نویسی حرفه ای! بلکه فقط در حد رفع نیاز خودش باید طراحی سایت بلد 
باشد. همچنین باید با سیستم های مدیریت محتوا مثل وردپرس آشنایی کامل داشته باشد. با 
نصب افزونه ها و طریقه کار با آنها، با ویرایش پوسته ها، با رفع خطاهای احتمالی و ... آشنا باشد.
باید بتواند بهینه سازی های داخلی سایت خود یا به عنوان مثال سرعت سایت خود را افزایش 
دهد. هر کسی که صاحب وب سایتی است امکان ندارد با خطاهای احتمالی رو به رو نشود. به 
خاطر این خطاهای کوچک و پیش پا افتاده  نمی توانید همیشه از دیگران کمک بگیرید. باید 

بتوانید مشکل را خودتان حل کنید.
یا اینکه ممکن است بخواهید تغییراتی را در سایت خود اعمال کنید. مثال از افزونه های جدید 
برای ارتقا وب سایت خود استفاده کنید. یا اینکه قسمتی جدید در سایت خود اضافه کنید. هر 

کاری که مربوط به وب سایت خودتان است باید بتوانید خودتان انجام دهید.
اگر از وردپرس استفاده می کنید سعی کنید کار با افزونه های کاربردی مثل پاپ آپ الیه ای، 

افزونه سئوی وردپرس، افزونه های فرم ساز مثل ویژوال کامپوزر یا گرویتی فرم را بلد باشید.
دانستن اصول طراحی وب در بازاریابی اینترنتی به شما بسیار کمک می کند. مثال در سئو یا 
افزایش فروش خیلی می تواند به شما کمک کند. ممکن است بخواهید برای افزایش میزان 
ماندگاری کاربران در سایتتان تغییراتی را در آن بدهید. که برای سئوی سایت شما بسیار مفید 
است.یا اینکه مثال برای افزایش فروش محصوالت سایت بخواهید تغییراتی را در سبدهای 

خرید خود اعمال کنید.

)3بایدسئوکارخوبیباشد 
یکــی از مهمترین مهــارت هایــی که یــک دیجیتــال مارکتر خــوب باید داشــته 
باشد ســئو اســت. باید ســئو کار خوبی باشــد. باید آشــنایی کامل به مفاهیم سئوی 
 داخلی و سئوی خارجی داشــته باشد. باید بتواند ســایت خود را بر اســاس سئو بهینه

 کند.
 متاســفانه خیلی از دوستان هستند که خیلی به ســئو اهمیتی نمی دهند و فقط بر روی 
روش های دیگر بازاریابی اینترنتی متمرکز شــده اند. این در صورتی است که سئو یکی از 
بهترین ابزارهای بازاریابی دیجیتال برای موفقیت کسب و کارهای آنالین در دراز مدت است.

 یک دیجیتــال مارکتر خوب باید به صورت کامل به تمام مســائل ســئو اشــراف کامل 
داشته باشد. سئو فقط ساخت بک لینک نیست! محتوایی که تولید می شود هم جزئی از سئو 
است. پس الزمه این که یک سئو کار خوب باشید این است که بتوانید به خوبی و بر اساس 

سئو محتوا تولید کنید.
همچنین تحلیل رفتار کاربران هم جزئی از سئو محسوب می شود. به عنوان مثال زمانی که 
رفتار کاربران سایت خود را آنالیز کنید متوجه آن می شوید که کجای کارتان ایراد دارد که 
کاربرانتان به سرعت از سایتتان خارج می شوند. دقیقا این مورد باعث افزایش بانس ریت سایت 

می شود و به سئوی سایت هم لطمه شدید وارد می کند.
مهمتر از همه این است که بتواند از ابزارهای سئو به صورت حرفه ای استفاده کند. ابزارهایی 
مثل گوگل وبمســتر، گوگل آنالیتکس، Hotjar، SEMRush، Ahrefs که بیشتر 

مربوط به تحلیل رفتار کاربران و رقبا است.

)4بایدمحتوایخوبتولیدکند 
محتوا چیزی است که نیاز تمام کسب و کارهای آنالین است. چه آن سایتی که شرکتی است 
و نیاز به محتوای زیاد ندارد و چه آن سایتی که بر پایه تولید محتوا است. تا زمانی که نتوانید 
محتوای خوبی در اختیار مخاطبانتان قرار دهید نمی توانید در کسب و کار خود موفق باشید.

یک دیجیتال مارکتر خوب باید بتواند محتوا تولید کند. آن هم محتوای خوب! باید توانایی 
نوشتن مقاله برای مخاطبان سایت را داشته باشد. همانطور که می دانید محتوای ارزشمند 
باعث اعتماد سازی می شــود. برای اینکه بتوانید اعتماد مخاطبان خود را جلب کنید باید 

محتوای جذاب و به درد به خور برای آن ها تولید کنید و در اختیارشان قرار دهید.
محتوای خوب و کاربردی تولید کردن کار عجیب و غریبی نیست. قرار هم نیست از کسی کپی 
کنید. ولی در کل دیجیتال مارکتری موفق است که بتواند بازاریابی محتوا را به خوبی انجام 
دهد. بازاریابی محتوا هم زمانی به درستی انجام می شود که محتوا هدفمند و مختص کاربران 

تولید شود تا نیاز آنها به خوبی بر طرف شود.

ســرتانآنقدر.1 
اگرکهاســتشلوغ
چیزهمهنگذاریدوقت

ازهممیپاشد
راه اندازی کســب وکار 
خودتان نیــاز به مقدار 
زیادی سخت کوشی و 
ساعات کاری طوالنی و خسته کننده 
دارد. هرچند اگر تا دیروقت بیدارید 
و تا آخر هفته کار می کنید، این اصال 
خوب نیســت. پیش از آنکه دست از 
تالش بردارید، روش هایــی را برای 
متعادل کردن زندگی تان پیدا کنید. 
مســئولیت ها را به کارکنــان قابل 
اعتماد خود محــول کنید و به خوبی 

به آن ها آموزش دهید.
با این حال اگر شــما با این کار نیز به 
موفقیت نرســیده اید، شاید وقت آن 
باشــد که به فروش کسب وکار خود 
و رفتن به ســراغ رویــای بعدی تان 

فکر کنید.

معرضدرمرتباشماسالمتی.2 
استرساست

با همه قوت و ســازگاری ما، انســان 
بــودن می تواند شــکننده باشــد. 
انســان ها مقاومت و دست کشیدن 
را می پذیرند. عالوه بر این اســترس 
موجــب می شــود کارآفرینان حتی 
نسبت به بیماری های ذهنی همچون 

افسردگی مستعدتر باشند. اگر شما 
حس می کنید خسته هستید یا مرتبا 
بیمار هستید، شاید بدن شما به شما 
عالمت می دهد که وقت آن اســت از 
بار خــود کم کنید یــا آن را کامال بر 

زمین بگذارید.

ابتدا برای مراقبت از روان و جسم خود 
یک قرار مالقات با پزشکتان بگذارید. 
سپس می توانید به طور جدی درباره 
کاهش وظایفتان فکر کنید، خودتان 
را از جایگاه مدیرعامل شرکت حذف 
کنید یا کسب وکارتان را به طور کلی 

بفروشید.

