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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
       دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان:  متاسفانه پرداخت مالیات به صورت شفاف مشخص نیست و به نوعی اخذ مالیات از خانه های خالی هنوز به سرمنزل مقصود نرسیده است.

قیمت 500 تومان

مالیات بر عایدی، طرحی که در حد حرف باقی مانده است؛  

مهار سوداگران یا سنگ اندازی در بازار مسکن؟

بازار طال و سکه  97/9/13 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,550,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,710,0005,041,000جدید

1,890,0002,521,000نیم سکه

1,111,0001,441,000ربع سکه

650000701,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0002,118,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18336300488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار
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بیمه نامه یا طنز نامه؟!

وقتی صحبت از بیمه می شــود 
 تنها موردی که به ذهنمان خطور 
می کند دفترچه هــای بیمه ای 
است که متاسفانه کارایی خاصی 
هم نــدارد  و اعتبــار آن به دلیل 
گرانی دارو و درمــان از بین رفته 
زیرا مبالغی که بیمه تقبل می کند 
برای پرداختن به بیمه شــدگان 
بسیار ناچیز و تنها به مراکز درمانی 

خاصی تعلق دارد .
 بعد ا ز دفترچــه های بیمه نوبت 
می رســد به  بیمه های تکمیلی 
که هر کسی نمی تواند این بیمه 
را  استفاده کند و درشرایط خاص 
با دادن مبالغ زیــادی می توانیم 
تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار 
بگیریم کــه آن هــم بیمه های 
 تکمیلــی مختلف نــوع و میزان 
خدمات دهیشان نیز متفاوت است 
و برخی فقط اسم بیمه تکمیلی را 
یدک می کشــند. البته یک نوع 
 بیمه دیگر نیز در ایران اســتفاده 
می شــود آن هم بیمــه خودرو 
شــخص ثالــث اســت کــه به 
مــدد اجبــار، مــردم از ایــن 
 بیمه نیز اســتفاده مــی کنند. 
 امــا  چــرا در ایــران از برخــی
 بیمه نامه ها استقبال نمی شود؟ 

چرا صنعت بیمه نتوانسته...

سه شهرک صنعتی تخصصی 
در اصفهان احداث می شود

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان گفت: عملیات احداث ســه شــهرک 
صنعتی تخصصی مصوب در آینده نزدیک در این 

منطقه آغاز می شود.
محمد جواد بگی افزود: این شــهرک ها شامل 
شهرک تخصصی تولید دارو، صنایع پایین دستی 
پتروشیمی، تبدیالت گازی و تولید کاتالیست ها و 
همچنین اولین شهرک تخصصی فرآوری عناصر 

راهبردی نایین است.
وی گفت: راه اندازی شــهرک هــای صنعتی 
تخصصی گام موثری برای توســعه فراصنعتی 
استان و کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
و حمایت از تولید و اشــتغال دانش آموختگان 

دانشگاهی در صنایع دانش بنیان است.
مدیر عامل شرکت شهرک های...

آمریکا نتوانست ایران را منزوی کند؛  

 ابتکار عمل بازار نفت هنوز
 در دست ایران است

 تحریــم نفتــی ایــران یکــی از جنجالــی ترین اخبــار در 
رسانه های دنیا  طی یک ماه اخیر بوده است ولی  در روزهای 
گذشته حال و هوای اخبار در مورد این مساله تغییر کرد. در 
درجه اول حذف هشت کشور از فهرست کشورهایی که اجازه 

خرید نفت از ایران را ندارند، خبر ساز شد . انتشار این خبر باعث 
شد تا بازار نفت  با تحول تازه ای روبرو شود و حتی اوپک...

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S



بیمه نامه
 یا طنز نامه؟!

ادامه از صفحه یک:
...      آنطور که باید خود را در اقتصاد 

کشور جای دهد؟ 
- بر همگان واضح اســت که ضریب 
نفوذ بیمه در جوامعی که هم به لحاظ 
فرهنگی آشنایی چندانی با آن ندارند 
و هم به لحاظ اقتصادی در شــرایط 
خوبی نیستند، کم اســت مثال در 
حال حاضر تنهــا 18درصد از مردم 
ایران تحت پوشش انواع بیمه عمر 
قرار دارند و این در حالی اســت که 
مردم کشورهای پیشــرفته به طور 
صد در صد تحت پوشش بیمه عمر 

قرار دارند.
- مســلما  وضع اقتصادی کشور و 
اوضاع تورم و وجود بازار های جذاب 
اما مکاره مانند ســکه و ارز در کشور 
که امکان سودآوری سرمایه را برای 
افراد باال می برد موجب شده  که مردم 
رغبتی برای سرمایه گذاری در بیمه 
با ســودهای متعارف و حتی رو به 
پایین نداشته باشند در حالی که در 
کشورهای دیگر چنین اتفاقاتی کم 

رخ می دهد.
  همچنیــن  آشــنایی کــم برخی 
مردم با این بیمه نامه  ها که ناشــی 
از اطالع رســانی ضعیــف اســت 
موجب شــده ایــن نــوع بیمه ها 
 در کشــور مــورد اســتقبال قرار

 نگیرد.
 در عین حــال خود شــرکت  های 
بیمه هــم از لحــاظ تبلیغــات و 
اطالع رســانی، ســعی چندانــی 
 بــرای باالبردن ضریــب نفوذ بیمه

 نمی کنند.
- اما یکی از مهم ترین دالیل توجه 
نکردن و عدم استقبال از بیمه های 
عمر و آتــش ســوزی و ازدواج و... 
 راضی نبودن مردم از خدمات بیمه

 است . 
مردم همین بیمه های ســالمتی و 
خودرو را نیز به خاطــر اجبار قبول 
کرده اند وگرنه دفترچه ای که ماهانه 
به خاطر وجــودش نزدیک به  300 
هزار تومان یا بیشتر برای هر نفر باید 
بدهیم اما موقع خرید دارو سه هزار 
تومان هم تخفیف ندارد به چه در د 

می خورد ؟
 آیا در این اوضاع اقتصادی کســی 
به فکــر آینــده این دفترچــه ها و 
 گرفتــن بازنشســتگی مــی تواند

 باشد؟
 اگر بیمه در کشور های پیشرفته و 
اروپایی رشــد کرده است به خاطر 
میزان خدماتی بوده که به مردم می 

دهد. 
به ویژه اینکه آنها در حوزه بیمه های 
زندگی بسیار خوب کار می کنند و در 
اغلب کشور ها صنعت بیمه به عنوان 
یک ســازوکار مالی، حتی مهم تر از 
بانک ها مد نظر قرار گرفته می شود؛ 
اما در کشــور ما میان بانک، بورس 
و بیمه، کمترین نقش در مســایل 
 مالی و اقتصــادی بر عهــده بیمه 

است. 
ضمن اینکه  حل معضالت مرتبط 
بــا مســائل زیرســاخت و آی تی، 
نیروی انسانی و شــبکه فروش باید 
 در دستور کار بیمه های ایرانی قرار 

بگیرد. 
-بیمه شدن در ایران بیشتر به یک 

طنز شباهت دارد.
  در صف های طوالنی سازمان های
 بیمــه بایســتیم، پــول بدهیم، 
دفترچه ای ناکارآمد بگیریم و هیچ 
خدماتــی دریافت نکنیــم، ضمنا 
هیچ  رســیدگی به شــکایاتمان از 
سوی بیمه نشــود تا مجبور شویم 
 به مراجــع قانونی شــکایتمان را 

ببریم. 
آیا غیــر از اتــالف وقــت و انرژی 
دیگــری  نتیجــه  ســرمایه  و 
 بــرای بیمــه شــدگان حاصــل

 می شود؟ 

اقتصاد استان
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اصفهانیهاراهکارهایپیشگیریازبیماریایدزراآموزشمیبینند
رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان از اجرای ویژه برنامه »مدار سالمتی« در حوزه 
پیشگیری از ابتال به بیماری ایدز خبر داد و گفت: این برنامه با شعار جهانی »برای آگاهی از سالمت خود، 
من هم آزمایش اچ آی وی می دهم« به مدت یک هفته در اماکن عمومی پر تردد اصفهان برگزار می شود.

فریناز توالئیان  اظهار کرد: این برنامه با مشارکت معاونت بهداشت استان اصفهان همزمان با هفته ملی 
اطالع رسانی و پیشگیری از ایدز در روزهای 10 تا 1۶ آذرماه در سه بخش ارائه خدمات آموزشی، تست 

خون و تشخیص بیماری ایدز و ارائه مشاوره اجرا خواهد شد.
وی هدف از اجرای این برنامه را توسعه آگاهی های عمومی شهروندان در زمینه پیشگیری از ابتال به بیماری ایدز 

عنوان کرد و افزود: ارائه راهکارهای پیشگیرانه در حوزه بیماری های واگیردار می تواند تا حد زیادی در کاهش آمار مبتالیان 
موثر واقع شود و هزینه های درمانی را تا حد زیادی کاهش دهد.

رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: عوامل اجرایی این برنامه روز شنبه در منطقه دارک، روز یکشنبه در 
منطقه زینبیه و حصه، دوشنبه در منطقه معراج، سه شنبه در شهر بهارستان، چهارشنبه در منطقه میدان جمهوری و ملک شهر، روز پنج 

شنبه در منطقه همت آباد و خانه اصفهان و روز جمعه در کوه صفه مستقر می شوند و آماده خدمت رسانی به عموم شهروندان خواهند بود.

اخذ مالیات پنج 
درصدی از مابه التفاوت 

قیمت فروش و زمان 
خرید و معافیت چهار 

گروه از مالکان از 
پرداخت مالیات اگرچه 

در راستای کاهش 
سفته بازی در بازار 

مسکن پیش بینی شده، 
اما به اعتقاد برخی 

کارشناسان بزرگ ترین 
اشکال آن، عدم کارآیی 

موثر فرمول مالیات، 
مقابل سوداگران 

موج سوار روی تورم 
ملکی است که باید 

اصالح و تکمیل شود.

مالیات بر عایدی، طرحی که در حد حرف باقی مانده است؛  

مهارسوداگرانیاسنگاندازیدربازارمسکن؟

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع اهرم های مالیاتی فعال 
بازار مسکن در کشورهای مختلف دنیا است، طرح مالیاتی که 
تاکنون در ایران اجرایی نشده و این طرح تنها در حد طرح از آن 

صحبت می شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش امالک با هدف حمایت 
از تولید و عرضه، کاهش نوســانات بازار مسکن، جلوگیری از 
سوداگری و حمایت از خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف 
شهریور امسال با امضا ۱۱۷ نماینده در مجلس اعالم وصول شد 

که این طرح اخیرا مورد ارزیابی قرار گرفته است.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

       دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان:  متاسفانه پرداخت مالیات به صورت شفاف مشخص نیست و به نوعی اخذ مالیات از خانه های خالی هنوز به سرمنزل مقصود 
نرسیده است.

خـــبــــر

سه شهرک صنعتی تخصصی در اصفهان احداث می شود

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: عملیات احداث 
سه شهرک صنعتی تخصصی مصوب در آینده نزدیک در این منطقه آغاز 

می شود.

محمد جواد بگی افزود: این شهرک ها شامل شهرک تخصصی تولید دارو، صنایع 
پایین دستی پتروشیمی، تبدیالت گازی و تولید کاتالیست ها و همچنین اولین 

شهرک تخصصی فرآوری عناصر راهبردی نایین است.
وی گفت: راه اندازی شهرک های صنعتی تخصصی گام موثری برای توسعه فراصنعتی 
استان و کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال دانش 

آموختگان دانشگاهی در صنایع دانش بنیان است.
 مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان اظهار داشت: توسعه 
شهرک های تخصصی راهکار مناسبی برای توسعه صنعتی استان محسوب می شود 

که باید توجه ویژه ای به توسعه آنها شود.
وی با اشــاره به توانمندی های باالی اســتان اصفهان در بخــش صنعت و رویکرد 
 جدید حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان در این اســتان، افزود : اصفهان به عنوان 
صنعتی ترین استان کشور، می تواند به عنوان الگو و پایلوت صنایع کوچک دانش بنیان 

در کشور تبدیل شود.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان افزود: بیش از 9 هزار و 200 
واحد صنعتی فعال، پنج هزار و 700 واحد صنعتی در حال ساخت، بیش از 70 شهرک و 

ناحیه صنعتی عملیاتی و بیش از 13 هزار هکتار اراضی صنعتی در این استان وجود دارد.
وی افزود: استان اصفهان هم اکنون در مسیر تبدیل شدن به استانی فراصنعتی با مزیت 

های دانش بنیان، صادرات گرا، با قابلیت رقابت پذیری در حال حرکت است.
 بگی همچنین شــهرک فناوری اصفهان را یکی از بســترهای مناســب میزبانی از
 شرکت های دانش بنیان استان دانست و افزود: توسعه این شهرک همراه با گسترش 
فعالیت کلینیک های کسب و کار، گام مهمی در راستای حمایت از اقتصاد دانش بنیان 
 و کمک به رفع چالش های مدیریتی و فناوری شرکت های تولیدی و صنعتی استان

 است.
7۶ مجوز ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی در اســتان اصفهان صادر شده که تاکنون از 
میان آنها 70 شهرک و ناحیه صنعتی با اشتغال بیش از 120 هزار نفر به بهره برداری 

رسیده است.
اصفهان با 12 هزار هکتار مساحت شهرک ها و نواحی صنعتی از نظر تعداد و اراضی مقام 

نخست را در کشور دارد.
همچنین اصفهان با بیش از 9 هزار واحد صنعتی و تولیدی، صنعتی ترین استان کشور 

به شمار می آید.