دنبالبهمداومطوربهبایدشما.3 
مشتریانجدیدباشید

اگر کســب وکار شــما به طور مداوم 
باید به دنبال خریداران دست اول تر 
باشــد و به طور همزمــان نمی تواند 
مشتریان سابق و فعلی را راضی نگه 
دارد، کسب وکار شما در معرض خطر 
اســت. توجه بیشــتر به بازاریابی و 
واحدهای خدمات مشتری می توانند 

به این مسائل کمک کنند.
با این حــال اگــر ایــن تالش ها را 
داشــته اید و به موفقیت نرسیده اید 
شــاید وقت آن رســیده کــه آن را 
یک روزه تمام کنید. بدترین واکنش، 
تالش بیهوده برای بهبود یک وضعیت 
بد با صرف پول بیشتر است. حاال شما 
با تجربه ای که به دســت آوردید در 
وضعیت بهتری بــرای یک اقدام تازه 
به منظور رســیدن به یک موفقیت 

بلندمدت هستید.

بیدارخواباززوربههاصبحشما.4 
میشوید

همــه افراد ایــن صبح هــا را تجربه 
می کنند آن هــم در زمانی که هیچ 
چیزی لذت بخش تر از گذراندن روز 

روی مبــل در برنامه اینســتاگرام و 
مقداری بستنی نیســت. این نشانه 

انسان بودن است و شاید شما نیاز به 
استراحت دارید.

اگر شما از این روزها تجربه می کنید، 
نشــانه این اســت که چیزی بسیار 
مهم تر در معرض خطر است. وقت آن 
است که بررسی کنید چرا باید کاری 
را ادامه دهید که دیگر شــما را شاد 
نمی کند و به خواسته تان نمی رساند.

خوبشمابدونشماوکارکسب.۵ 
دهیدمیترجیحشماورودمیپیش

نباشید
وقتی کسب وکار شــما چه با شما و 
چه بدون شــما مانند ســاعت کار 
می کند، متوجه می شوید که کار خود 
را به خوبی انجام داده اید. شــما یک 
کسب وکار پایدار ســاخته اید. با این 
حال چون در یک چیز موفق شده اید 
بدین معنی نیست که قطعا باید انجام 
آن کار را به طور نامحدود ادامه دهید.

اگر کســب وکارتان بدون شما خوب 
پیش می رود و شــما خودتان را در 
بیرون از شــرکت به دنبال فرصت ها 
و چالش های جدید می بینید، شاید 
وقت آن است که به خروج از کارتان 

فکر کنید.
بدیهی است که نخواهید تصمیم به 
خروج از کسب وکار خود بگیرید. این 
در وهله اول یک تصمیم جدی برای 
شروع یک کسب وکار اســت. با این 
حال اگر یک یا چند مورد از شــرایط 
باال را تجربه نکرده اید از کارتان دست 

نکشید.
یک برنامــه خروج قایــل اجرا تهیه 
کنید که نه تنها عالیق خود شما بلکه 
کسب وکار و کارمندانتان را به حساب 
آورد. سپس شما می توانید به مراحل 

بعد فکر کنید.

یک تصمیم عاقالنه!

آیابایدکسبوکارتانرارهاکنید؟

شماوکارکسبوقتی
بدونچهوشماباچه

ساعتمانندشما
متوجه،کندمیکار

راخودکارکهشویدمی
.ایددادهانجامخوبیبه

وکارکسبیکشما
اینبا.ایدساختهپایدار
چیزیکدرچونحال
بدینایدشدهموفق
قطعاکهنیستمعنی
بهراکارآنانجامباید
ادامهنامحدودطور

دهید.

ازاستالزمشایدکهکنندتصورتوانندنمیگاهیافراد
گاهی.شوندخارجآنازوبکشنددستوکارشانکسب
درستیکارتواندمیوکارکسبیکازشدنخارجاوقات
استعاقالنهکاریخروجاستراتژییکداشتن.باشد
در.دهیمانجامراکاراینبایدزمانیچهبدانیمبایداما
متفاوتشخصیموردهربرایدرستپاسخکهحالی
درکهشــودمیگفتهزیردرموقعیتچند.بودخواهد
عملیایدساختهکهوکاریکسبکردنتعطیلهاآن

معقولاست.

،،
اگرکسبوکارشمابهطورمداوم

بایدبهدنبالخریداراندستاولتر
مشتریانتواندنمیهمزمانطوربهوباشد

،داردنگهراضیرافعلیوسابق
کسبوکارشمادرمعرضخطر
است.توجهبیشتربهبازاریابی
وواحدهایخدماتمشتری

میتوانندبهاینمسائلکمککنند.

پنجرهخالقیت
یـــادداشت
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همیاروب
یـــادداشت

عرضهبرایمشکلی
هایآپاستارتغول
بورسدراینترنتی

وجودندارد

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
ایران گفت: مشکلی برای عرضه غول  
استارت آپ  های اینترنتی در بورس 

وجود ندارد.
به گــزارش پژوهشــکده پولی و 
بانکی، شاپور محمدی، گفت: هیچ 
مشــکلی برای عرضه شرکت های 
بزرگ اینترنتی کشور، وجود ندارد 
و مشــکالتی که از ســوی فعاالن 
صنعت استارت آپی مبنی بر وجود 
مشــکالتی برای عرضه در بورس 
عنوان می شود صحت ندارد و صرفا 
این شــرکت ها با ارزیابــی ارزش 

می توانند وارد بورس شوند.
وی درباره فعالیت های انجام شده 
تا به امــروز در زمینه ارزش گذاری 
اســتارت آپ ها با کمــک وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات به 
منظور شفاف سازی و آمادگی برای 
عرضه در بورس و اوراق بهادار ایران، 
گفت: استارت آپ ها و شرکت های 
فناور از سودآوری باالیی برخوردار 
هستند و با توجه به گسترش آن ها 
سازمان بورس ایران در حال پیگیری 
تخصصی و جدی استارت آپ ها در 
فرابورس است؛ البته این شرکت ها 
برای ورود به بخش بورس باید متعهد 
باشند و در عین حال ارزش گذاری 
آن ها از سوی سازمان بورس به عنوان 
یک نهاد رسمی تایید شود که در این 
زمینه همکاری های مشــترکی با 
وزارت ارتباطات در حال انجام است 
و به زودی نتایج مناســبی حاصل 

خواهد شد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
ایران با اشــاره به بحث تامین مالی 
جمعی، گفت: یکی از موضوعات مهم 
در زمینه استارت آپ ها، بحث تامین 
مالی جمعی یا کراد فاندینگ است 
که با حمایت سازمان بورس، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، معاونت 
عملی و فناوری ریاست جمهوری، 
وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت 
تعاون پیگیری و در نهایت این دستور 
العمل در شورای عالی بورس تصویب 
شده اســت و فرابورس هم اکنون 
ماموریت دارد تا فرهنگ سازی برای 
اســتفاده مردم به منظور سرمایه 
گذاری در شرکت های نوپای خالق 

را شروع کند.
وی افزود: امــکان بهره مندی فین 
تک ها، استارت آپ ها، شرکت های 
دانش بنیــان و ســرمایه گذاران 
صندوق  های جسورانه در حال حاضر 
از بســتر تامین مالی جمعی ایجاد 
شده است؛ البته بسترها آماده شده 
اما نیاز است تا برای بهره گیری از این 
فضا و استفاده از تامین مالی جمعی 
فرهنگ سازی گســترده ای انجام 
شــود تا فعاالن صنعت استارت آپ 
بتواند از این فرصت مناسب استفاده 
کنند و در عین حال مردم نیز بتوانند 
با سرمایه گذاری سودآوری مناسبی 
داشته باشند. محمدی در خصوص 
چگونگی ســرمایه گذاری گفت: 
شرکت  های نوآوری که قصد استفاده 
از فضای تامین مالی جمعی را دارند و 
نیاز به سرمایه ای بالغ بر چند میلیون 
تا چند میلیارد تومان دارند، باید ابتدا 
به فرابورس یا شرکت های کارگزاری 
بورسی برای ورود به مرحله تامین 
مالی جمعی مراجعه کنند و سپس 
بخش کوچکی از ســرمایه توسط 
شرکت اصلی تامین و مابقی توسط 
پول های خرد متقاضیان به منظور 
ســرمایه گــذاری در تامین مالی 

جمعی شرکت داده  می شود.

مهر
گــزارش
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Get Lost On The Depths of The Isfahan 
Grand Bazaar
Locally known as Bazar-e Bozorg, the historic 
and seemingly endless Isfahan Grand Bazaar 
spreads all the way from Naqsh-e Jahan 
Square through to Masjed-e Jameh…Quite 
the distance.
Open from 8 am til 9 pm – the best time to 
visit the Isfahan Bazaar is mid-morning if 
you want to experience hustle and bustle, or 
the evenings for a more subdued experience. 
Make sure to admire the gorgeous brick-
arches, stop by a carpet shop to admire to 
learn about the ancient history of Persian 
carpets and pick up some saffron from the 
spice markets to take home.
You can easily lose half a day here, and the 
best way to see it is to simply wander – though 
if you are actually looking for something 
specific, it is best to ask directions!
Admire The Stunning Inner Sanctuary of 
Masjed-e Sheikh Lotfollah
A harmonious, almost discrete, compliment 
to the Grand Masjed-e Shah Mosque – the 
Masjed-e Sheikh Lotfollah is small but packs 
a big punch.
With a twisting hallway leading to an 
unforgettable inner sanctum, covered in 
complex mosaics and a ceiling like no other it 
is surely worth the hefty entrance fee. Be sure 
to take you time and enjoy this masterpiece 
of design in Isfahan famed for the shafts of 
sunlight with peak through the windows in 
its dome – creating a short of light and shadow 
any photographer will love.
Try to visit in the mid-morning for a quiet, 
almost sacred experience, and stay as long 
as possible to admire the way changing light 

changes the space.
Find Magic On Friday Nights Under The 
Khaju Bridge
Constructed to highlight the natural beauty of 
a river that no longer exists, the Khakju Bridge, 
Khaju bridge is “the culminating monument 
of Persian bridge architecture and one of the 
most interesting bridges extant…where the 
whole has rhythm and dignity and combines 
in the happiest consistency, utility, beauty, and 
recreation.”
While you should visit during the day as well, 
on Friday nights young lovers and friends 
gather under its base for picnics and what I 
can only describe as Iranian glee – a sort of 
sing-off where operatic songs in Persian echo 
under the arches and everyone competes to 
out-do each other. One of the best experiences 
I had in Iran, it is truly enchanting and almost 
otherworldly so bring a blanket after sunset 
and settle in.
Get The Best View of Isfahan At Kakh-e Ali 
Qapu
While this six-story palace ha a long history 
dating back to its use as residence for Shah 
Abbas I in the 16h century, today it is perhaps 
best known for its view of the Isfahan Square 
and out to the mountains.
Slowly being restored after being largely 
destroyed during Qajar rule –  don’t expect to 
see it completed anytime soon but the wooden 
ceiling, display of arts and craftsmanship do 
add a nice bonus to the view.
Hunt Out The Burgeoning Isfahan Coffee 
Scene
While tea is traditionally the beverage de 
jour in Iran, a sub-culture of young caffeine 
addicted Iranians is popping up and Isfahan is 
no exception to this trend.
While your hotel in Isfahan is likely to have 
only tea and terrible coffee on offer I did the 
hard yards drinking and can recommend 
as the best best coffee shops in Isfahan: 
Radio Cafe for it’s warm vibes, WiFi and local 
atmosphere, Mustache Cafe for it’s take-away 
coffee and central location and Grumri Cafe for 
its beautiful interior, Instagrammable coffee 
and warm Armenian hospitality.
And trust me, with all of these top things to do 
in Isfahan your going to need a double-shot 
expresso just to keep up!
See One Of The Best Remaining Examples 
Of A Persian Garden At Chehel Sotun Palace

 Overlooked by many travelers, the Chehel 
Sotun Palace is actually a UNESCO World 
Heritage site as it exemplifies Persian garden 
design and evolution since the 6th century BC.
Always divided into four sections – following 
the Zoroastrian principles of earth, sky, 
water, and planet coming together to produce 
Eden. The Chehel Sotun Palace is a perfect 
representation of this with its beautifully 
preserved palace, long reflection pool, and 
quiet side gardens. Feel at peace amongst 
the tranquil – and perfectly symmetrical – 
gardens and elegant palace terrace.
A wonder of the world not to be missed from 
any list of things to do in Isfahan.7. Marvel 
at the Exterior Of The Grand Masjed-e Shah 
Mosque
  The center point of the city, Masjed-e Shah 
Mosque otherwise known as the Abbasi Great 
Mosque is elegant and iconic – and by far the 
biggest building on the square.
The entrance gate provides plenty of stunning 
photo opportunities but considering there 
are many other beautiful mosques in Isfahan, 
you can probably skip going in this one if you 
want to avoid a hefty entrance fee. Simply 
wander around through the main entrance at 
sunset and into the internal courtyard – when 
it is free.
Don’t disrupt those going to pray, but you 
will get an incredible vantage point from 
which to admire the iconic blue tiling and 
overwhelming stature of Masjed-e Shah 
Mosque.
Let Down Your Guard And Make Friend 
With The Locals
 While Isfahan is one of the most popular 
tourist cities in Iran, this still does not stop 
the locals from showing their world-class 
hospitality.
Travelers who have experienced other parts 
of the world might be wary of an ulterior 
agenda everyone here is truly concerned and 
hopeful you have a good time. So take the time 
to chat, accept their generous offers to join 
for dinner, tea or a night of sight-seeing and 
see where it goes. I now have a phone full of 
contacts in Isfahan, wonderful memories and 
have seen Isfahan in ways I could never have 
imagined.Just stay clear of giving your opinion 
on politics – unless you are quite sure of your 
company!
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Rahim Abad 
Historical 
Manison 
Northeast of 
Iran

Rahim Abad Mansion 
and Garden is in 
Birjand City and is 
one of the beautiful 
gardens of Iran in a 
village with the same 
name.
Rahim Abad Mansion 
and Garden enjoys 
special position 
among Iranian 
gardens for its special 
architecture and 
decorations.
This complex is 
comprised of a garden, 
mansion, numerous 
warehouses, pond, 
servants’ rooms, 
watchtowers, etc. The 
main mansion of this 
garden has two floors.
The ground floor 
includes warehouses 

and the service section 
and the first floor 
includes several vast 
halls and attached 
rooms. The major part 
of this mansion is the 
mirror hall and most 
of the decorations 
in the rooms and 
halls are molding 
and mirror works. 
This mansion was 
established in 1315 
Hijri by the order of 
Ismail Khan and was 
used as the position of 
governance.