ایرنا
خـــبــــر

مدیر کل تنظیم مقررات منطقه مرکزی:
شماری از دستگاه های اجرایی 

ازارائه خدمت در دفاتر پیشخوان 
خود داری می کنند

 مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی 
کشور گفت: با وجود تاکید قانون برنامه ششم توسعه، هنوز 
بسیاری از دســتگاه های اجرایی خدمات خود را به دفاتر 

پیشخوان دولت واگذار نکرده اند.

تقی شفیعی افزود: این دســتگاه های اجرایی از تبدیل دفترهای 
موازی خود به دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز امتناع می کنند.

وی خاطرنشان کرد: به استناد ماده 4۶ قانون برنامه پنجم توسعه 
کشــور، دســتگاه های اجرایی مکلف بودند خدمات قابل ارائه در 
خارج از محیط اداری خود و قابل برون سپاری را به دفاتر پیشخوان 
خدمات دولت واگذار کنند و سایر دفترهای اختصاصی خود که این 
نوع خدمات را ارائه می کنند به دفتر پیشخوان تغییر دهند که این 
موضوع مجدد در ماده ۶7 قانون برنامه ششــم توسعه مورد تایید 

قرار گرفته است. 
شفیعی ادامه داد: موارد مذکور در تبصره بند 5 مصوبه شماره 10581۶ 
هیات وزیران در سال گذشته با موضوع »ایجاد هماهنگی بین دستگاهی 
به منظور تحقق و پیشبرد برنامه عملیاتی دولت الکترونیک« نیز تاکید 

شده است.
وی بدون اشاره به اسامی دستگاه های اجرایی که تا کنون این قوانین 
را در اســتان اصفهان اجرا نکرده اند، گفت: قوانین یاد شده از طریق 
استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همه دستگاه های اجرایی 

ابالغ شده است.
مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی کشور اضافه کرد: 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان نیز جلسه های متعددی را 
درباره احصای خدمات دستگاه های اجرایی و واگذاری آن به دفاتر پیشخوان 

انجام داده و در حال پیگیری است. 
وی نگاه مثبت مدیران ارشد دســتگاه های اجرایی را برای تحقق این 

موضوع الزم خواند وگفت: آنها باید بخواهند که این کار انجام شود.
شفیعی با اشاره به تجربه مثبت دستگاه های حاضر در دفاتر پیشخوان 
خدمات دولت، تصریح کرد: بسیار به صرفه است که دستگاه های اجرایی 

خدمات خود را در این دفترها ارائه کنند. 
وی اظهار داشــت: بر اساس ضوابط، دســتگاه های اجرایی موظفند 
نســبت به راه اندازی میز خدمت یا الکترونیکی کردن خدمات اقدام 
کنند بنابراین ارائه آنها در دفاتر پیشــخوان باعث تسریع در عملیاتی 
 شــدن آن می شــود و حجم کار دســتگاه های اجرایــی را کاهش 

می دهد.
شفیعی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان عزم 
جدی برای پیگیری این موضوع دارد و ساز و کارهایی برای تحقق آن 
اندیشیده است، تاکید کرد: این کار به سود دستگاه های اجرایی و مردم 

برای دسترسی ساده تر آنها به خدمات دولت است.
وی با اشاره به اینکه حدود 400 دفتر پیشخوان در اصفهان دارای پروانه 
بوده و در حال فعالیت و ارائه خدمات هستند، گفت: از سال 95 تا کنون 
که کار ساماندهی این دفاتر به سازمان تنظیم مقررات واگذار شد، 327 
پروانه در این استان تمدید، 8۶ دفتر تغییر نشانی، 40 پروانه انتقال امتیاز 
و چهار پروانه جدید برای تبدیل دفتر سایر دستگاه های اجرایی به دفتر 
پیشخوان صادر شده است. به گفته وی، توزیع دفاتر پیشخوان در سطح 
شهرها به طور مناسب، انجام و با توجه به تعداد آنها از صدور پروانه جدید 
خودداری شده است تا درآمدشان دچار مشکل نشود. ساماندهی دفاتر 
پیشخوان خدمات دولت براساس اساسنامه شرکت ملی پست از سال 1395 
به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است. حدود 13 
هزار دفتر پیشخوان و دفتر خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات )ICT( در 
کشور فعالیت می کند. به گفته حسین فالح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات 
و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان های خدمت 
رسان مانند ثبت احوال، تامین اجتماعی و وزارت تعاون باید سرویس های 

خود را در این دفاتر ارائه و نباید به صورت موازی دفتری را راه اندازی کنند.

خـــبـــر

براساس این طرح فعاالن 
حوزه ساخت وساز تا پنج 
ســال معاف از پرداخت 
مالیات هستند، به شرط 
آنکه خانه های ســاخته 
شده خود را در این مدت 
به فروش برسانند و پس 
از آن مالیات خــود را پرداخت کنند. 
نحوه پرداخت این مالیات نیز به صورت 
سالیانه تعیین شده که در صورت عدم 
فروش در سال نخست سازنده مشمول 
پرداخت پنج درصد مالیات، سال دوم 
10 درصد، سال سوم 15 درصد، سال 

چهارم 20 درصد و ... خواهد بود.

  حذف سوداگران مسکن 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی نیز چندی پیش در 
جمــع خبرنــگاران از پیگیری طرح 
»CGT« در مجلس خبر داد و گفت: 
به منظور کاهش فشارهای اقتصادی بر 
مردم این طرح در حال پیگیری است و 

به زودی عملیاتی خواهد شد.
زهرا ســعیدی با تاکید بر اینکه طرح 
مالیات بــر عایدی امــالک از جمله 
ابزارهای مهــار ســوداگران در دنیا 
محسوب می شــود، تصریح کرد: این 
طرح پس از ساعت ها کار کارشناسی 
تهیه شده و با هدف حذف سوداگران 
به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت و 
نوسانات بازار مسکن، در حال پیگیری 

است.
وی با تاکید بر اینکــه در متن قانون، 
خانه اصلی افــراد از پرداخت مالیات 
معاف اســت، اظهار کرد: در این طرح 
معافیت مسکن به تعداد اعضای خانوار 
لحاظ شــده، بنابراین مــردم عادی و 
هم چنین سازندگان مسکن مشمول 

پرداخت مالیات نمی شوند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس هدف 
این قانون را آن دسته از افرادی دانست 
که به طمع کسب سود یک شبه بدون 
هیچ گونه تالش و زحمتــی صرفا به 
دلیل تمکن مالی بــا خرید خانه های 
متعدد، مســکن را احتکار و یا به طور 

مکرر معامله می کنند.

وی تاکید کرد: افــرادی که درزمینه 
ساخت وســاز و تولید مسکن فعالیت 
دارند تا پنج سال از زمان ساخت منازل 
مســکونی، از پرداخت مالیات معاف 
هستند، اما بعد از این مدت اگر منازل 
مسکونی را که ســاخته اند به فروش 
نرســانند، مشــمول پرداخت مالیات 

خواهند شد.

   طرح مالیات بر عایدی امالک، 
نیازمند راهکاری عملی

رییــس اتحادیــه مشــاوران امالک 
اصفهان اما ارائــه راهکارهای اجرایی 
را اصلی ترین شرط اجرای صحیح طرح 
مالیــات بر عایدی امــالک و تصویب 
آن در مجلس را تنها گام نخســت آن 

می داند. 
رســول جهانگیری در این باره، گفت: 
تصویب چنین طرحی از سوی مجلس 
به تنهایی کاری از پیش نمی برد و باید 
راهکارهای اجرایی آن نیز بررســی و 

ارائه شود.
وی افزود: مثال چندین سال قبل طرح 
تخصیص مالیات بــر خانه های خالی 
مصوب شــد، اما عملیاتی نشد، چون 
راهکارهای الزم برای اجرای آن وجود 

ندارد.
 رییــس اتحادیــه مشــاوران امالک 
اصفهان خاطرنشان کرد: اگر این طرح 
به درستی اجرا شــود از یک سو شاید 
برای شــخص جذابیت نداشته باشد 
که ملک خود را خالی نگه دارد تا اینکه 
بتواند آن را با افزایش قیمت بفروشد 
و از طــرف دیگر افرادی که در ســایر 
زمینه ها به جز مسکن فعالیت می کنند 
با مشاهده مالیات های سنگین دیگر 
تمایلی بــرای ورود به بازار مســکن 

ندارند. 
وی با تاکید بر اینکه بازار مسکن باید 
توسط انبوه ســازان و متخصصان این 

حوزه مدیریت شود، اظهار کرد: آن ها 
می توانند هزینه هــا را کاهش دهند و 

متناسب با نیاز جامعه خانه بسازند.
وی ادامه داد: وجــود خانه های خالی 
شهر به دلیل این است که سازندگان 
مســکن و متخصصان این حوزه، وارد 
کار نشدند و برخی افراد صرفا با داشتن 
سرمایه ای ورود به ساخت وساز مسکن 

برایشان جذاب شد.

    اخــذ مالیات از مســکن در 
مسیری نامعلوم

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان 
نیز ارائه راهکارهای عملی این طرح را 
شرط مهمی برای مثمر ثمر بودن آن 
دانست وگفت: در بازار مسکن دو گونه 
واسطه گری وجود دارد. نخست واسطه 
گران دالالنی که دو طــرف معامله را 
مقابل هم می نشــانند و خریدوفروش 
مسکن را انجام می دهند. طبیعی است 
که حضور این افــراد در معامالت الزم 
است و اگر نبود نمی توانستند در این 
سال ها سرپا بمانند و فعالیت اقتصادی 

انجام دهند.
احمد توال اظهار کــرد: به عنوان مثال 
من نیــاز دارم ملک خود را بفروشــم 
و شــما نیاز به خرید داریــد، بنابراین 
واسطه ای الزم است که ما نیازمان را به 
آن اعالم کنیم و از این طریق به هدف 
خود برسیم و در نهایت حق العملی وی 
را پرداخت می کنیم. این روند منطقی 
به نظر می رســد و طبیعتــا نیازی به 

مبارزه با آن نیست.
وی درباره بخش دوم واســطه گران 
بازار مسکن، افزود: این دسته از واسطه 
گران باهدف ســرمایه گذاری در بازار، 
نخســت خرید می کنند و بعد منتظر 
می مانند تا قیمت هــا افزایش یابد و 
مسکن خریداری شده را با سود باالتر 

بفروشند.

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان 
با بیــان اینکه در میان این دســته از 
واســطه گران گروهی هستند که در 
زمان وقوع بحران های مالی می توانند 
به کمک بازار بیاینــد، تاکید کرد: در 
شــرایط اقتصادی نامطلوب و یا رکود 
که پروژه سنگین ساخت وساز در حال 
اجراســت، این دست واســطه گران 
سرمایه خود را در اختیار انبوه ساز قرار 
می دهند و با خرید بخشی از واحدهای 
مسکونی، در زمان بهبود شرایط بازار 
و برای ســود بیشــتر اقدام به فروش 

می کنند.
وی تاکیــد کــرد: حذف ایــن گروه 
چنــدان به نفــع بــازار مســکن و 
پروژه های مســکونی نیســت و تنها 
باید به ساماندهی این سرمایه گذاران 

بپردازیم.
وی درباره طرح اخذ مالیات از خانه های 
خالی، گفت: موضوع اخذ مالیات از این 
دسته خانه ها طی چهار سال گذشته 
مطرح و قوانین مختلفی برای آن وضع 
شــد که آخرین اصالحات آن نیز در 
مجلس در حال انجام شدن است تا به 

نوعی به حذف ماده 77 بپردازد.
به اعتقاد تــوال، متاســفانه پرداخت 
مالیات به صورت شــفاف مشــخص 
نیســت و به نوعــی اخذ مالیــات از 
خانه های خالــی هنوز به ســرمنزل 

مقصود نرسیده است.
اخــذ مالیــات پنــج درصــدی از 
مابه التفــاوت قیمت فــروش و زمان 
خرید و معافیت چهار گروه از مالکان 
از پرداخت مالیات اگرچه در راستای 
کاهش ســفته بازی در بازار مســکن 
پیش بینی شــده، اما به اعتقاد برخی 
کارشناســان بزرگ ترین اشکال آن، 
عدم کارآیی موثر فرمول مالیات، مقابل 
سوداگران موج سوار روی تورم ملکی 

است که باید اصالح و تکمیل شود.

زلزلهدرکمیننصفجهان
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه خطر زلزله در کمین اصفهان است گفت: خطر 
فرونشست زمین نیز از جمله مهم ترین مسائلی است که باید به صورت جدی پیگیری شود. به گزارش 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، منصور شیشه فروش در جلسه تفاهم نامه 
بهینه سازی مصرف انرژی و بهره گیری ازانرژی های خورشیدی که در سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی بیشتر 
استفاده شود و انتظار می رود برای اجرایی شدن تفاهم نامه، هر دستگاه به وظایف خود عمل کند، تفاهم نامه به 

صورت کامل بررسی و نقطه نظرات به صورت مکتوب ارسال و از دستگاه های برتر نیز تقدیر شود. وی اضافه کرد: در 
اجرای این تفاهم نامه هر دستگاه وظیفه ای دارد و هر کس به اندازه خودش مسئول است هر دستگاه اجرایی باید وظایف خود 

را برای اجرای آن لیست کرده و ارائه دهد. شیشه فروش با اشاره به اینکه برخی مصوبات تفاهم نامه قبلی اجرا نشده است، افزود: عملکرد 
و چالش های اجرایی شدن مصوبات باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود چرا بعضی مصوبات اجرا نشده است و برای آن راهکار ارائه شود. 
وی با اشاره به زلزله کرمانشاه و مناطق بازسازی شده توسط دستگاه های اجرایی استان اصفهان، گفت: با توجه به اینکه بازسازی هابا کیفیت 

خوبی انجام گرفته است با وجود زلزله های اخیر مشکلی برای این ساختمان ها پیش نیامده است.