The complex was 
purchased by Iran’s 
Cultural Heritage 
O r g a n i z a t i o n 
from Mostazafan 
Institution and it was 
turned into a cultural 
complex. However, it 
is now used as a part 
of the Administration 
of Cultural Heritage, 
Handicrafts and 
Tourism and its 
cultural and tourist 
application is lost.
This monument 
was registered as 
one of the national 
monuments of Iran.
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where to stay

The 3-star Hasht Behesht Apartment Hotel 
Isfahan is a family-run hotel. Therefore, it feels 
like your home away from home. Its location 
hence is near Imam Square on Ostandari Street. It 
is in the midst of this historical art city. There are 
also historical and cultural places near the hotel.
First of all, you will love seeing the grand bazaar 
of Esfahan, Ali Qapu, Shah Msoque and Naghshe 
Jahan Square. There are no booking fees for 
this cheap hotel. Most guests feel it is thus the 
best hotel in the area. The 3-star Hasht Behesht 
Apartment Hotel Isfahan has the first ranking 
for customer satisfaction on TripAdvisor for 
couple of years. You can even book this hotel 
online. The especially relevant reservations 
officer is available twenty four hours a day. The 
most noteworthy multilingual staff speaks your 
language.
There are also nine one-bedroom apartments 
and four double-bed suites. Each bedroom thus 
has a closet or a wardrobe, a satellite channels on 
television and a mini bar. There is also a snack bar 
and in-room breakfast every morning. You will 
therefore love the complimentary breakfast in 
bed every morning of your vacation. The Hasht 
Behesht Apartment Hotel Isfahan offers WiFi is 
available free of charge.
Hasht Behesht Apartment Hotel Isfahan facilities 
are many. There are parking services available 
nearby hotel as well. Other services include 
airport shuttles, car hire, packed lunches and 
room service. There is convenient currency 
exchange within the hotel. The ticket service 
and tour desk are in the lobby and you can ask 
some advices from reception staff. Enjoy having 
ironing services, dry cleaning, laundry, concierge 
services and luggage storage. There is even a 
shoeshine and concierge service for all the guests 
of the Hasht Behesht Apartment Hotel Isfahan.

Abbasi Teahouse & 
Traditional Restaurant

where to eat

Set into a flank of the Abbasi Hotel’s elegant main 
courtyard, this delightful little restaurant (not to be 
confused with the hotel’s main restaurant) attract 
legions of locals in the early evening. In the northern 
side of the guesthouse, just opposite to the door, which 
opens to the main lobby, there is located a parlor with 
high tiled walls and ceilings and two double storey 
verandas in both sides. This parlor is now used as  a 
traditional coffee house. In this tea-house which is 
open from 16:30 to 22:30, a variety of tea, herbal drink 
and Ash Reshte is served. The signature dish is ash-e 
reshte and big bowls of this wholesome soup fly out of 
the kitchen in record numbers when it’s cold. Abbasi 
Tea House & Traditional Restaurant is an historic place 
located in the historic home of the Abbasid Abbasid 
Kashan. A masterpiece of world architecture, began 
operation and it’s activities in May 2011. The building 
consists of three floors and restaurant space, dining 
room, basement, open balcony, souvenir store and 
songwriter, syrup, ice cream Serra. Dine traditional 
local style sitting cross-legged on the daybeds. Located 
on the east end of the garden and reconstructed 18 
years ago in two spaces of enclosed and open, the 
traditional Sofrehkhaneh makes a magnificent host. In 
the enclosed section, the unique design and patterns 
of the ceiling and walls, arrangement and reception 
style take you back to the pure and memorable past so 
that you might link the pleasure of the past to that of the 
present, most pleasantly recording the experiences. 
The traditional Sofrehkhaneh serves at noon from 12 
to 15 and at nights from 19 to 23 with live traditional 
music.

Isfahan was once one of the largest 
and most important cities in Central 
Asia, positioned as it is on the 
crossroads of the main north-south 
and east-west trade routes that 
cross Central Asia. The city was the 
splendid capital of the Seljuq and 
Safavid dynasties, and is renowned 
for its beauty, which has given rise 
to the Iranian saying that “Isfahan 
is half the world”.
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 The ban imposed on tomato 
paste exports has now been 
lifted until further notice, 
following a letter sent by 
the Minister of Industries, 
Mining and Trade Reza 
Rahmani to the Islamic 
Republic of Iran Customs 
Administration on Nov. 21.
Exports of tomato paste 
were banned since Oct. 12 
on the order of the Ministry 
of Industries.
Iran has high tomato 
production, which allows 
processing industries 
to meet the domestic 
demand for the food item 

used in many Persian 
dishes. However, excessive 
exports of tomatoes and 
tomato paste in recent 
months, especially to Iraq, 
for increased profits amid 
depreciation of Iran’s local 
currency, led to shortages in 
local markets.
The retail price for tomato 
paste during the one-month 
period ending Oct. 22, which 
marks the end of the Iranian 
month Mehr, increased by 
227.8% compared with 
the same period of last 
year, according to Financial 
Tribune.

German court 
in favor of 
Iranian banks 
In a preliminary ruling, 
a Hamburg court has 
asked the Deutsche 
Telekom to reactivate 
telephone and internet 
services for Iranian 
banks headquartered 
in the country, 
according to German 
media.The city court in 
Hamburg investigated 
the complaint filed by 
Iranian banks and voted 
in their favor on Friday, 
Deutsche Welle wrote 
on its website.The 
ruling requires German 
telecom company 
(Telekom) to resume 
providing telephone 
and internet services to 
three Hamburg-based 
Iranian banks namely 
Bank Melli, Bank Sepah 
and the European-
Iranian Trade Bank.
In mid-November, 
the German telecom 
company stopped to 
provide phone and 
internet services to 
Iranian banks based in 
the country.
Iran Exports 
DRI 
Technology 
PERED 
to Chinese 
Company
E g h t e s a d O n l i n e : 
China’s Shanxi Taihang 
Mining Co. Ltd, known 
as CSTM, is now taking 
operational steps 
to apply the Iranian 
d i r e c t - r e d u c t i o n 
technology called 
PERED, or Persian 
Reduction, invented 
and patented by Mines 
and Metals Engineering 
GmbH, an Iranian 
engineering company 
registered in Germany.
Speaking to Financial 
Tribune in an exclusive 
interview, the 
engineering manager 
of MME, Hossein 
Aziztaemeh, explained 
that the contract with 
CSTM to import the 
Iranian technology 
was signed in May 13, 
2013. However, the 
implementation of the 
project was delayed 
over the years due to 
several reasons. 
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Ban on Tomato Paste Exports Lifted

Some of the favored wallets among 
Iranians are Electrom, Atomic, Exodus, 
Samourai Wallet and Wasabi Wallet, 
especially its CoinJoin feature that sends 
many transactions in batches all at once 
to make it harder to track specific wallets. 
According to several Iranian developers, 
interest in the privacy coin zcash is also far 
more common these days, Bitcoin Desk 
reported. 
An anonymous developer in Tehran, who 
has traded ethereum for bitcoin on global 
exchanges then sent the bitcoin to his 
own wallet, concurred that security and 
privacy are the two primary attributes he 
looks for in a wallet.
“Cutting a whole country off from global 
business is cruel,” the developer said, also 
affirming that laws should curtail criminal 
activity. However, most mainstream 
cryptocurrency exchanges like Coinbase 
will reject transactions connected to 
forbidden coins even several steps 
removed. As such, the criminal actions of 
a few may have ripple effects across Iran’s 
burgeoning community of retail buyers 
and users, Financial Tribune reported.
For less tech-savvy bitcoin users who 
might struggle with tracking blockchain 
data for specific coins, these listings 
present a significant risk. 
Attorney Steve Middlebrook tweeted that 
anyone who received bitcoin from those 
sanctioned addresses should “hold the 

coins and notify the feds.” 
On the other hand, Attorney Nelson 
Rosario, who specializes in blockchain 
technology at Marshall, Gerstein & Borun 
LLP, tweeted an open question regarding 
how users could “clean” bitcoin from 
a sanctioned bitcoin wallet address. 
Could cooperating with US authorities 
really help innocent bystanders avoid 
blacklists?In the meantime, the Iranian 
Mining Industry is booming with fresh 
crops of untainted bitcoin.
Persian Bulls
Thanks to Iran’s subsidized electricity 
offerings that make cryptocurrency 
mining relatively affordable, mining 
operations continue to grow despite 
global price dips.
“I’m trying to expand the mining industry 
and [bitcoin’s] use case for business in 
Iran,” Javad Sedighi, a miner based in 
Isfahan, said, adding that he wants to 
help build a world with fewer sanctions 
and censorship. “Bitcoin users in Iran are 
mostly young people who are interested 
in technology.”Much like Sedighi, Tehran-
based developer Saad said that political 
complications only boost their dedication 

to promoting mainstream adoption. 
Governments cannot freeze privately held 
and operated bitcoin wallets themselves. 
So, the more that people store and 
transact with bitcoin by themselves, 
the less that lawful users need to fear 
discrimination.
“When cryptos become so common and 
globally accepted, these measures don’t 
work,” said Saad.As such, choosing a 
bitcoin wallet with strong privacy 
features is important for those who, in 
some ways, are literally becoming their 
own banks.
The anonymous developer in Tehran 
told CoinDesk that, despite the political 
tensions, bitcoin’s unique value 
proposition is inspiring more local 
engineers to learn about blockchain and 
start experimenting with uses of the tech.
“Public adoption would be the best thing I 
can wish for,” he added.The United States 
on Wednesday indicted two Iranians 
for launching a major cyber attack using 
ransomware known as “SamSam” 
and sanctioned two others for helping 
exchange the ransom payments from 
Bitcoin digital currency into rials.

Iran, S Korea design 
mechanism for oil payments
A mechanism has been set up for paying the price 
of Iranian oil exported to South Korea, the head of 
the Iran-South Korea Joint Chamber of Commerce 
told the Islamic Republic News Agency (IRNA) 
on Saturday.‘According to the plan, goods will be 
given to Iranian importers and their price will 
be subtracted from the price of the oil exported 
to South Korea, and the importers will pay the 
price of the goods to the Iranian government,’ 
said Hossein Tanhaee.If the central banks of the 
two countries cannot do transactions, the private 
sectors can barter in the framework of a joint fund, 
said Tanhaee.
Iran’s exports to South Korea mostly consist of 
crude oil and petrochemical products and its 
imports include household appliances, he said.
But the inventory can be more varied; Iran can 
export food, lead, and zinc, and import paper and 
cosmetics in return, he added.

China resuming banking ties 
with Iran
A after nearly a one-month hiatus prompted by US 
sanctions, China is resuming its banking relations 
with Iran, President of Iran-China Chamber of 
Commerce and Industries said.
Asadollah Asgaroladi told the Financial Tribune 
that the resumption of banking ties would apply to 
merchants and Iranian expats and students who 
reside in China but not to tourists and visitors.In 
addition to Bank of Kunlun, a second Chinese bank 
will also handle Iran payments which will be named 
later.The main conduit would be Bank of Kunlun 
–a bank established in 2006 as a city commercial 
bank in Karamay. The bank was later chosen by 
Beijing as its main bank to process oil payments to 
Iran, shielding other banks from penalties under 
Western sanctions that ran between 2010 and 
2015. The US Treasury sanctioned Kunlun in 2012 
for conducting business with Iran.

Support Center for Iranian 
Workforce Opens in Denmark
An office has opened in Denmark to support 
Iranian workforce, an official with the Ministry of 
Cooperatives, Labor and Social Welfare said.
Mohammad Akbarnia added such centers are 
operating in Australia, Canada, Oman and Turkey 
since a year now.They are tasked with finding 
jobs for international recruitment centers in Iran, 
protecting their rights and resolving the legal 
problems of Iranians working in these countries, 
Financial Tribune reported.“These centers 
are overseen by the Ministry of Cooperatives, 
Labor and Social Welfare in cooperation with the 
Foreign Ministry and are run by the private sector,” 
Akbarnia was quoted as saying by Mehr News 
Agency. 

Iranian sources say that some 
of them are no longer able to 
access the cryptocurrency swap 
platform ShapeShift, even when 
using virtual private networks 
(VPNs). As such, the sanctions 
appear to be already impacting 
Iranians who want to make 
lawful use of cryptocurrencies.

Iran Bitcoin Users Affected By 
US Sanctions

news

Ivory Coast Muslim merchants 
voice readiness to coop. with Iran
In his meeting with the Ambassador to Ivory Coast 
Mansour Shakibmehr Friday, an Ivory Coast official 
specialized in Muslim merchants’ affairs Mamadou 
Doumbia placed special emphasis on the cooperation 
of economic activists of the two countries, saying his 
country is ready to broaden its trade cooperation with 
the Islamic Republic of Iran.
In this meeting, the two sides discussed various issues in 
the field of bilateral cooperation in trade and economic 
sectors.

He further called on economic activists of the two 
countries of Iran and Côte d’Ivoire to take effective steps 
in line with strengthening business activities.
For his part , Iranian Ambassador to Côte d’Ivoire 
Mansour Shakibmehr pointed to organizing Iran Expo 
2018 in Tehran and said, “an exhibition of Iranian 
products will be held in very near future in Abidjan and 
Iranian companies will showcase their latest products in 
this exhibition.”
He emphasized the necessity of familiarizing traders and 
merchants of the two countries with available capacities 
for broadening bilateral trade and economic ties.
Shakibmehr also welcomed trip of a high-ranking 

delegation of Ivory Coast’s 
traders to Tehran, to 
participate in Iran Expo 
2018 Exhibition.
Ivory Coast is an African 
country located in the 
vicinity of Ghana and is 
the largest producer of 
cocoa in the world. Islamic 
Republic of Iran imports cocoa 
powder from this African country a n d 
exports products such as biscuit, engine oil, tomato 
paste, tile and ethanol to Ivory Coast.