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S



اعالم حکم مفسد یک مفسد اقتصادی در آینده ای نزدیک
یلدا توکلی: سومین جلسه رسیدگی به جرائم اخالل گران و مفاسد اقتصادی اصفهان با بررسی پرونده احتکار 
نیازمندی های عمومی انواع ابزار ســاختمانی و صنعتی »ر.م« در دادگاه ویژه رســیدگی به جرائم اقتصادی 

دادگستری اصفهان به ریاست قاضی علی مراد نجف پور برگزار شد.
در این جلسه نماینده دادســتان با قرائت کیفرخواســت، »م.ر« را به اخالل در امر اقتصادی از طریق احتکار 

نیازمندی های عمومی انواع ابزار ساختمانی و صنعتی به میزان بیش از 14 میلیارد و 300 میلیون تومان متهم و 
از دادگاه برای وی تقاضای مجازات کرد.در ادامه متهم با حضور در جایگاه از خود دفاع کرد، وکیل وی نیز با حضور 

در مقابل قاضی با قرائت الیحه دفاع ادله خود برای بی گناهی موکل خویش را ارائه و از دادگاه تقاضای رفع اتهام و حکم 
برائت »ر.م« را داشت.

قاضی نجف پور برای دقایقی اعالم تنفس کرد بعد از پایان تنفس، از متهم  خواست آخرین دفاعیات خود را پیرامون اتهام »احتکار« بیان 
کند.»ر.م« با حضور در جایگاه به سؤاالت قاضی پاسخ داده و آخرین دفاعیات خود را بیان کرد؛ وکیل متهم نیز در پایان مجددا خواستار حکم برائت 
موکل خود شد.قاضی نجف پور پس از استماع سخنان وکیل متهم با اعالم ختم رسیدگی بیان کرد که حکم این پرونده را صادر و اعالم کرد که حکم 

در اولین فرصت اعالم خواهد شد. اتهام احتکار»ر.م« مورد رسیدگی قرار گرفت.

درآمدهای شهری حاصل از تراکم نمی تواند توسعه پایدار ایجاد کند
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان گفت:۷0 درصد درآمد شهرداری ها از محل تراکم کسب می شود که 

درآمد سالمی نیست و نمی تواند ناهنجاری های موجود را برطرف و توسعه پایدار را رقم بزند.
نادر آخوندی  در دومین ایده کاپ شــهر اصفهان که با موضوع درآمدهای شهری روز سه شنبه در محل 
 کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شــد، اظهار کرد: حدود پنج هزار میلیارد تومان هزینه های

 سازمان ها، شرکت ها و کل مجموعه شهرداری است، وصول این رقم از محل تراکم که هر روز نیز دچار نوسانات 
و تالطم است، شهرداری را با چالش های بسیار جدی روبه رو می کند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه رویداد ایده کاپ شهر در ارائه خدمات شهرداری به مدیریت شهری کمک کند، افزود: 
امید است با برگزاری چنین رویدادهایی بین شهروندان و شهرداری آشتی اتفاق بیفتد و مردم، شهرداری و هزینه های آن را 

بشناسند. مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان افزود: ناهنجاری و نابسامانی های شهر از جمله جمعیت روز افزون، ترافیک های سنگین، مشکالت 
حمل و نقل و آلودگی های محیط زیستی که همه با آن درگیر هستیم، لزوم دستیابی به توسعه پایدار شهر را ایجاب می کند.

آخوندی اضافه کرد:۷0 درصد درآمد شهرداری ها از محل تراکم کسب می شود که درآمد سالمی نیست و نمی تواند ناهنجاری های موجود را 
برطرف و توسعه پایدار را رقم بزند.
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کارگران به چه 
زبانی بگویند وضع 
زندگیشان خوب 

نیست؟

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و 
پیمانی می گوید: در ماه های گذشته 
شرکتی نبوده که به اندازه چند سال 
اخیر از نوســان نرخ ارز سود نکرده 
باشد. او معتقد است در صورت تهدید 
کارفرمایان به تعدیل نیروهای کار و 
مقاومت برای ترمیم دســتمزدها، 
حوادث تلخ کارگران نیشکر هفت 
تپه و فوالد تکرار خواهد شــد.  فتح 
اله بیات اظهار کرد: امروز حساسیت 
شورای عالی کار به این دلیل است 
که سبد معیشــت خانوار کارگری 
خالی است و کارگران با حداقل ها 
زندگی می کنند. متاسفانه هفته ای 
نیســت که کارگران به ما مراجعه 
نکننــد و از پایین بــودن حقوق و 
افزایش هزینه های زندگی و نگرفتن 
سبد حمایت غذایی گالیه نکنند. 
وی ادامه داد: مشکالت کارفرمایان 
نباید با موضوع دســتمزد کارگران 
درآمیختــه شــود و کارفرمایــان 
مشکالت خود را درباره تولید و مواد 
اولیه و گرانی ارز باید با وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجارت، کار و دارایی 
و بیمه و در یــک کالم دولت حل و 

فصل کنند.
بیات افــزود: نمی توانیــم تا بحث 
افزایــش مــزد کارگــران مطرح 
می شود جلسه شورای عالی کار را 
به مشــکالت اقتصاد و کارفرمایان 
گره بزنیم. نمایندگان کارگری در 
جلسات قبل هزینه سبد معیشت 
خانــوار را درآوردنــد و نمایندگان 
کارفرمایی هم پذیرفتند امروز اگر 
زیربار نمی روند و دربرابر خواســت 
کارگران برای ترمیــم مزد، تهدید 
به ریــزش و اخــراج نیروهای کار 

می کنند، نوعی کارشکنی است.
 رییس اتحادیه کارگران قراردادی و 
پیمانی افزود: آیا همین کارفرمایان 
می خواهند که کارگران را تحریک 
کننــد و نیروهای کارشــان مثل 
کارگران هفت تپه به نشانه اعتراض 
کارخانه را تعطیل کنند و به خیابان 
بریزند؟ کارگران دیگر به چه زبانی 
بگویند که وضع معیشتشان خوب 
نیست و از هزینه های زندگی در رنج 
و عذابند. وی ادامه داد: نمایندگان 
کارگران در شورای عالی کار با تمام 
توان و تالش به دنبال این هستند که 
فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم 
ایجاد شده را کاهش دهند و قدرت 
خرید را به کارگران برگردانند اما این 
که کارفرمایان هر بار که برای ارتقای 
قدرت خرید و معیشــت کارگران 
تالش می شود بهانه تراشی می کنند 
و تعدیل نیرو را وســط می کشند 
منصفانه نیســت. کارفرمایان بهتر 
می دانند که دستمزد کارگر کمترین 
ســهم را در قیمت تمام شده تولید 
دارد و در ماه های گذشته شرکتی 
نبوده که به اندازه چند ســال اخیر 

از نوسان نرخ ارز سود نکرده باشد.

ایسنا
خـــبـــر
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در عرصه اقتصادانتشار 
خبر فروش نفت ایران  
به خریداران نامشخص 
و کســب درآمد از این 
محل، اســتفاده ایران 
از روش هــای مختلف 
 برای دور زدن تحریم ها

 و تجربه سالهای گذشته همه باعث 
شد تا  بازار با موج تازه ای مواجه شود 
اما چند روز قبل خبر تازه ای منتشر 
شد که  در رسانه های جهان بازخورد 
باالیی داشت. خبر توافق ایران با کره 
جنوبی برای فروش نفت به این کشور 
و خرید کاالهای مورد تقاضای ایران 

از این کشور آسیایی.

   ایران هنوز ابتکار عمل در بازار نفت 
را در دست دارد

رســانه هــای دنیا بــه ایــن خبر 

عکس العمــل های متفاوتی نشــان 
دادند. برخی از جنبــه های منفی به 
این خبــر نگاه کردند ولــی در اغلب 
رسانه ها از توافق ایران و کره جنوبی 
به عنوان موفقیتی بزرگ  برای ایران 
نام برده شده است. نشریه واشنگتن 
تایمز نوشــت: آمریکا نتوانسته است 
به اهدافی کــه  از تحریم نفتی دنبال 
می کند برســد و در مــاه های اخیر 
هم  با هدفش فاصله زیادی داشــته 
است. معاف کردن هشــت کشور از 
تحریم خرید نفــت ،  توافق های تازه 
ایران با کشورهای همسایه و دوست 
برای مبادله نفــت و در نهایت توافق 
اخیر با کره جنوبی  همه نشــان داد 
که در این رقابت ایران دســت باال را 
دارد. بر این اســاس ابتکار عمل بازار 
نفت از منظر برخی تحلیلگران هنوز 
در دست ایران اســت. این نشریه در 
ادامه گزارش خود نوشــت :با خارج 
شدن امریکا از توافق هسته ای، ایران 
منزوی نشده اســت . همکاری ایران 
با کشــورهای اروپایی بــرای  تداوم 
برجام، قــول های مقامــات اروپایی 
برای همــکاری اقتصادی بــا ایران 
که شــاید اصلی ترین و اولین نشانه 
آن را مــی توان در تداوم ســفرهای 
هواپیمایی ایران به اروپا حتی بعد از 
تحریم های وضع شده توسط آمریکا 
 مشــاهده کرد از  مســایلی است که 

مــی توانــد موقعیــت ایــران را در 
 ســطح جهان تقویت کندو آمریکا و 
سیاست های دولت جدید این کشور 

را بیش از پیش طرد کند.
رسانه های اسراییل هم این سیاست 
ایران را به عنوان موفقیت بزرگ کشور 
در عرصه سیاست خارجی و دور زدن 

تحریم های آمریکا نام بردند . 

سیاســت هایی که می تواند فشــار 
تحریم های اقتصادی روی کشــور را 
کمتر کند و به ایران کمک کند تا دوره 
گذر از بحران تحریم  را بهتر و با آسیب 
کمتر طی کند. البته باید توجه داشت 
که  این تحریم ها و تهدید های آمریکا 
مبنی بر تحریم افراد و شــرکت هایی 
 که با ایران همــکاری می کنند باعث 

 می شــود تا شــماری از بانــک ها و 
شــرکت های بزرگ از منافع ناشی از 
حضور در بازار ایران  امتناع کنند  ولی 
به شرکت های متوسط و کوچک که 
می توانند در توســعه اقتصادی ایران 
بسیار کمک کننده باشــند و منافع 
چندانی در بــازار آمریــکا ندارند ، از 
فرصت موجود بهره برداری خواهند 

کرد  و وضعیتی برد-برد در این رابطه 
برای اروپایی ها و ایران ایجاد می شود.

حال باید منتظر بــود و دید که ایران 
در گام بعدی سیاست های اقتصادی 
 و سیاســت های خارجــی خود چه 
می کند و چگونه با دور زدن تحریم ها  
مانع از تحقق اهداف خصمانه  دولت 

ترامپ در مورد ایران می شود.

آمریکا نتوانست ایران را منزوی کند؛  

ابتکار عمل بازار نفت هنوز در دست ایران است

خبرآنالین
گـــزارش
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بازار

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی مطرح کرد:
برنج ایرانی گران شد خارجی ارزان!

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: کمبودی در بازار وجود ندارد و تنها شاهد افزایش 
قیمت برنج ایرانی و کاهش قیمت برنج خارجی هستیم.

محمد آقاطاهر در رابطه با وضعیت بازار مواد غذایی گفــت: در چند وقت اخیر قیمت رب گوجه فرنگی 
در سطح عمده فروشی افت کرده و برخالف گذشــته که بازار این محصول دارای تب و تاب خاصی بود، 
شرایط آرام تری در بازار حاکم است اما با تمام این تفاســیر قیمت رب در سطح خرده فروشی آن چنان 

تغییری نداشته است.
رییس اتحادیــه بنکداران مــواد غذایی خاطرنشــان کــرد: در روزهــای اخیر مجوز صــادرات رب 
گوجه فرنگی صادر شــده که اگر صادرات تنها براســاس مازاد مصرف داخلی انجام شــود، مشــکلی 
 در بــازار رخ نخواهــد داد در غیــر این صــورت افزایــش قیمــت رب گوجه فرنگی تکــرار خواهد

 شد.
وی در رابطه با بــازار برنج با تاکید بر این که بازار با کمبودی مواجه نیســت، بیان کرد: شــرایط عرضه 
برنج بســیار مناســب اســت و تنها در پی انتشــار اخباری مبنی بر صادرات برنج ایرانــی قیمت این 
محصول با افزایش 10 درصدی مواجه شــده اســت. در برنج وارداتی نیز صدور مجوز واردات یک ماه 
 زودتر از سال های گذشــته و آغاز فرآیند واردات از ابتدای آذرماه، افت قیمت برنج وارداتی را به دنبال 

داشته است.
آقاطاهر با اشاره به این که اگر نیاز بازار حبوبات رفع نشــود نیاز به واردات احساس می شود، یادآور شد: 
در بازار حبوبات برخی از محصوالت توان رفع نیاز بازار داخلی را ندارد که از این موارد می توان به عدس 
و لوبیا اشاره کرد. البته واردات باید براساس نیاز بازار انجام شود که مشکلی در زمینه خروج بیش از حد 

ارز و رکود کشاورزی در کشور رخ ندهد.
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از عدم کمبود در بازار خبر داد و تاکید کرد: در پی مشکالت به وجود 
آمده در فرآیند تولید روغن مایع و جامد، میزان تولید با نیاز بازار ســنخیت ندارد و در کنار آن به دلیل 
فاصله سود بسیار کم خرید عمده فروش و قیمت تعیین  شده، محصول روغن با قیمت بیشتری نسبت به 

قیمت درج شده بر محصول در بازار عرضه می شود.
در روزهای اخیر تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی مدعی شدند که قیمت این محصول در حدود ۲000 
تومان کاهش یافته، اما به گفته رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی این موضوع در سطح خرده فروشی 

تا به امروز احساس نشده است.

 تحریم نفتی ایــران یکی از جنجالــی ترین اخبار در 
رســانه های دنیا  طی یک ماه اخیر بوده است ولی  در 
روزهای گذشته حال و هوای اخبار در مورد این مساله 
تغییر کرد. در درجه اول حذف هشت کشور از فهرست 
کشورهایی که اجازه خرید نفت از ایران را ندارند، خبر 
ساز شد . انتشار این خبر باعث شد تا بازار نفت  با تحول 
تازه ای روبرو شود و حتی اوپک تصمیم به کاهش تولید 
بگیرد تا از مازاد عرضه در بازار جلوگیری کند ولی این 

پایان ماجرا نبود.

معاف کردن هشت 
کشور از تحریم خرید 
نفت ،  توافق های تازه 

ایران با کشورهای 
همسایه و دوست برای 
مبادله نفت و در نهایت 

توافق اخیر با کره 
جنوبی  همه نشان داد 
که در این رقابت ایران 

دست باال را دارد.

گردشگری

ایسنا
گـــزارش

تهدید به خاطر 
ارزان فروشی

صنفی  انجمــن 
خدمات  دفاتــر 
مسافرتی ایران در 
نامه ای، وب سایت های شناخته شده 
فروش بلیت هواپیما، قطار و رزرو هتل 
را تهدید کرد که اگر از ارزان فروشی 
دست نکشند، علیه آن ها به مراجع 

قانون شکایت خواهد کرد.

نیما قاضــیـ  مدیر یکی از ســامانه های 
فروش اینترنتی بلیت که از ســال 13۹3 
راه اندازی شــده و درحــال حاضر مرجع 
شناخته شده ای در کسب وکار گردشگری 
اینترنتی استـ  درباره این نامه اعتراضی 

به ایسنا اطالع داد.
 او به بخشی از محتوای این نامه اشاره کرد 
که نوشته است: »طبق گزارش های واصله 
از سوی تعداد قابل توجهی از همکاران ما 
ســایت های مرتبط با آن شرکت، مبادرت 
به فــروش بلیت با ۵ تــا ۹ درصد تخفیف 
مستقیم به مســافر می کنند که خارج از 
ضابطه و عمال موجب ضرر و زیان و لطمه 
به فعالیت ســایر دفتر خدمات مسافرتی 
و جهانگردی شده اســت و مورد اعتراض 
انجمن و سایر همکاران بوده. خواهشمند 
است در اسرع وقت نسبت به توقف روش 

اتخاذ شده در زمینه فروش بلیت با 
تخیفیف های مذکور اقدام نمایید. بدیهی 
است در صورت عدم اقدام به منظور حفظ 
حقوق بسیاری از همکاران الجرم نسبت به 
شکایت از مراجع قانونی اقدام خواهد شد.«

قاضــی گفت: محتــوای این نامــه از این 
نظر عجیب اســت که ما به هیچ وجه کار 

غیرقانونی انجام نداده ایم.
وی ســپس درباره ارزان فروشی که اتفاق 
افتاده و این چنین مورد اعتراض واقع شده 
است، توضیح داد: قیمت بلیت دو قسمت 
دارد؛ یک بخش آن نرخ اصلی )Fare( است 
که آژانس از شــرکت هواپیمایی دریافت 
می کند و بخش دیگر کمیســیونی است 
که بســته به نوع روابط تجــاری آژانس و 
 ایرالین و معموال از 3 تــا ۹ درصد تعیین 

می شود. 
ما و دیگر ســامانه های فروش بلیت روش 
کار متفاوتی به نســبت آژانس ها داریم و 
معموال عمده فروشــی انجام می دهیم که 
بر همین اســاس حجم فروش روزانه مان 
گاه تا ۲ هــزار قطعه بلیت پــرواز خارجی 
می رســد؛ عددی کــه روزانه بــرای یک 
آژانس محقق نمی شــود. بنابراین تصمیم 
گرفتیــم در شــرایط اقتصــادی موجود 
 بخشــی از آن کمیســیون را بــه مــردم

 برگردانیم.
او ادامه داد: برخی شرکت های هواپیمایی 
کمیسیون های تشویقی نیز دارند که گاه 
برای هر بلیت 14 تا 1۵ درصد کمیسیون 

درنظر می گیرند، این کمیســیون 
تشویقی غیر از آن کمیسیونی است 
که روی نرخ بلیت لحاظ می شــود. 
بنابراین اگر در یک مسیر به خواست 
آن ایرالین، حجم مشخصی از بلیت 
فروختــه شــود، این کمیســیون 
تشــویقی به فروشــنده تخصیص 

می یابد.
 پس ما سود خود را بدست می آوریم. 
آژانس ها هم قطعا از چنین بسته های 

تشویقی بهره مند می شوند.
قاضی گفت: آنچنان که در آن نامه ادعا 
شده ما به مشتری تخفیف نمی دهیم، 
بلکه ایــن کار نوعی قیمت گــذاری از 
محل کمیســیون در اختیار فروشنده 

بلیت است. 
ماجرای این اعتراض هم از جلسه ای در 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی 
شــروع شــد که برخی آژانس ها شاکی 
از این اقدام ســامانه های فــروش بلیت، 
درخواست کردند ســود کمیسیون بلیت 
 هواپیمــا را کامــل از مشــتری دریافت

 کنیم.
وی توضیــح داد: ما بخشــی از آن 3 تا ۹ 
درصد کمیســیون بلیت را به عنوان سود 
برمی داریم، ولی مابقی آن را در شــرایط 
حاضــر اقتصــادی بــرای مــردم درنظر 

گرفته ایم.
او که خود عضو کمیته فــروش اینترنتی 
انجمــن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی 
ایران استـ  همان تشکلی که نسبت به این 
روش تعدادی از سامانه های فروش معترض 
شدهـ  درباره همراهی و واکنش این کمیته، 
اظهار کرد: با توجه به محدود کردن موضوع 
نامه به دو ســایت فروش، فکــر نمی کنم 
محتوای آن دیگر به کمیته ارتباطی داشته 
باشــد. به هر حال اعضــای آن کمیته که 
کمتر از 1۵ نفر هستند، در مقابل اعضای 
انجمن در اقلیت قــرار گرفته اند و به نظر 
می رسد انجمن از یک موقعیت حداکثری 

برای بیان یک اعتراض، استفاده می کند.
قاضی درباره پیگیری موضوع این شکایت 
از ســوی مرجع یا متولیان دیگر همچون 
ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری، 
گفت: چون ادعای صــورت گرفته مبنای 
قانونی ندارد، بنابراین بــه مرجعی انتقال 
ندادیم و ترجیح دادیم موضوع را عمومی 

مطرح کنیم.
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۶ محصول دانش بنیان دارویی رونمایی شد
این شش محصول شامل ماده اولیه دارویی سپفووسبویر و ماده اولیه داروی داکالتاسویر دی هیدروکلرید از 
شرکت دارویی خورشید کادوس، شربت غلیظ طبیعی حاوی ژل رویال سلطنتی عسل خالص طبی و عصاره 
میوه عناب بدون مواد نگهدارنده شرکت تحقیق و توسعه دایا دارو، ساینوژل با حجم دو میلی لیتر حاوی ۳۲ 
گرم هیالورونیک اسید تزریق داخل مفصلی و ویسکور با حجم ۲.۵ میلی لیترحاوی ۵۰ گرم هیالورونیک 

اسید تزریق داخل مفصلی شرکت دانش بنیان نیکان طب کیمیا و پانسمان پیشرفته ترمیم زخم با ساختار 
شبیه پوست انسان شرکت دانش بنیان طبا زیست پلیمر است. در حال حاضر ۵۶ استارت آپ سالمت دیجیتال، 

۹۵ استارت آپ حوزه سلول های بنیادی و ۲۵ استارت آپ حوزه ژنتیک شناسایی شده اند. همچنین شناسایی ۵۲ 
شرکت دانش بنیان صادراتی و برگزاری نشست نشست های سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذار در کشورهای مستعد 

و شناسایی ۱۵ آزمایشگاه اکریدیته برنامه تجهیز و حمایت از آنها برای اخذ مجوز CE از شرکت های معتبر اروپایی به طور جدی توسط 
وزارت بهداشت دنبال می شود. براساس این گزارش، تشکیل کمیته فناوری بین وزارت بهداشت و معاونت علمی ریاست جمهوری برای سرعت 
بخشیدن به توسعه محصوالت دانش بنیان و راه اندازی سامانه معرفی شرکت های دانش بنیان و محصوالت آنها برای تکمیل زنجیره تامین  از 

مهمترین برنامه های رونمایی از چهل محصول دانش بنیان در چهل سالگی انقالب شکوهمند اسالمی است.
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ســال ها پیــش یــک 
مدیر جــوان از توماس.

مدیــر  جی.واتســون 
پرســید  آی.بــی.ام 
»چطور می توانم در کارم 
سریع تر پیشرفت کنم؟« 
واتسون پاســخ داد »نرخ 
شکســتت را دو برابر کــن«. به عبارت 
دیگر، هرچه بیشــتر شکست بخورید 
 و درس بیاموزیــد، ســریع تر موفــق

 می شوید.
حتی بعضی از رهبران شرکت ها عقیده 
دارند »اگر بخواهیم در بــازار خودمان 
موفق شــویم، باید در این حوزه زودتر 
شکست بخوریم«. به عبارت دیگر، باید 
درس هایمان را زودتر بیاموزیم. به جای 
یک یا دو شکست در سال، ده تا بیست 
شکست را تجربه کنید تا از نظر دانش و 
آگاهی در جایگاهی قرار گیرید که بر بازار 

مسلط شوید.

  راه حل محور باشید
رهبران از عهده مشــکالت و بحران ها 
برمی آیند، زیرا راه حل محور هستند. اگر 
مشکلی وجود داشته باشد، به روش حل 
آن فکر می کنند،  نه اینکه چه کسی را 

مقصر بدانند.
در کتابم »مدیریت بحران« به تعدادی 
از گام های مهم رهبران برای واکنش به 
بحران ها یا مشکالت مختلف اشاره کردم:

  ۱. آرام بمانید
از نگرانی یا عصبانیت اجتناب کنید. البته 
گفتنش ساده است، اما رهبران آرامش و 
شفافیت ذهنی خود را حفظ می کنند، 

زیرا برای چیزی که تــوان تغییرش را 
ندارند،  عصبانی نمی شوند.

  ۲. به توانایی هــای خود ایمان 
داشته باشید

شــما بحران های گذشــته را مدیریت 
کرده اید، پس دوباره می توانید این کار 

را انجام دهید.

  ۳. شجاعت پیشروی را داشته 
باشید

با رویدادهای ناگهانی فلج نشــوید. فورا 
برای اصالح شــرایط اقدامات ویژه ای 

انجام دهید.

  4. حقایق را دریابید
قبل از هر نوع تصمیم گیری، رویداد را به 

دقت بررسی کنید.

  ۵. کنترل را به دست  گیرید
۱۰۰ درصد مسئولیت را بر عهده بگیرید. 
مقصر دانستن دیگران یا فکر کردن به 

گذشته چیزی را حل نمی کند.

  ۶. ضررهــای احتمالی را کاهش 
دهید

راه حلی که قابل استفاده نیست را کنار 
بگذارید.

  ۷. بحران را مدیریت کنید
مسئولیت را بپذیرید، برنامه ای تهیه کنید 

و به حل مشکل مشغول شوید.

  ۸. مدام ارتباط برقرار کنید
افــراد را آگاه نگه  داریــد. عدم قطعیت 

بحران را چند برابر می کند.

  ۹. محدودیت هایتان را مشخص کنید
محدودیت هایی کــه باعث کندی روند 
حل بحران می شود را مشخص کرده و با 

آن ها کنار بیایید.

  ۱0. خالقیت به خرج دهید
تا حد ممکن راه حل ارائه دهید.

  ۱۱. حمله متقابل کنید
شرایط را ارزیابی کنید، حقایق را دریابید، 

سپس حمله کنید.

  ۱۲. کارها را ساده کنید
شاید در شــرایط بحران اتفاقات زیادی 
روی دهد و کارهای بسیاری برای انجام 
دادن داشته باشید. اما فقط بر مهم ترین 

کارها تمرکز کنید.

  ۱۳. هرگز درســتکاری را کنار 
نگذارید

مهم نیســت که با چه بحران یا چالشی 
روبه رو هســتید، اما باید بــدون کنار 
گذاشتن درســتی و صداقت  آن را حل 
کنید. به یاد داشته باشید که همه به شما 

نگاه می کنند.

  ۱4. تا رسیدن به موفقیت مقاومت 
کنید

بدون توجه به دشواری یا بزرگی بچران، 
هرگز تسلیم نشوید.