Buying Fruits and Vegetables Online 
in Tehran
 An online grocery shop has been launched selling fresh fruit and 
vegetables to Tehran residents. The service is offered through the 
website miveplus.com.Customers can buy fresh, dried, and frozen 
fruits and vegetables, as well as juice, jam, and pickles through 
the website. Goods are categorized in user-friendly menus on 
the website.Although not the first online grocery shop in Tehran, 
Miveplus has tried to boost its services with a touch of innovation.
Besides regular discounts offered randomly, the online shop has 
set special ‘combo packages’ like ‘Fruits that Fight the Flu’ that 

includes grapefruit, turnip and sweet lemon at discounted prices, 
Financial Tribune reported.To provide the delivery address 
customers can drop a pin indicating their location on an interactive 
map embedded in the website. They also can set a tentative time 
for receiving their order.The firm based in the northwest Tehran 
has mapped a zone in the city as a free-delivery zone. Customers 
outside the zone will have to pay less than 50 cents for delivery 
based on the distance from the company ’s distribution center. 
They also can choose express or regular delivery. As usual, express 
deliveries cost a tad higher. 
Mivecity, 7Mive, Mive, Sabziman, Mivebaran and Sabzaloo are some 
other startups offering similar services. 

“Bitcoin users in 
Iran are mostly 

young people who 
are interested in 

technology.”



Trump Reaffirms Second North 
Korea Summit Plan
 US President Donald Trump reaffirmed Friday 
in a meeting with his South Korean counterpart 
Moon Jae-in that he wants a second summit 
with North Korea’s leader, the White House said.
Trump and Moon, meeting on the sidelines of 
the G20 summit in Buenos Aires, “reaffirmed 
their commitment to achieving the final, fully 
verified denuclearization” of North Korea, 
Trump spokeswoman Sarah Sanders said, AFP 
reported.
 They agreed on the need for “maintaining 
vigorous enforcement of existing sanctions 
to ensure the DPRK understands that 
denuclearization is the only path”, Sanders said, 
using the North’s official name, the Democratic 
People’s Republic of Korea.
However, Trump made clear that he also wants 
to follow up on his historic June summit in 
Singapore as he tries to persuade the reclusive 
regime to give up its nuclear weapons.
“President Trump discussed his intention to 
have a second US-DPRK summit,“ Sanders 
said, and the two leaders “restated their 
commitment to closely coordinate on next 
steps”.
Moon’s top press secretary, Yoon Young-chan, 
was quoted by Yonhap news agency saying 
that Trump “asked that South Korea and the US 
closely cooperate so the next summit will be 
another historical milestone in the process of 
denuclearizing the Korean Peninsula”.
Secretary of State Mike Pompeo was due to 
meet with a top North Korean official in early 
November, but the meeting was abruptly put 
off, with North Korea insisting that the United 
States ease sanctions.
Yemen Army Repels Attack by 
Saudi-Backed Militants near 
Border Area
Yemeni troops and fighters from popular 
groups foiled an infiltration attempt by Saudi-
backed mercenaries in the border region of 
Jizan, a military source said.
The mercenaries suffered serious losses after 
they attempted to sneak into Yemen’s soil from 
the direction of Djabal Jahfan, the source said, 
Saba news agency reported.
The militants were backed by Saudi Apache 
helicopter gunships, fighter jets, and 
reconnaissance aircraft, but failed to make 
progress in the raid after coming under heavy 
fire from the popular forces, the report said.
Yemen’s defenseless people have been under 
massive attacks by the coalition for more than 
three-and-a-half years but Riyadh has reached 
none of its objectives in Yemen so far.
Since March 2015, Saudi Arabia and some of 
its Arab allies have been carrying out deadly 
airstrikes against the Houthi Ansarullah 
movement in an attempt to restore power to 
fugitive former president Abd Rabbuh Mansour 
Hadi, a close ally of Riyadh.

Iran Calls on UNSC to Denounce 
Pompeo’s Threat to Starve Iranians

“Such remarks are part of the US 
policies of exerting pressure and 
issuing real threats in order to wage 
an economic war against the people 
of Iran,” reads Eshaq Al-e Habib's 
Tuesday letter to the Security Council’s 
president and the UN secretary general.
Iran's deputy ambassador to the UN, 
in his letter, lashed out at US unilateral 
sanctions against Iran and Pompeo's 
remarks as “a collective punishment 
for a nation” and a “clear violation of the 
basic principles of international law”.
“Pompeo’s comments are another 
indication of the US’ bullying policy, 
which knows no limit and principle,” 
the letter reads, adding that the US 
has no hesitation in penalizing other 
countries when punishing the Iranian 
nation.
It also reiterated the fact that the re-
imposition of US sanctions against Iran 
prevents Iranian people from having 
access to their basic requirements, 
including medicine and medical 
equipment.
“The White House’s measures are 
a clear instance of crime against 
humanity,” it says.
“Iran has shown resistance against 
the US’ bullying behavior and illegal 
measures within the past 40 years, 
and will manage to do so against 
Washington’s recent wrong policies as 
well,” the letter adds.
The UN and its member states must 
condemn such bullying remarks 
by American officials, Iran’s 
mission to the UN said, urging the 
international community to stand 
against such policies, which threaten 
the foundations of the UN and 
multilateralism.
It also calls on the world to hold the 
US accountable for such irresponsible 
policies and measures, and force 
it to remain committed to the UN’s 
principles and objectives.
Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif replied to Pompeo's 
remarks on November 10, ensuring 

that his country would survive the US 
sanctions and thrive despite pressures 
and threats by Washington.
The Iranian diplomatic chief made the 
remarks in a post on his Twitter page, 
dismissing his American counterpart's 
starvation threat, and stressing that 
the Islamic Republic will survive and 
even advance despite Washington’s 
sanctions
The top diplomat described Pompeo's 
open threat to starve the Iranian nation 
as "a crime against humanity" and "a 
desperate attempt to impose US whims 
on Iran".
"Like his predecessors, he'll also learn 
that—in spite of US efforts—Iran will 
not just survive but advance w/out 
sacrificing its sovereignty," Zarif said.
Zarif 's tweet came after the US 
Secretary of State told London-based 
BBC Persian TV station- a UK apparatus 
for spreading anti-Iran campaign- 
that Iranian officials must listen to 
Washington "if they want their people 
to eat".
In a related front earlier on the 
same day, Iranian President Hassan 
Rouhani referred to "the US lies" that 
the foodstuff, drugs and medical 
equipment were exempted from 
Washington's sanctions against Iran, 
and said, "This is incorrect. When 
the banking system is sanctioned, 
everything is affected."
The US Treasury Department 
announced all sanctions on Iran lifted 
under the 2015 nuclear deal would be 
back in force on November 5.
According to Treasury Secretary Steven 
Mnuchin, the sweeping sanctions will 
see 700 people blacklisted, including 
people who were granted relief under 

the 2015 deal, as well as over 300 new 
names.
Speaking to reporters on Friday, 
Mnuchin said the sanctions will also 
target payments made through the EU’s 
SPV channel.
He also warned global financial 
messaging service SWIFT that it could 
be punished if it doesn’t cut off financial 
services to entities and individuals 
doing business with Iran.
"SWIFT is no different than any other 
entity… We have advised SWIFT that it 
must disconnect any Iranian financial 
institutions that we designate as soon 
as technologically feasible to avoid 
sanctions exposure,” he noted.
His remarks dismissed an earlier report 
by The Washington Free Beacon, which 
claimed senior State Department 
officials have convinced Secretary of 
State Mike Pompeo to allow Iran to 
remain connected to SWIFT.
The Trump administration earlier 
agreed to allow eight countries to 
continue purchasing Iran’s crude oil 
after Washington’s sanctions on Tehran 
take place next Monday.
A senior administration official told 
Bloomberg that waivers were aimed 
at preventing oil price hikes and would 
be granted in exchange for continued 
import cuts.
The November 5 sanctions were the 
second batch of bans re-imposed after 
Trump pulled the US out of the 2015 
deal, which was signed by Iran and six 
world powers in 2015.
The new sanctions cover Iran’s 
shipping, finance and energy 
sectors, and penalize other countries 
that don’t stop dealing with  
Tehran.