  متخصصان تغییر شرایط
بســیاری از اقدامات به شرایط بستگی 
دارد. بسیاری از مدیران به واسطه یک 
شرایط خاص ظهور می کنند. من مردان 
و زنان بســیاری را دیده ام که ســال ها 
جایگاه متوسطی داشته اند و سپس در 
شرایطی سخت و متالطم، ناگهان فشار 
مدیریت کسب و کار را بر دوش خود حس 
کرده اند. همچنین افــرادی را دیده ام 
که در یک شــرایط در کارشان مدیران 
فوق العاده ای بوده اند و در شرایطی دیگر 
به مدیرانی ضعیف تبدیل  شده اند. بعضی 
افراد در شرایط پایدار مدیران بسیار خوبی 
هستند و بعضی دیگر در شرایط متالطم 

مدیریتی فوق العاده ای دارند.
امروزه یک مدیر کسب وکار باید مانند 
یک هنرمند تغییرساز عمل کند. هنرمند 

تغییرساز زمانی که شــرکت به خاطر 
مشکالت جدی مالی و تغییر شرایط بازار 
در خطر سقوط اســت،  استوار می ماند. 
وقتی تالش های مدیر فعلی راه به جایی 
نمی برد، گاهی این رهبران در عرض چند 
هفته قادر به سازماندهی مجدد شرکت و 

برگرداندن آن به مسیر هستند. 
بنابراین مدیریت کســب و کار به شدت 
موردی است. اما ســختی باعث ظهور 
مدیــران بزرگ می شــود. مشــکالت 
تعیین کننده بزرگ بودن یا نبودن یک 
مدیر هســتند. پس هرگاه خــود را در 
مواجهه با شرایطی سخت یافتید، آن را 
فرصتی برای نشان دادن رویکرد مناسب 
خود بدانید،  نشان دادن اینکه از الزامات 

مدیریت برخوردارید.
ســختی باعث ظهور مدیــران بزرگ 
می شود. به گفته اپیکتیتوس »شرایط 
مرد را نمی سازد، بلکه واقعیت درونی اش 
را برای او آشــکار می کند«. شــرایط 
 ســخت مدیــران واقعی را مشــخص

 می کند.

۱۴ نکته برای واکنش به بحران ها؛   

قافیه را نبازید !

سختی باعث ظهور 
مدیران بزرگ می شود. 

به گفته اپیکتیتوس 
»شرایط مرد را 

نمی سازد، بلکه واقعیت 
درونی اش را برای او 

آشکار می کند«. شرایط 
سخت مدیران واقعی را 

مشخص می کند.

رهبران کسب وکار هرگز از واژه شکست استفاده نمی کنند. هرگز 
به شکست فکر نمی کنند. آن ها درس های ارزشمند، تجربه های 
یادگیری و عقب نشینی های موقتی را می شناسند، اما آن ها را 
شکست نمی دانند. به گفته اوریسون سوئِت مارِدن، نویسنده 
انگیزشی »برای فردی که قدرتش را می شناسد و نمی داند کی 
ضربه خواهد خورد، شکستی وجود ندارد. برای تالش هدفمند و 
خواسته شدید، هیچ شکستی وجود ندارد. برای فردی که پس از 
هر بار افتادن برمی خیزد و مانند توپ الستیکی برمی گردد و وقتی 
همه تسلیم شده اند، مقاومت می کند و وقتی همه برمی گردند، به 

راهش ادامه می دهد،  هیچ شکستی وجود ندارد«.

 
استارت آپ

اریک اشمیت در سخنرانی در رویداد کارآفرینی لندن، عوامل اصلی 
شکست های اســتارت آپی را بیان کرد که باعث کاهش سرعت رشد 

اکوسیستم کارآفرینی می شوند.

مدیرعامل ســابق گوگل، اریک اشــمیت، عوامل اصلی شکســت 
اســتارت آپ را در یکی از سخنرانی هایش برشــمرد. او این عوامل 
را عواملی جهانی دانســت که در سرتاســر اکوسیستم کارآفرینی 

درحال وقوع هستند.
رویداد Center for Entrepreneurs با تمرکز بر اکوسیســتم 
کارآفرینی در لندن برگزار شد و اریک اشــمیت یکی از سخنرانان 

 Business Insider آن بود. وبسایت
خالصــه ای از ســخنرانی و جلســات 
پرسش وپاسخ بعدی او را در قالب مقاله ای 
منتشر کرد. درادامه، ســه دلیل اصلی را 
بررسی می کنیم که از نگاه اشمیت عوامل 

شکست استارت آپ ها محسوب می شوند.

  ۱. افراد فقط با آشنایان خود همکاری می کنند
اشــمیت در خالصه  ســخنرانی اش درباره  این 

موضوع گفته بود:
اغلب با افرادی کار می کنیم که بیشتر می شناسیم. 
این افراد در زمینه ها و شاخه های محدودی فعالیت 

می کنند. 

مدیرعامل سابق گوگل در صحبت هایش به این نکته 
اشاره کرد که نیاز به تنوع و دخیل کردن افراد متنوع، 
در شرکت ها و گروه ها حس می شــود. او اعتقاد دارد 
شرکت ها باید از افراد با پیش زمینه های متنوع و حتی 

کشورها و زبان های گوناگون در مجموعه شان استفاده کنند.
اشــمیت معتقد اســت اگر گروه ها فقط به موسسه های آموزشــی محدود و 
جنسیت ها و نژادهای خاص برای استخدام اکتفا کنند، کارآفرینی آن ها شکوفا 
نخواهد شد. او در جلسه  پرسش وپاســخ به صورت ویژه به نابرابری جنسی در 
فضای فناوری اشاره کرد. البته، او به آینده  این صنعت و ازبین رفتن این نابرابری 

در نسل های آینده ابراز امیدواری کرد.

  ۲. تمرکز بیش ازحد بر محصول به جای پلتفرم
نکته  بعــدی درخورتوجه این اســت که به دلیل دشــواری در کســب درآمد 
از پلتفرم هــای تکنولوژیکــی بــرای حــل مشــکالت اجتماعــی،  گروه ها 

عموما به ســاخت محصــول محدود می شــوند. به عنــوان مثال، اشــمیت 
به تعــداد زیــاد اپلیکیشــن های تجــارت الکترونیک اشــاره می کنــد. این 
درحالی  اســت که پلتفرم هــای امن بــرای مقاصدی همچون اطالع رســانی 
 دربــاره  بی خانمان ها یــا آوارگان یــا تغییــرات آب وهوایی به نــدرت یافت

 می شوند.
اشمیت درادامه به ظرفیت فراوان پلتفرم های شبکه ای اشاره کرد. از دیدگاه او، 
این بازار رقبای کمی دارد و استارت آپ ها با اطمینان خاطر بیشتری می توانند 

به آن وارد شوند.

  ۳. تعلل در شراکت
در دنیــای پیشــرفته و پــر از ارتباطات واتصــاالت آســان، همکاری نکردن 
شرکت ها با یکدیگر مشــکل بزرگی محسوب می شود. اشــمیت این نکته را با 
جدیت در ســخنرانی اش مطرح و به این نکته اشــاره کرد که با محدودکردن 
 فعالیت و همکاری نکردن با گروه های مشــابه، فعالیت اســتارت آپ ها محدود

 خواهد بود.
این مدیراجرایی باسابقه در صنعت فناوری درادامه  صحبت هایش در این بخش، 
مثالی از گروه های توســعه  ربات های خانه دار بیان کرد. از دیدگاه اشمیت، این 
بازار آینده ای بســیار روشــن دارد؛ اما قطعا موفقیت در آن نیازمند همکاری 
زودهنگام گروه هــا خواهد بود. به بیان دیگر، ســاختن چنیــن محصوالتی به 
گروه های متعدد نیاز دارد و نمی توان با امید به گروهی کوچک، اســتارت آپی 

موفق دراین زمینه داشت.
اریک اشــمیت در پایــان صحبت هایــش به عنــوان راهکاری بــرای بهبود 
وضعیت کنونــی فضای اســتارت آپی، دوران رنســانس را در اروپــا مثال زد. 
بــه اعتقــاد او، ورود مــردم و متخصصــان آن زمان بــه همــه  زمینه ها از 
علم تا هنــر و کســب وکار و یادگیری این علــوم و فعالیت در ایــن زمینه ها، 
موفقیت آن دوران را زمینه ســاز شــد. به عبارت دیگر، اشــمیت الزام تنوع در 
 اســتارت آپ ها و زمینه های فعالیــت آن ها را عامل موفقیت این اکوسیســتم

 می داند.

منبع : کتاب رهبری کسب و کار
یـــادداشت
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،،
 مدیریت کسب و کار به شدت 

موردی است. اما سختی باعث ظهور 
مدیران بزرگ می شود. مشکالت 

تعیین کننده بزرگ بودن یا نبودن یک 
مدیر هستند. پس هرگاه خود را در 

مواجهه با شرایطی سخت یافتید، آن را 
فرصتی برای نشان دادن رویکرد مناسب 

خود بدانید.

زومیت
یـــادداشت

اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل، از دالیل شکست استارت آپ ها می گوید

اولین مرکز نوآوری 
فضایی راه اندازی شد

رییس سازمان فضایی ایران گفت: 
در راستای سیاست های کلی کشور 
و با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان 
و ایجاد زیست بوم کارآفرینی برای 
فارغ التحصیالن دانشگاهی، اولین 

مرکز نوآوری فضایی راه اندازی شد.
 مرتضی براری در مراســم امضای 
تفاهم نامه مشترک سازمان فضایی 
با معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و شتابدهنده خصوصی، 
با اشــاره به اینکــه منابع صندوق 
توسعه ملی می تواند برای گسترش 
کسب  وکارهای نوپا و فناوری های 
نوین اختصاص یابــد، اظهار کرد: 
سازمان فضایی ایران از شکل گیری 
شتابدهنده ها و مراکز نوآوری توسعه 
فناوری و خدمات فضایی برای ایجاد 
و توسعه اســتارتاپ های این حوزه 

حمایت می کند.
براری افزود: رشــد فناوری فضایی 
و ارزش افــزوده آن موجب شــده 
اســت تا اســتارتاپ ها در توسعه 
زیرســاخت های فضایی نیز ورود 
کنند کــه حمایــت از راه اندازی 
اســتارتاپ های حوزه فنــاوری به 
موازات توســعه کســب  وکارهای 
ارایــه دهنده خدمــات فضاپایه از 
اولویت های ســازمان فضایی ایران 

به شمار می رود.
رییس سازمان فضایی ایران با بیان 
اینکه امــروزه طراحی و ســاخت 
ماهواره ها به سمت کوچک سازی و 
ساده سازی و تشکیل منظومه های 
ماهواره ای پیش مــی رود، تصریح 
کرد: امروزه توسعه زیرساخت های 
ماهواره ای با ایجــاد منظومه ای از 
ماهواره های کوچک فراهم شــده، 
بطوری که بعنــوان انقالب فضایی 
مطــرح اســت، در همین راســتا 
فراهم کردن بستر الزم برای ورود 
استارتاپ ها در ساخت ماهواره های 
کوچک و توسعه منظومه ماهواره ای 
در اولویت برنامه های سازمان فضایی  
ایران قــرار گرفته و ایجــاد مرکز 
نوآوری فضایی در همین راستا است.

رییس سازمان فضایی ایران گفت: 
منظومه ماهواره هــای کوچک در 
صنعت iot نقش فراوانی داشــته و 
بازار بسیار بزرگی برای آن قابل تصور 
است و با ظرفیتی که در این حوزه در 
کشور وجود دارد، امیدواریم با حضور 
بخش خصوصی این شبکه در کشور 

توسعه یابد.
معــاون وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات افــزود: تســهیل گری، 
رفع موانع و توسعه بازار برای ورود 
و ســرمایه گذاری شــرکت های 
خصوصــی در ســاخت منظومه 
ماهواره های کوچک در دستور کار 
ســازمان فضایی ایران قرار دارد که 
در این راستا گام های جدی برداشته 

شده است.
در ادامه این مراســم نیز، اسماعیل 
قادری فــر، رییس مرکز توســعه 
فناوری های راهبردی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری اظهار 
کرد: با مشــارکت بخش خصوصی 
قصد داریم کســب  وکارهای حوزه 

فناوری را توسعه دهیم.
قادری فر با بیان اینکــه امیدواریم 
در سال آینده شــاهد بروز و ظهور 
نسل جدیدی از استارتاپ ها بر پایه 
فناوری روز باشــیم، گفت: در حال 
حاضر کشــور ما دارای بزرگترین 
اکوسیستم و جریان استارتاپی در 
منطقه است که باید از این ظرفیت 
بزرگ و توانمندی نیروی انســانی 
متخصص برای توســعه کســب 

 وکارهای نوپا استفاده کنیم.

ایسنا
گــزارش
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In its heyday, it had a minaret exceeding 
100 m in height. Today, only a portal 
of the Jorjir Mosque exists. Its rich 
brickwork exemplifies the main 
characteristic of Buyid architecture. 
Having long been partially hidden 
by mud and brick walls, this unique 
structure was fully uncovered, only in 
1955. 
During the Safavid period, a mosque 
was built here by Hakim Davud, a royal 
physician who fell afoul of Shah Abbas 
II and was forced to seek refuge in India. 
There, at the court of Jahan Shah, he 
grew rich; it was with the money that 
he sent back to his family in Esfahan 
that the mosque was created. The 
mosque’s spacious and harmonious 
Court produces an overwhelming 
impression on the visitor. Although 
showing numerous signs of restoration, 
it still retains much of its original charm.
The mosque’s highlights include a 
number of glistening brick-and-tile 
decorations, stunning pieces if 
calligraphy, and abundant inscriptions 
in angular Kufic The other conspicuous 
features are an exquisite moqarnas 
decorated mihrab, a beautifully inlaid 
minbar, and a handsome pierced screen 
on the western side of the courtyard. The 
dome of the sanctuary has the same echo 
effect that one can observe in the Royal 
(Imam) Mosque. The total area of Hakim 
Mosque is 9,680 sq. m.The fragmentary 
Jurjir façade is located on a side wall 

of the Hakim mosque, a seventeenth-
century structure which incorporated 
the tenth-century fragment into its walls. 
The Buyid fragment was discovered 
during restoration work in 1955. 
The façade fragment is the only remains 
of a mosque commissioned by the Buyid 
vizier Ibn Abbad, a Mutazilite scholar, 
and built by al-Sahib Kafil-kufat Ibn 
Abbad. The fragment consists of a deep 
entrance portal framed by sidewalls that 
project the façade away from the portal 
datum. The wall surfaces of the façade 
and the sidewalls are articulated with a 
series of receding and projecting vertical 
elements. The portal has a tripartite 
semi-dome hood with the central section 
left open to an arched window. The side 
sections of the semi-dome form concave 
triangular panels of elaborate stucco 
Kufic script that rest on the side walls 
of the portal recess. These, in turn, hold 
keyhole shaped niches on columns. 
The façade fragment displays a typical 
Buyid decorative technique, using thin 
bricks to form geometric patterns in 
relief. A second decorative method, 
the engraving of repeated geometric 
patterns into stucco revetment, 
is applied in alternation with the 
brickwork. This latter technique is 
applied to rounded vertical moldings 
that separate the alternately receding 
and projecting surfaces of brickwork. 
The attention to surface relief, both at the 
scale of wall elements and of decoration 
enlivens the façade with an intense 
play of shadow and light. The great 
variety of surface patterns is unrivaled 
by contemporary structures, including 
the Friday Mosques of Na’in and Isfahan.
Masjed-e Ḥakim a Buyid mosque
Hakim Mosque, built in the years 1067-
73/1656-63, was commissioned by 
Ḥakim Mo-ḥammad Dāwud, a converted 
Jew who served as the royal physician 
during the reigns of Shah Ṣafi I and 
Shah ʿ Abbās II. Chardin relates that 
the considerable funds needed for the 
construction of the mosque had been 
amassed in India by Ḥakim Dāwud, 
who had left the Safavid court after 
his fall from favor during the reign of 

Shah ʿ Abbās II. His considerably more 
favorable reception at the court of Shah 
Jahān, who granted him the title of 
Taqarrob Khan, the confidant, brought 
with it wealth. Ḥakim Dāwud never 
returned to Persia to see his namesake 
mosque, which carries his name in a 
poem inscribed on the portal and 
containing the chronogram “maqām-e 
kaʿba-ye digar šod az Dāwud-e Eṣfahān” 
indicating the date (1067) of the 
construction.
This mosque is located on the site of 
the Buyid Jorjir/Rangrezān Mosque, 
whose construction is credited to the 
Buyid vizier Ṣāḥeb Esmāʿil b. ʿ Abbād (d. 
385/995), and of which only a carved 
doorway has survived. It is nearly four-
acres in the area, which makes it the 
largest mosque in Isfahan after the Saljuq 
and Safavid congregational mosques, 
thus representing an extraordinary 
instance of competitively scaled sub-
imperial patronage in the capital 
city. It too is a four-ayvān, courtyard-
centered mosque of the Persian type. 
Unlike the two Safavid mosques, here 
the vast surfaces, especially inside 
the ayvāns and the domed chamber 
over the meḥrāb are decorated with 
alternating glazed and unglazed tiles. 
The epigraphic program, designed 
entirely by Moḥammad-Reżā Emāmi, 
one of the greatest masters of the mid-
17th century, records the name of the 
architect as Moḥammad-ʿAli b. Ostād ʿAli 
Beg Eṣfahāni.The architect was the son 
of the master builder ʿ Ali Beg of Isfahan, 
whose name appears in the foundation 
inscription of the Masjid-e Šāh. By 
employing the artists and architects 
associated with royal projects, Ḥakim 
Dāwud partakes in the same atmosphere 
of surrogate and competitive patronage 
that inspired many ḡolāms and other 
elite members of the Safavid household. 
As the foundation inscription of the 
mosque indicates, despite his sanctuary 
at the court of the Sunni Mughal emperor, 
the physician remained loyal to the 
protection of Twelver Shiʿism under the 
auspices of the Safavid Shah ʿAbbās II.

Masjed-E Hakim , A Buyid 
Mosque

Ghaeli Hotel In Isfahan: More 
Authentic Experience Of City
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Zanjan Bazaar: 
One of The Longest 
Iranian Bazaar
 

The Bazaar of Zanjan is 
located in the ancient 
network of the Iranian 
northwestern city and 
consists of two portions 
such as the Bazaar-e-Bala 
or upper section and the 
‘Bazaar-e-Paieen’ or ‘lower’ 
section.
The Bazaar of Zanjan, was 
inaugurated during the reign 
of Aqa Mohammad Khan 
Qajar in the year 1205 AH. 
and was completed during 
the reign of Fathali Shah, 
1213 AH. The Russian prince 
Alixis Soltikov visited this 
Bazaar in the year 1216 AH.
In the lower bazaar besides 
local commodities, goods, 
from the surrounding 
villages were also sold. 
Today this section is used as 
a warehouse for imported 
goods.
Two of the caravansaries 
or local, ancient inns of this 
bazaar are the Serai Malek 
and Serai Golshan.
These have been repaired 
and renovated in the year 
1345 AH. Two mosques are 
also a part of the aggregate, 
known as the Aqa Sheikh 
Fayaz mosque and Mirza 
mosque. Two public baths 
also exist here by the names 
of Buluri and Moini.

Kolabadi Historical 
House in Sari: A 
Tourist Attraction of 
Iran
House of Manouchehr Khan 
Kolabadi is related to the 
late Qajar era and is located 
in Iran’s northern city of Sari 
in place of Administration 
of Cultural Heritage.This 
monument was registered 
in the list of Iran’s national 
monuments with registration 
number 2148.
The house was built to the 
order of Sardar Jalil, one of 
the army commanders of 
the time. Later on, the house 
was yielded to his grandchild, 
Manouchehr Khan Kolabadi.
The architecture style of the 
building is taken from shrines 
in Qajar era and it consists 
of two interior and exterior 
sections. The main part of the 
house is established in two 
floors in the interior section 
and a basement and each floor 
has a dais and two-way rooms.
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where to stay

Cheap hotels have always been an essential part 
of the accommodation in Isfahan, Iran. Many 
of these economy lodgings in Isfahan are in the 
shape of traditional hotels and hostels. Not only 
economy hotels, but some of the best Isfahan 
Hotels (Abbasi Hotel) are in fact renovated 
traditional buildings. Statistics show that 
most of the visitors prefer lodging in these 
traditional hotels. The reason might be that 
these historic buildings provide them with a 
more authentic experience of the city. Isfahan’s 
economy accommodation isn’t only limited to 
hotels. Isfahan’s great number of guesthouses 
provide the travelers with great basic facilities in 
return for a very modest price. In the wake of the 
formation of SevenHostels Group, several hostels 
were also established in Isfahan. Ghaeli Hotel 
in Isfahan is on the top of the list of economy 
accommodation in the city. It is a beautiful 
house with traditional Iranian architecture and 
a delightful yard. The lovely wooden windows 
of Ghaeli Hotel open to the yard with its little 
Iranian garden and fountain pool. There is also 
a spacious terrace on the second floor where 
the guests can hang out and have a cup of tea. 
Visitors to Iran always remember their journey 
through Isfahan as the highlight of their time 
in Iran. People always look for the best places 
to stay while on a sightseeing tour. They need 
a place for themselves to digest the memories 
of the day and prepare for the adventures of 
tomorrow. It is a pity that sometimes, great 
places are short of quality accommodation. But 
that is not the case with Isfahan! This short piece 
cannot do justice to the rich diversity of Isfahan’s 
accommodation. As with most of the historic 
cities in Iran, the first choice of accommodation 
in Isfahan is traditional hotels. Abbasi Hotel is 
the most popular hotel in the category above. 
But the range of Isfahan hotels goes beyond 
fancy traditional hotels. There are great cheap 
hotels in Isfahan and they are some of the best 
in Iran. Ghaeli Hotel in Isfahan for example is a 
superb traditional hotel where you will have all 
the merits of an old Iranian house without being 
ripped off! It’s got it all! Lovely traditional rooms 
opening to a cozy little yard with a fountain pool 
and a garden. Ghaeli Hotel’s terrace creates 
a lovely atmosphere for having a drink and 
hanging out with other fellow travelers. Ibne 
Sina Hotel also offers a popular choice in the list 
of economy accommodation in Isfahan. But if 
you need a more modest place to stay, Isfahan’s 
marvelous diversity of guesthouses is just what 
you are looking for!

In Mahbibi Café, Make A 
Lot Of Good Friends

where to visit

Mahbibi Café with It’s peaceful cozy environment is 
just the perfect place for you to relax and enjoy your 
stay while having special beverage along with a nice 
music .You can also have a great time chatting with 
our friendly staff and the other guests and make a lot 
of good friends.There are many friendly gatherings 
being held in the café and people usually sing their 
favorite songs together .We also have a partnership 
with kids who suffer the Autism Disorder in our café 
and this way we try to make them happy and help 
them to be accepted in the society .In the mornings 
you can have a delicious breakfast with us for free 
and then join our exciting free walking tour to the 
most popular historical landmarks in Isfahan 
.Mahbibi hostel café is kindly looking forward to 
welcome all of you lovely guests .

Aloof from the bustle of the 
main streets, the Hakim 
Mosque was built in 1656 on 
the site of the 10th-century 
Buyid mosque Called Jorjir, 
The Jorjir Mosque was 
founded by Saheb ibn Ebad, 
the renowned Buyid vizier. 
For a long time, it served as 
a smaller Congregational 
Mosque of the city (compared 
to the Great Congregational 
Mosque, pp120-112).
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Informed sources say the ban 
on auto imports introduced in 
June by the government will be 
extended to the next fiscal year 
that begins in March.
President Hassan Rouhani will 
present next years’s budget 
bill to Parliament this week. 
According to an unnamed 
source, “In the budget bill, the 
government has set its income 
from auto imports at zero. This 
means that it has decided to 
extend the car import ban into 
the coming year,” the Persian-
language economic daily Donya-
e-Eqtesad reported.

Following US President Donald 
Trump’s decision in May to pull 
out of the historic Iran nuclear 
deal and re-sanction Tehran, 
the rial tanked and its value 
plunged to unprecedented 
lows. In the process foreign 
currency became a precious 
commodity and there was 
not enough of it to continue 
importing everything, namely 
expensive foreign cars. In a 
move aimed at preserving the 
exhausted currency reserves, 
the Rouhani administration 
introduced drastic measures to 
curb spending. 

Need to 
Rewrite 
Vehicle 
Emission 
Rules in 
Iran
Vehicle emission 
rules are simply 
outdated and need 
to be rewritten, the 
secretary general of 
the High Council of 
Traffic says.
Pouria Yazdi told 
ISNA that vehicle 
emission standards 
and automotive 
tests carried out at 
technical inspection 
centers in Iran are 
outdated. “The 
standards and 
the tests were last 
revised in 2014.”
Emphasizing that 
the matter needs 
to be addressed 
sooner rather 
than later, he said 
the inefficient 
standards can 
j e o p a r d i z e 
implementat ion 
of measures 
aimed at curbing 
air pollution in 
Tehran and other 
cities, pointing to 
the Air Pollution 
Reduction (APR) 
scheme recently 
launched in capital.
As per the APR 
scheme launched 
last month by 
the Tehran 
Municipality, old 
cars have been 
banned in the 
sprawling city. 
Violators are fined 
in the latest attempt 
at improving air 
quality. All four 
and two-wheelers 
in the metropolis 
are required to go 
though automotive 
inspections and 
acquire technical 
conformity papers 
that show the 
vehicle meets 
the required 
automotive and 
emission standards.
Yazdi said long 
intervals between 
revisions to the 
emission standards 
can render plans 
such as the APR 
ineffective. 
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Car Imports Remain at Zero in Iran

Production will need to be reduced by at least 
1.4 million barrels a day to prevent oversupply, 
Hossein Kazempour Ardebili said in an interview 
with Bloomberg.
Kazempour noted that OPEC may be unable to 
reach an agreement to curb supply when it meets 
in Vienna later this week.
OPEC seeks consensus on next year’s supply 
policy, with crude having slumped into a bear 
market last month.
While Saudi Arabian Crown Prince Mohammad 
bin Salman has agreed with Russian President 
Vladimir Putin to continue managing the market, 
Qatar in a surprise move on Monday said it will 
exit OPEC in 2019, threatening its cohesion. 
OPEC decisions need to be unanimous to be 
implemented.

“I don’t think they are thinking to have a cut -they 
may want to have excuses, or have a proposal on 
the table that is not grabbed by others, and say ‘OK, 
I told you so’,” Kazempour said.
The nations which have “put the barrels into the 
market in the last three months should cut it back,” 
he added.
“I doubt, with the failure they had in the last three 
months, that the declaration of cooperation 
gets extended,” Kazempour stated. “Why 

institutionalize a failure? And it needs unanimity 
to be extended.”
He also raised the prospect that OPEC, which has 
held together for more than half a century through 
war, sanctions and price slumps, may break apart.
“There is a sense of frustration prevailing, 
especially among small producers not at the 
level of Qatar,” because oil’s slump and the lost 
revenue gives them a reason to leave, the Iranian 
envoy said.