Iran's Ambassador and Deputy 
Permanent Representative to the 
UN Eshaq Al-e Habib urged the 
UN Security Council to condemn 
the recent anti-Iran threats of 
US Secretary of State Mike 
Pompeo, who openly threatened 
to “starve” Iranian people, 
describing Pompeo's rhetoric as 
“irresponsible” and “provocative”.

Iran in an address to the OPCW 4th 
Review Conference has condemned 
the US destructive polices in violation 
of all international agreements, saying 
Washington is not fit to object to the 
decisions of OPCW member states.
Member states of the Organization for 
the Prohibition of Chemical Weapons 
(OPCW) failed to agree on a final 
document at the 4th Review Conference 
held in The Hague on Nov. 30-21.
Director General of the Department 
of International Peace and Security of 

Ministry of Foreign Affairs, Reza Najafi, 
in an address to the Conference, rejected 
the US’s baseless accusations, censured 
the country’s adverse role in the failure of 
reaching consensus on a final document, 
and slammed the US as the biggest user 
of weapons of mass destruction and 
violator of international agreements.
“Politicizing the activities of the OPCW 
in the special session and the self-
serving approach in interpreting the 
Convention’s regulations have created 
a dangerous rift in the structure of 

the Organization that may lead to its 
collapse,” said Najafi.
He went on to add, “the United States, as 
the user of the most number of weapons 
of mass destruction, including chemical 
weapons, and as a supporter to other 
users of such weapons, particularity the 
Saddam regime and terrorist groups, is 
not fit to pass judgment on the measures 
of other member states.”
“Given the failure of this Conference, the 
most important issue right now is the 
future of the OPCW,” stressed Njafi. “Iran, 

a s 
the biggest victim 

of chemical weapons, condemns the use 
of these weapons by anyone, anywhere 
and under any circumstances, and will be 
committed to the spirit of the Convention 
and will spare no efforts in building a 
world free of chemical weapons.”

Iran slams US adverse role in failure of OPCW Review Conf.

report
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Iran’s Damavand Destroyer to Return to 
Service in Months: Navy Commander
 Commander of the Iranian Navy Rear Admiral Hossein Khanzadi said the domestically 
made Damavand destroyer, which crashed into a jetty back in January, will return to service 
in the coming months. Speaking at a ceremony held in the southern port city of Banda 
Abbas on Saturday to add the homegrown Sahand destroyer to the Navy’s fleet, Admiral 
Khanzadi pointed to the crash of the Damavand destroyer and said grounds have been 
provided for the repair of the destroyer in the Caspian Sea with the efforts of the Navy and 
the Defense Ministry.The repair process of Damavand will not last more than 18 months, 
he said, adding that the Navy will make efforts to speed up the process.The commander 
went on to say that in addition to the coming into service of Damavand, the country will 
witness the addition of Mowj-class (Wave-class) destroyers in coming days and months.     

Most advanced West Asian destroyer joins 
Iran's navy
As the state-of-the-art destroyer in West Asia, Iran's Sahand destroyer joined the country's 
navy fleet in the port city of Bandar Abbas on Saturday.Compared to Jamaran frigate, the 
domestically-developed Sahand destroyer is much more advanced and enjoys more 
capabilities, Admiral Alireza Sheikhi Commander of Iranian Navy's factories in Bandar 
Abbas said.The ingenious design is based on domestic technical knowledge and equipped 
with stealth technology, Admiral Sheikhi went on to say.He added the differences between 
Sahand and Jamaran destroyers include updated torpedo launchers, anti-aircraft and 
anti-surface guns, surface-to-surface and air-to-surface missile systems, anti-submarine 
systems, stealth technology, increased operational range, high maneuverability and 
electronic systems.

Iran called for 
condemnation of US’ 
outrageous policy 
statements following 
the provocative 
statement by the 
Secretary of State 
of the United States 
wherein he openly 
threatened to starve 
Iranians.
In a letter to the 
United Nations, 
deputy permanent 
representative of the 
Islamic Republic of 
Iran to the United 
Nations, Eshagh 
Al Habib referred 
to the provocative 
statement by US 
Secretary of State 
wherein he openly 
threatened to starve 
Iranians, announcing 
that such statements 
are part of US policies 
to impose maximum 
pressure and 
consider as a practical 
threat to wage an 
economic warfare 
against the Iranian 
people.
Trump 
destroying his 
credibility over 
Khashoggi case
Rasa - US President 
Donald Trump 
is damaging his 
own reputation 
by covering up 
Saudi Crown Prince 
Mohammed bin 
Salman’s involvement 
in the killing of 
dissident journalist 
Jamal Khashoggi at 
the Saudi consulate 
in Turkey’s Istanbul 
on October 2, says a 
commentator.
 Edward Corrigan, 
international human 
rights lawyer, said on 
Friday that “President 
Trump is still trying 
to provide diplomatic 
cover for Prince 
Salman.”
“Trump is actually 
destroying his 
credibility in the 
United States and of 
course destroying his 
credibility around the 
world,” Corrigan said.
"So, it is a clear double 
standard when it 
comes to heinous acts 
committed by allies 
of the United States, 
because money 
overrides when 
it comes to Saudi 
Arabia and the trend 
will drive the United 
States’ reputation 
into the ground," he 
added.

Iran calls for 
condemnation of 
US plots against 
Tehran

Iran
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The top diplomat 
described Pompeo’s 

open threat to 
starve the Iranian 
nation as “a crime 

against humanity” 
and “a desperate 

attempt to impose 
US whims on 

Iran”.



Iran Bitcoin Users Affected By  
US Sanctions

Former US President George H.W. Bush Dies 
at 94
 George Herbert Walker Bush, the 41st president of the United States, died 
on Friday at the age of 94.In a statement released through his son, former 
President George W. Bush, the family described their patriarch “as a man 
of the highest character and the best dad a son or daughter could ask for," 
World News reported.No cause of death was given. Bush suffered from a type 
of Parkinson's disease and had been hospitalized several times in recent years.
He served for eight years as vice president to Ronald Reagan before winning t h e 
White House himself, beating Democratic opponent Michael Dukakis by a convincing margin in 1988. 
He fell short in his bid for reelection in 1992, during a time of high unemployment rates and deficit 
spending, when voters elected Bill Clinton. 

Deputy head of the 
Trade Promotion 
Organization of Iran, 
Mohammad Reza 
Modoudi announced 
that Iran’s non-oil 
exports have increased 
about %14 during 
recent 8 months.
“Non-oil exports have 
been reached more 
than 27.3$ billion and 
gone beyond 30$ billion 
by November 6, which 
shows about %14 
growth comparing to 
the same period last 
year,” Modoudi told 
ISNA.
“Although it had little 
growth comparing to 
the same period last 
year, Iran’s exports 
in technical and 
engineering services 
reached 500$ million,” 
he added.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:22:41  
Noon call to prayer : 
11:52:43  
Evening call to prayer: 
17:16:19 

High: 17 ° c
Low: 1° c
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Iran’s non-oil 
exports grow 
%14 in recent 8 
months

Iran’s Damavand 
Destroyer to 
Return to Service 
in Months: Navy 
Commander

Ban on Tomato 
Paste Exports 
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 Every Iranian over the age of 15 on average every day 
spends 64 minutes on social media platforms, the 
Statistical Center of Iran says in a report.
A national survey ‘Culture of Iranian Families’ has 
been conducted by the center the results of which 
were released Wednesday on the SCI website amar.
org.ir. The survey looked into the cultural traits of 
Iranians over the age of 15.
It was found that %53 of Iranians over the age of 15 
31.9( million people( use at least one social media 
platform.
As of 2017, social media usage of global Internet 
users amounted to 135 minutes per day, up from 126 
minutes in the year before, data released by statistics, 
market research and business intelligence portal 
Statista shows, according to Financial Tribune.
The number of people using social networks 
surpassed 2 billion in 2016. The most popular social 
network worldwide is Facebook with 1.86 billion 
monthly active users by the end of 2016. Other 
popular social networks include WeChat, Twitter, 
Instagram, Tumblr, and Sina Weibo.
Some mobile messaging apps such as LINE and 
Telegram have transformed into social platforms 
by including profile timelines and games. The global 
average social network penetration rate is %37. 
Iranian Preferences
The Iranian Students' Polling Agency (ISPA( recently 
released results of another poll conducted on phone 
in which 1,281 people over the age of 18 were 
questioned about social media platforms they use.
It said %62.5 of those surveyed used Telegram before 
the service was blocked in Iran in May. Close to %47.3 
of the individuals are now using proxies and VPN 
services to use Telegram.
Telegram is a cloud-based instant messaging 
and voice over IP service developed by Telegram 
Messenger LLP, a privately held company registered 
in London.
After Telegram was blocked, the share of Iranians 
employing the messaging app WhatsApp shot 
up from %12 to %30. Furthermore, Instagram’s 
popularity almost doubled with %32.2 of those 
surveyed saying that they are now using Instagram, 
which is significantly higher than the%17.7 before 
Telegram was banned.
ISPA said %66 of Iranians over the age of 18 are active 
social media users. Some %46.7 of those questioned 
by ISPA said they use foreign social media platforms 
like Telegram, Instagram, Facebook, and Twitter.

Locally developed social media platforms have 
visibly failed to gain traction with Iranians as hardly 
%3.9 of those surveyed said they “only use the 
homegrown services”.
According to ISPA, Telegram is still the most popular 
social media platform with %47.3 of people using the 
messaging app. Telegram is followed by Instagram 
with %32.2, and WhatsApp with %30. Some %3.6 of 
Iranians use Facebook, and %2.7 Twitter.
Since May and after authorities blocked Telegram, the 
popularity of homegrown messaging apps declined. 
ISPA says among those surveyed, the share of people 
using Soroush messaging app dropped to %4.3 from 
%13.5 in May.
Only %0.9 of those questioned use Eitaa, down from 
%2.9 in May, and %0.4 employ iGap significantly 
lower than the %2.5 a few months earlier.
Communication Infrastructure
Over the past decade, there has been visible growth 
in the access to communications in Iran, especially 
in the expanding urban areas. The healthy growth is 
largely thanks to mobile communications, and more 
recently, the introduction of the third and fourth 
generation (3G and 4G( mobile telecommunication 
technology. 
According to Iran Communication Regulatory 
Authority’s data published on opendata.cra.ir, 
71 million Iranians have access to broadband 
Internet service. Over 10 million landline Internet 
subscriptions are registered in the country 
while 61.2 million people use 3G and 4G mobile 
Internet services sold by local companies. Internet 
penetration rate stands at %86.8 in Iran.
It has been reported that there are 91.8 million active 
SIM cards in the country and %82 of roadways across 
the country have cellphone coverage. There are 30.6 
million landline telephone subscribers and 52,599 
villages or %85 of the rural areas have access to 
telephony services. The population stands at 81.2 
million.

Announcing that the amount of water stored behind 
the dam was 128 million cubic meters till November 
26, Hassan Sasani said, "This amount has been 
decreased more than 80 percent in comparison to 
the stored amount in the long term."
"Last year, about 154 million cubic meters water has 
been stored in the dam in the same period of time; it 
indicates the decrease of 16 percent in comparison 
to the last year," he continued. "The average inflow 
discharge has been 39.7 million cubic meters since 

the beginning of this water year, it has increased only 
1.4 percent in comparison to the last year; compared 
to the long-term average, it has decreased by 59 
percent," he said.
Saying that the average of water output from the 
Zayandeh-Rood dam has been 81.6 million cubic 
meters since the beginning of this water year, he 
said, "This amount has been decreased by 13 and 
61 percent in comparison to the last water year 
and the long-term average, respectively."Pointing 
out that the average of rainfall in weather station of 
Isfahan has reached to 44 mm from September 23 to 
November 26, he noted, "194 and 293 mm have been 
registered in Fereydoonshahr and Padena stations 
respectively from the beginning of this water year, 
respectively.""The total rainfall has reached to 371 
mm in Chelgerd station from September 23, but now 
the stored water in Zayandeh-rood dam is only 128 
million cubic meters," he also said.

A new smart banking queue management system 
has been designed by an Iranian startup that aims 
to make banking services a tad easier by allowing 
customers to “get in line” from anywhere at any time 
by using a smartphone application.
Via the app named Smart Bank Queue (yet to be 
released(, customers enter their national ID number, 
the type of service they need and which branch they 
prefer to visit. The app notifies the bank branch 
and the teller prepares the required forms, IRNA 
reported.
According to the startup director, Ehsan Moradi, 
after the papers are prepared by the bank teller, 

the customer receives a message telling him/
her when to approach the bank.Through the app 
customers can also get queue tickets and receive 
real-time updates about their estimated waiting 
time, according to Financial Tribune.To make the 
app more user-friendly the startup is working to 
add an option that lets users enter their ID number 
by scanning the barcode printed on their national 
ID card.
The Iranian startup has followed the example of 
global online businesses like Q-less and Qnomy, 
which through smartphone applications offer bank 
appointments.

 Pakistani Foreign Minister Shah Mehmood 
Qureshi underlined the need for the further 
expansion of mutual cooperation between 
Islamabad and Tehran."Main impetus of Pakistan's 
foreign policy is to improve relations with all 
of our immediate neighbors, specially Iran," 
Qureshi said in Islamabad on Friday, addressing a 
ceremony to mark the first -100day performance 

of the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI( government.
The Pakistani foreign minister reiterated that 
his country has established 73 bilateral and 16 
multilateral engagements over the past 100 days 
to improve ties with the neighboring countries.
"Iran is our important neighbor; a peaceful 
and stable border with the brotherly country is 
necessary," Qureshi added.

How Much Time Iranians Spend on Social MediaReservoir storage behind Zayandeh-Rood 
River not desirable

"Despite the rainfall during the recent weeks, 
the inflow discharge of the Zayandeh-Rood dam 
and the reservoir storage are not desirable," 
the deputy of Conservation and Exploitation of 
Isfahan Regional Water Company said.

 Startup Trying to Expedite Banking Services

FM: Pakistan Looking for Expanding Ties with Iran
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