Iran, Pakistan vow to 
expand trade ties
Iran and Pakistan have agreed to enhance 
bilateral trade to achieve the annual target of 
US $ 5 billion through facilitation of business 
communities, scaling down of trade barriers 
and speedy progress on facilitating preferential 
trade.Iran, Pakistan vow to expand trade ties
Pakistan Foreign Ministry in a statement said 
the understanding came at the tenth round 
of Iran-Pakistan Political Consultations in 
Islamabad.
Iran’s Deputy Foreign Minister for Political 
Affairs Abbas Araghchi led the Iranian side while 
Pakistan Foreign Secretary Tehmina Janjua led 
the Pakistani delegation.
“Bilateral Political Consultation between Iran 
and Pakistan is one of the several important 
institutional mechanisms to regularly review 
and chart the way forward in various areas 
of cooperation,” the statement said. It added 
during the meeting, both sides expressed 
satisfaction at the continuing warmth in the 
bilateral relationship anchored in religious 
and socio-cultural affinities. “In addition, a 
long ‘border of friendship’ between the two 
countries has provided a means for regular 
people-to-people contacts over the centuries. In 
recent years, both countries have also provided 
each other principled support on the issues of 
Kashmir and the JCPOA,” the statement noted. 
It added Iran and Pakistan are close neighbors 
enjoying similarity of views on most regional 
and international issues. 

‘Yellow Vests’ Riots in Paris 
Cost €3mln
 The estimated damage caused by the last 
weekend’s protests held by “yellow vests” in 
French capital Paris against fuel taxes was €3-4 
million ($3.4-4.5 million), local media reported 
on Monday.Anne Hidalgo, mayor of Paris, told 
France 3 that she estimates that Saturday’s riots 
costed Paris “between $3-4 million euros”.
Thousands of “yellow vest” demonstrators had 
gathered in Paris and several other cities to 
protest French President Emmanuel Macron’s 
controversial fuel tax.Demonstrators, who 
generally live in rural areas due to high rents 
in the cities, called on Macron to cut fuel taxes 
and make economic arrangements to ease their 
lives.French police on Saturday cracked down 
on protesters around the famous Champs-
Elysees in Paris with tear gas and water cannons.
Demonstrators set a large number of vehicles 
and trash cans ablaze and pelted stones and 
bottles at the police.In the riots, at least two 
people have been killed, while 1,043 others --- 
including 222 security forces --- were injured, 
and as many as 1,424 persons were arrested.

Iran’s envoy to the Organization of 
the Petroleum Exporting Countries 
(OPEC) warned that global oil prices 
would slump to 40$ a barrel without 
a significant cut in the output of OPEC 
and its allies.

Iran Urges OPEC to Cut Output 
to Curb Oil Price Fall

news

Iran Majlis to Vote on Banking 
Reform Bills
 The Majlis speaker says reforms to the central bank 
law proposed by the government to overhaul the 
dysfunctional banking system has been reviewed in the 
relevant committees and is awaiting a final vote in the 
chamber.
The bills were sent to parliament more than a year ago. 
The Banking Reform Bill that would replace the current 
decades-old Usury-Free Banking Law, outlines procedures 
for banks and credit institutions for obtaining a license 
from the CBI. 

It also explains banking operations and services, notifies 
regulations for the establishment of foreign bank 
branches and sets limits on their investments, according 
to Financial Tribune.
“The Majlis Research Center had earlier warned 
about banking challenges and proposed measures for 
addressing the problems,” Ali Larijani said on Monday. 
“But regarding some issues, like high interest rates 
that undermine the banking sector, direct government 
intervention is essential,” he added. 
On the other hand, the reform bills aim to update 
banking regulations. Improving the independence of 
CBI, enhancing monetary policy and improving CBI 

supervision over the money 
market are among its key 
goals.Addressing a press 
conference, Larijani said 
the liquidity is one of the 
main economic hurdles 
and that is why the Majils 
allowed the government to 
sell incomplete development 
projects to the private sector. 
“Doing so will not only contribute 
to economic prosperity but would absorb the huge 
liquidity”, he said.    

Bakutel-2018 to link Iran firms to 
markets: Minister
 Iran’s minister of communication described Baku 
international exposition as an opportunity for Iranian 
companies and exports to tap into markets of the region.
‘What we are looking to is creating a bigger market with the 
aim of IT and propping up startups in the region with the 
youth at the center of attention,’ Mohammad-Javad Azari-
Jahromi, Iran’s Minister of Communication and Information 
Technology, told reporters at Bakutel-2018 in Republic of 
Azerbaijan.
According to the idea, a series of intensive talks were held 
at the ministerial level over the past six or seven months at 

various regional forums including those in Ashgabat and 
Dubai, he said.
Fourteen Iranian companies, the minister said, are 
participating in Bakutel-2018, which would link the 
companies to regional markets as well as Azerbaijani.

Amir-Kabir satellite which is ready to be launched was 
introduced at the expo, Azari-Jahromi said.
He noted that two main issues that will be promoted during 
the visit are experience sharing with Azerbaijani academic 
centers, and jointly developing a remote-sensing satellite.
The 24th Azerbaijan International Telecommunications, 
Innovations and Technologies Exhibition ‘Bakutel-2018’ 
opened Tuesday. It will be wrapped up on December 7.

Iranian Tire Companies 
Want Higher Prices
 Iran Tire Industry Association has 
sent a note to the Ministry of Industries 
and the Consumers and Producers 
Protection Organization demanding local 
manufacturers be allowed to raise prices 
by 30%.The association’s spokesman 
Mostafa Tanha says, “The ministry had 
agreed to a gradual price increase.” However, 
authorities are yet to approve the extent of 
the price increase and when the new prices 
would come into effect, ISNA reported.
With the local currency losing over 70% of 
its value against the USD over the past eight 

months, prices of almost all goods have 
multiplied several times. Overheads of the 
tire industry have increased significantly 
but their factory prices remain unchanged.
Furthermore, scarcity of raw materials 
has caused a sharp decline in domestic 
tire production, putting extra pressure on 
manufacturers.
Locally-made tires are priced at 5 million 
rials ($42) a pair in the market while factory 
prices are less than 3 million rials ($25).
Tanha earlier told reporters that the 
country’s tire production rate has declined 
by 25% during the month to June 22 
compared to a month earlier.
According to Mohammad Reza Bajestani, 

an official with the Ministry of Industries, 
400,000 tons of tires are sold in the country 
every year. Local companies on average used 
to produce 250,000 tons.
According to the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration, importers 
annually brought in close to 120,000 tons of 
tires. The balance is contraband smuggled 
through the porous borders.
Several firms, including the well-known 
Kavir Tire and Yazd Tire companies, used 
to produce tires for both heavy and light 
vehicles in large volumes. In addition to the 
two, there are 8 other major tire companies. 
Some 15,000 people work for the tire 
manufacturing industry.



Macron's Popularity Hits New 
Low amid French Protests: Poll
French President Emmanuel Macron and Prime 
Minister Edouard Philippe's approval ratings 
hit new lows as the "yellow vest" protests 
gathered pace, according to an Ifop-Fiducial 
poll for Paris Match and Sud Radio published 
on Tuesday.
Macron's approval rating fell to 23 percent in 
the poll conducted late last week, down six 
points on the previous month. Philippe's rating 
fell 10 points to 26 percent.
The president's score matches the low charted 
by his predecessor Francois Hollande in late 
2013, according to Paris Match. Hollande was 
then considered to be the least popular leader 
in modern French history, Reuters reported.
The first "yellow vest" demonstrations were 
held on Nov. 17 to contest fuel-tax rises, and 
have since evolved into a broader protest 
movement and anti-Macron uprising.
Protests in Paris on Dec. 1 turned particularly 
violent, with the Arc de Triomphe defaced and 
avenues off Paris's Champs Elysees suffering 
mass vandalism.
Paris to Suspend Fuel Tax Hikes 
Amid Violent Protests in France
French Prime Minister Edouard Philippe 
intends to declare a moratorium on the 
increase in fuel taxes, which has led to mass 
demonstrations and unrest in the country, AFP 
reported citing government sources.
According to AFP, the prime minister will 
announce the government's decision while 
meeting with the party La Republique En 
Marche! (The Republic on the move!).
The French government has officially cancelled 
a meeting with yellow vest protestors that was 
scheduled for December 4, France24 reported.
While President Emmanuel Macron earlier 
threatened not to back down on the anti-
pollution fuel taxes that sparked protests, the 
government has indicated that it might make 
concessions.
Bin Salman's trip to Jordan 
postponed
 Informed Jordanian sources said on Tuesday 
hotel booking for Saudi crown prince and 
members of his delegation has been canceled.
Al Jazeera TV channel had announced, heading 
a high-ranking delegation, Mohammed bin 
Salman was scheduled to visit Jordan on 
Tuesday.According to Jordanian sources, the 
reason for the cancellation of the trip remains 
to be known. Some local sources, however, said 
Jordan's King Abdullah II's visit to Washington 
to attend George W. Bush's funeral ceremony 
can be among the reasons for postponing the 
trip.In order to escape the isolation caused by 
slaying Saudi critic journalist Jamal Khashoggi, 
Mohammed Bin Salman decided to visit United 
Arab Emirates, Bahrain, Tunisia, Egypt, Algeria 
and Mauritania.

President addressing people in Shahrood City:

If US wants to stop Iran oil sales, no oil 
will be exported from Persian Gulf

Addressing the people of Semnan 
Province in Shahrood City’s Takhti 
Stadium on Tuesday, Dr Rouhani 
described the great Iranian nation’s 
victories against the United States 
in the past 40 years unprecedented 
and said, “The United States must 
understand that the great Iranian 
nation will be the ultimate victor and 
it won’t let its enemies smile”.
He added, “We will develop our 
relations with our neighbouring and 
Islamic countries and the world”.
“The United States said it would 
stop Iran’s oil export and business 
relations, making Iran isolated, but it 
could not do it and it won’t be able to 
sever our relations with the peoples 
of the region”.
Stating that, “Today, is the day of the 
historic test of the Iranian nation,” 
Dr Rouhani added, “After 40 years of 
fighting a cruel enemy like the US, we 
have achieved great victories”.
“The United States was after a coup 
in this country, separating Iran and 
Khuzestan, and putting the country 

under pressure through sanctions, 
but it was never successful in 
pursuing its goals,” he added.
The President also said, “A powerful 
Iran is intolerable for the Americans 
and Zionists and the great Iranian 
nation have never yielded to them 
and won’t do so”.
We will sell our oil and they can’t 
stop us from doing this, said Rouhani 
adding, “If the US wants to stop our oil 
sales, no oil will be exported from the 
Persian Gulf”.
Stating that, “The US won’t be able 
to sever our relations with peoples 
of the region,” he continued, “We 
will develop our relations with our 
neighbouring and Islamic countries 
and the world”.

“America is not able to sever our 
business relations in the world and 
the region and they must understand 
that this land will keep its cultural, 
political and economic relations with 
the countries of the region and the 
world,” he added.
Dr. Rouhani also went on to state 
that Iran will develop its relations 
with its neighbouring and Islamic 
countries and the world, saying, “The 
US is trying to separate Iran from its 
neighbours, Europe, China and India, 
promoting Iranophobia, while we 
won’t be enemy to our neighbours”.
“The Islamic Republic of Iran’s 
relations with the world will 
develop day by day,” continued the  
president.

Iranian President stressed that 
Iran will sell its oil and US can’t 
stop Iran from doing this, adding, 
“If the US wants to stop our oil 
sales, no oil will be exported from 
the Persian Gulf”.

An Iranian lawmaker said consultations 
are under way to secure the release of 
the remaining Iranian border guards 
abducted by terrorists at a military post 
on the common border with Pakistan 
back in October.
Speaking to Tasnim, Ali Kord hailed the 
efforts by the security forces and the 
Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
that resulted in the freedom of five of the 
14 kidnapped border guards.
He said consultations are going on to 
secure the release of the remaining 

abductees.
The lawmaker, however, deplored what 
he called the Foreign Ministry’s lack of 
serious action for the freedom of the 
Iranian hostages through diplomatic 
channels.
On November 22, the IRGC said the 
five abductees returned to Iran after 
consultations and interaction with 
Pakistan.
The so-called Jaish-ul-Adl terrorist 
group infiltrated the country from the 
Pakistani side of the border on October 

15 and took hostage 14 border guards, 
local Basij forces, and IRGC members.
The IRGC Ground Force’s Quds Base 
announced in October that the local 
Basij forces and the border regiment 
forces stationed at the border post in 
Mirjaveh region in Iran’s southeastern 
province of Sistan and Balouchestan 
had been abducted after “acts of treason 
and collusion” involving an element or 
elements of the anti-Revolution groups 
who had infiltrated the country.
Iranian military forces along the 

southeastern 
border areas are frequently 

attacked by terrorist groups coming 
from Afghanistan and Pakistan.
Tehran has frequently asked the two 
neighbors to step up security at the 
common border to prevent terrorist 
attacks on Iranian forces.

MP: Efforts Underway for Release of Iranians Held Hostage in Pakistan
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Iran embassy pursuing Georgia’s deportation 
of nationals
The embassy of the Islamic Republic of Iran in Tbilisi issued a statement on Monday, 
announcing that following the unusual deportation of a number of Iranian nationals 
across different borders of Georgia, the embassy has taken necessary measures through 
diplomatic channels.The Iranian embassy in Georgia has also confirmed reports on 
December 2 about the deportation or entry ban of dozens of Iranian citizens from the 
Caucasus country, media reports said.The Iranian embassy in Tbilisi said that it is pursuing 
the issue with Georgian authorities and asking for clarification of immigration laws and 
regulations and satisfactory explanation for the deportations.In a statement issued on 
Tuesday, the embassy of the Islamic Republic of Iran in Tbilisi said "based on its duty in 
protecting Iranian nationals, the embassy is pursuing the issue through diplomatic means."

Yemen Peace Talks to Start in Sweden 
Wednesday: Sources
Houthi officials are expected to travel to Sweden for talks as early as Wednesday to end the 
nearly -4year-old Saudi-led war on Yemen.UN special envoy Martin Griffiths arrived in the 
Yemeni capital Sana’a on Monday to escort the Houthi delegation.
The peace talks may start Wednesday, two sources familiar with the matter said, Reuters 
reported.Griffiths shuttled between the parties to salvage a previous round that collapsed 
in September after the Houthis were barred from joining the talks.Mohammad al-Bukhaiti, 
a member of the Houthi political bureau, said its delegation would travel to Sweden 
Tuesday morning on a plane provided by Kuwait and accompanied by Griffiths.
A post on the UN envoy’s Twitter account thanked all parties for facilitating the evacuation 
of the 50 wounded fighters Monday to Oman for treatment.

Iranian Foreign 
Minister Zarif rejected 
Reuters’ speculations 
that the EU-Iran trade 
mechanism, aimed at 
bypassing US sanctions 
against Tehran, 
would not cover oil 
sales.Speaking to 
ICANA news agency 
on Tuesday, Iranian 
Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
rejected the recent 
claim by Reuters that 
the Iran-EU trade 
mechanism, officially 
known as Special 
Purpose Vehicle (SPV), 
will not cover oil sales 
and only includes 
humanitarian and food 
products.
Zarif maintained 
that Iran’s oil sales 
is actually the focus 
of the EU’s promised 
trade mechanism, 
adding “based on the 
information we have, 
[Reuters’ claim] is not 
true. If the revenues 
of Iran’s oil sales are 
not put into an account,  
then it won’t be clear if 
there is any money to 
do transactions with. 
On the other hand, 
Iran’s major export is 
oil, so I suspect some 
media hype aimed at 
making people lose 
hope.”
The mechanism is 
part of the EU’s efforts 
to encourage Iran to 
remain in the nuclear 
deal following the 
unilateral withdrawal 
of the US back in 
May, by offering an 
alternative payment 
channel to keep 
trade flowing with 
Iran in defiance of US 
sanctions.Zarif said 
Iran is of the belief that 
European countries 
are making efforts 
to maintain ties with 
the Islamic Republic.
He added that EU 
seems to be exercising 
“too much caution” 
regarding the SPV.
“The European sides 
want to enjoy the 
benefits of the JCPOA 
without paying any 
price for it, which is 
impossible,” said Zarif. 
“Overall, it seems that 
the EU understands 
this fact, and we hope 
to hear some good 
news in the coming 
days.”Zarif added that 
the initial information 
received from the EU 
for the execution of the 
trade mechanism has 
been positive.

Zarif says 
Iran-EU trade 
mechanism will 
cover oil sales

Iran
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SPV for Iran trade to be announced 
soon: Iran Deputy FM
 Iran’s Deputy Foreign Minister for Political Affairs Abbas Araghchi 
says Iran and the European Union are in close touch on SPV (Special 
Purpose Vehicle for trade) mechanism and hope that it would be 
announced soon.
He expressed these views in an exclusive interview with the Islamic 
Republic News Agency (IRNA) during his Pakistan’s visit.
The official added despite the US unilateral withdrawal from the 
Joint Compressive Plan of Action (JCPOA), the European Union has 
introduced special financial mechanism for trade with Iran counter-
ing the negative impacts of the US illegal sanctions.
Araghchi went on to say that Europe through Special-Purpose Ve-
hicle wants to facilitate Iran-Europe payments after US illegal sanc-
tions on Iran, and some unanticipated problems and their solution.
He added that there are no special conditions on Iran to participate 
in the SPV; however, under the mechanism there are some rules 
which the Iranian banks need to follow to implement the financial 
system.
Deputy Foreign Minister said the Iranian banks right now are under 
the US sanctions and if they come under Financial Action Task Force 

(FATF) sanctions, then SPV cannot be implemented. 
Senior Iranian diplomat was of the view that if Iran banks come 
under FATF sanctions again, then they would not be able to make 
transactions not only with Europe but also China and Russia as well.
He expressed the hope that Iran Parliament, Guardian Council and 
Expediency Council would be able to reach at consensus regarding 
FATF which is in the interest of Iran, otherwise it would be very dif-
ficult for the Iranian banks to do transactions at the international 
level. 
Araghchi added that Iran is in constant touch with Europe on SPV 
however details of the agreement cannot be made public till it is 
finalized. 
Referring to his Pakistan visit, the minister said he had fruitful meet-
ings with Pakistan’s Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi and 
Foreign Secretary Tehmina Janjua.
He said during the meetings both sides had detailed discussions on 
bilateral ties, regional and global issues, US withdrawal from Iran 
nuclear deal, situation in Afghanistan and humanitarian crisis in 
Yemen.
Senior diplomat said Iran and Pakistan share common view on issue 
of Afghanistan and peace and stability in the country is in the inter-
est of both Iran and Pakistan.

We will sell our 
oil and they can’t 
stop us from doing 
this, said Rouhani 
adding, “If the US 
wants to stop our 
oil sales, no oil will 
be exported from 

the Persian Gulf”.



If US wants to stop Iran oil sales, no oil 
will be exported from Persian Gulf

Iran's supreme leader comments on 'no-retirees law'
 At a meeting with clerics and scholars on Tuesday, the Supreme 
Leader of the Islamic Revolution touched on some of the gaps 
in 'no-retiree law'.
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei emphasized the importance 
and necessity of implementing the law on the prohibition of 
retirees from being employed in government positions.He 
said, however, there are some gaps within the law which should 
be addressed.Some officials have asked him to allow a number of 
the retired managers to be reinstated, Ayatollah Khamenei said.A 
law was adopted in Iran in September which bans retirees from re-
employment in public sector. 

EU foreign policy chief 
Federica Mogherini 
expressed fear that the 
"rule of the jungle" may 
prevail over the rule of 
law in global relations as 
important international 
treaties are being 
challenged."Today, I am 
afraid we have to admit 
that such a new world 
order has never truly 
materialised and worse, 
there is a real risk today 
that the rule of the jungle 
replaces the rule of law. The 
same international treaties 
— so many in which we are 
together — that ended the 
Cold War are today put into 
question", Mogherini said 
at the Harvard Kennedy 
School for Science and 
International Affairs, RIA 
Novosti reported.
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Ali-Asghar Mounesan said the city of Abadeh in Fars 
province, Meybod in Yazd province, and the village of 
Khorashad in South Khorasan province have made 
their way into the WCC’s list as new representatives 
of the Islamic Republic.
“According to WCC, Abadeh was registered as the 
world city of wood carving, Meybod as the world city 
of Zilu (pileless rugs), and Khorashad as the village 
of Tobafi (towel weaving),” said Mounesan.
The World Crafts Council, an affiliate of the United 
Nations Educational, Scientific, and Cultural 
Organization (UNESCO), has started registering 
world cities since 2014, he noted. In 2015, Iran’s 
Tabriz was registered as the world city of handmade 
carpets and Isfahan as the world city of handicrafts, 
he added.

Mounesan further noted that at the moment 28 cities 
in the world are listed as world craft cities and this 
year international evaluators from India, Kuwait and 
Oman and an evaluator from Iran travelled to three 
Iranian provinces and visited different regions to 
assess them based on international indices.
International evaluators began their trip from 
Fars Province and Abadeh on the basis of indices 
including the number of workshops, sales and 
exports in late October this year. After that, they 
visited Meybod and finally went to the village of 
Khorashad in southern Khorasan, underlined 
Mounesan. “After the visit of the WCC evaluators, 
these cities were globally registered and their 
plaque of registration has been sent to Iran,” added 
Mounesan.
He also congratulated all the people of Iran, 
especially the people of the provinces of Fars,  Yazd 
and South Khorasan, on the global recognition, 
saying that Iran is now ranked first in world with 
eight cities and two villages registered globally for 
their crafts.

"We would like to see the European Union move sanctions 
that target Iran's missile program," Brian Hook, the State 
Department official who oversees Iran policy, said .Hook 
spoke during a flight with Secretary of State Mike Pompeo 
to a meeting of the North Atlantic Treaty Organization 
in Brussels.Hook told reporters that the United Nations 
Security Council has been "consistent" for the past 12 years 
in telling Iran to stop testing and proliferating ballistic 
missiles and that Iran has been "defying the Council."
On Saturday, Pompeo claimed Iran had tested a medium-
range ballistic missile in violation of a UN resolution, 

while Iran said its missile program was purely defensive 
in nature and solely for the defense of the country.And 
while Pompeo claimed the test violated UN resolution 
2231, the launch does not constitute a violation of the UN 
measure, according to the language of the resolution.The 
Security Council adopted the resolution, which endorsed 
the implementation of the Joint Comprehensive Plan 
of Action, as the Iran nuclear deal is formally known, in 
2015. It does not, in fact, ban Iran from undertaking any 
activity related to ballistic missiles, a point of criticism for 
opponents of the deal.

The United Nations has reached a mutual agreement 
with Adelaide university of Autralia and the plan 
of Healthy Urban Microbiome Initiative (HUMI) in 
the  2018 UN Biodiversity Conference  in "Sharm el-
Sheikh",  a city on the coastal strip along the Red Sea . 
David Cooper, the Deputy Executive Secretary of the 
Convention on Biological Diversity has considered 
this cooperation agreement as the global movement 

to improve the global urban health.
According to the plan of Healthy Urban Microbiome 
Initiative (HUMI) in 2020, the organizers have 
planned to implement the project in 20 cities of 20 
countries around the world, before the UN 2020 
biodiversity conference.In this regard, Martin 
Brid, from Adelaide University has announced that 
exposing human to the environmental microbiome 
that is found is the urban green spaces, has an 
important role in improving the function of the 
immune system of human body."Adelaide University 
will cooperate with societies, civil and public health 
authorities to assess the effects of exposing to the 
environmental microbiome on improving citizens' 
health and urban biodiversity," he also said.

"The leaves are green gold and the best source of 
carbon that can be transferred to leaf pile silo and 
changed into leaf molds," the CEO of the parks and 
green space organization of Isfahan municipality 
said.
"Autumn is the most beautiful season, but we can see 
more colorful leaves in the city this year. Despite the 
water problems, paying special attention to trees 
has caused to prevent damages to the trees, because 
if they had damaged, we would have seen dried trees 
with dead leaves instead of colorful trees in the city," 
Forough Mortezaeenejad said.
Saying that according to the plans, some silos have 

been prepared in 15 municipal districts in order to 
transfer the collected leaves throughout the city, and 
change them into leaf mold, she said, "This year, the 
parks and green space organization has introduced 
four main depots in Jorookan, Mahmood Abad, 
Najvan, and the east jungle to the districts."
Emphasizing on this fact that no leaf is considered 
as waste, she continued, "Trees absorb the nutrients 
from soil and bring them on the surface of the leaves 
to perform photosynthesis with the help of the solar 
energy; plants are always fresh due to these nutrients. 
Therefore, if these leaves are burned or discarded, we 
will lose the best source of nutrient."

Iran is not intervening in Syria and Iraq and it does not 
need to have a military base in Syria, said the senior 
spokesman of Iran’s Armed Forces.Brigadier General 
Abulfazl Shekarchi said Iran provides Syria and Iraq 
with advisory assistance upon their government’ 
official request.Iran advisory presence is quite 
legitimate, General Shakarchi added.In response to 
a question on the cooperation between Iranian and 
Russian advisors in Syria, he said both countries are 
coordinated.Commenting on the claims by some 
regional parties, alleging targeting Iran’s positions 

in Syria, he said ‘We have no independent position 
in the country.’ They may target Syrian bases in their 
attacks and harm Iranian advisors as well, the Iranian 
General said.All claims that are being made, regarding 
Iran’s presence in Syria, are based on American 
excuses and also non-sense allegations leveled by the 
Zionist regime of Israel.Iraq and Syria insist on Iran 
advisory presence, Shekarchi said, adding that they 
are the Syrian and Iraqi armies and people in the two 
countries that are fighting their enemies and Iran has 
no direct intervention. 

 Iran’s missile tests do not violate the United Nation 
Security Council Resolution 2231, wrote the 
director of the International Institute for Strategic 
Studies (IISS).Mark Fitzpatrick argued on Monday 
that the gravity of Iran’s December 1 medium-
range ballistic missile test has been exaggerated 
by the Trump administration.‘US Secretary of 
State Mike Pompeo denounced the missile launch, 

claiming, incorrectly, that it was a violation of 
UN Security Council Resolution 2231 (2015),’ 
wrote Fitzpatrick.Saying that the test ‘was not 
a ‘violation,’’ he added, ‘Unlike past resolutions, 
which mandated no such missile testing by Iran, 
Resolution 2231 only ‘calls upon’ Iran not to test 
missiles designed to be capable of delivering nuclear  
weapons.’

Two Iranian Cities, One Village Registered by 
World Crafts Council

US calls on Europe to implement its own sanctions against Iran

Improving urban health by 
expanding green spaces

The United Nations has signed an agreement 
with the purpose of improving citizens' heath 
through restoring and creating biodiverse 
urban green spaces around the world.

Two Iranian cities and a village have been 
officially registered by the World Crafts Council 
for their outstanding handicrafts, said the head 
of Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization (ICHTO).

Green gold to turn into leaf molds

Iran not intervening in Syria, Iraq: Army spox

Iran’s missile test not violating UN resolution: US expert
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