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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

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,550,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,746,005,182,000جدید

1,910,0002,331,000نیم سکه

1,120,0001,241,000ربع سکه

653,000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18338400539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

وقتی ناظران کم کاری می کنند؛

 داستان لبنیاتی های 
گران فروش و جرائم ناچیز!

بازار لبنیات همیشــه یکی از پرحاشــیه ترین 
بازارهایی بــوده که تخلفات زیــادی را در خود 
جای داده اســت. وضعیت به گونه ای است که 
صنایع لبنی قیمت محصوالت شان را حدود ۶۰ 
درصد گران تر از پارسال می فروشند و وقتی هم 
جریمه می شوند می گویند:»مهم نیست، ادامه 

می دهیم!«
لبنیات یکی از محصوالتی اســت که به گفته 
بسیاری از مسئوالن دســتگاه های نظارتی و به 
گواه اخبار و گزارش هایی که از سوی آن ها منتشر 
می شود، یکی از پرحاشــیه ترین بازارها را دارد 
و به وقت افزایش قیمت حــرف و حدیث های 
بسیاری برای آن ها به وجود می آید. البته بگذریم 

از تخلفات ریز و درشتی که همواره ...

2 ادامه در صفحه 
           احمد سالک:  علی رغم صحبت های تبلیغاتی رییس جمهور در اصفهان که قول داد آب در زاینده رود جاری می شود اما هیچ خبری نشد و وضع بدتر شد.

هم چنان برداشت های بی رویه از زاینده رود در حال انجام است و بارگذاری های جدید هم روی رودخانه انجام شده است.

به دلیل عدم تحقق وعده های دولت در خصوص جاری شدن زاینده رود نمایندگان اصفهان استعفادادند؛  

داد از بیداد بی آبی!
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قیمت موبایل کاهش می یابد
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران گفت: با توجه به کاهش نرخ ارز، 
اقدامات مشترک مثبت وزیران صنعت و ارتباطات با نهادهای دیگر برای ترخیص 
گوشــی های توقیفی در گمرک ها، به طور حتم بازار موبایل به سمت کاهش 

قیمت و رونق پیش خواهد رفت.
ابراهیم درستی افزود: اکنون ۶۰۰ هزار دستگاه موبایل در گمرک در توقیف 
است که در صورت عرضه و نیز اختصاص ارز نیمایی به واردکنندگان شاهد 

بازگشت قیمت موبایل به نرخ اولیه خواهیم بود.  
وی با بیان اینکه جلسه های متعددی برای بهبود وضعیت بازار موبایل با 

وزیران صنعت، معدن ...

به پاس روز حسابدار؛

 حساب ، 
حساب است ...؟!

 در بیــن مــا ایرانــی هــا یک 
ضرب المثل وجود دارد که البته 
ریشه درســتی ندارد اما به وفور 
از آن استفاده می شود و آن هم 
چیزی نیست جز » اگر شریک 
خوب بــود ، خدا هم شــریک 
داشت« با نگاهی به تاریخ ایران و 
اسالم می توان به راحتی دریافت 
که این ضرب المثل ریشه تاریخی 
و طوالنی مدتی نداشته و احیانا 
از یک اتفــاق نادر در گذشــته 
 ایجاد شده اســت. در متن این
 ضرب المثل انســان هــا را از 
مشارکت با یکدیگر مخصوصا در 
امور اقتصادی منع کرده اند و این 
در حالی است که ایرانیان از دیر باز 
در همه امور من جمله اقتصادی 
دســت گیر یکدیگر بوده اند و از 
زمانی که اسالم به ایران وارد شد 
این دستگیری و مشارکت به مدد 
فرامین اسالمی بیشتر هم شد. 
در اسالم مشــارکت اجتماعی 
اهمیتی به ســزایی دارد. اسالم 
در ضرورت مشارکت اجتماعی 
توصیه ها و راهکارهای بسیاری 

ارائه نموده و ...

کوثر بابایی
ســرمقــاله
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وی افــزود: بــا اجــرای ایــن قانــون 
تحــرک و پویایــی در کشــور ایجــاد 
خواهــد شــد و بدنه مدیریتی کشــور 
 را بــه ســمت جوان گرایــی حرکــت

 می دهیم.
نماینده مــردم گلپایگان و خوانســار 
در مجلس شــورای اســالمی گفت: در 
راســتای اجرای این قانــون به صورت 
شفاف و کامل و تصویب همه لوایح این 
قانون شــامل صندوق تامین اجتماعی، 
صندوق بازنشســتگی فوالد و صندوق 
بازنشستگی کشوری و سایر صندوق ها 
 می شــود و باید از بدنه مدیریتی کشور

 حذف شوند.
وی تصریح کرد: استاندار اصفهان طبق 
مصوبه مجلس در قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان نخستین استانداری بود که 

استعفا داد.
بختیار با اشاره به این که استاندار جدید 
اصفهان بازنشسته نیســت، تاکید کرد: 

رضایی، اســتاندار جدیــد عضو هیئت 
علمی دانشگاه بوده و محدودیتی برای 
بازنشســتگی ندارد و از طرفی سال ها 
مدیر دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 

بوده است.
وی خاطرنشــان کــرد: اگــر اتحــاد، 
انســجام، برادری و همبستگی در بین 
مدیران اســتان وجود داشــته باشــد 
و درگیــری سیاســی و جناحــی در 
بخش های مختلف استان نباشد، قطعا 
اســتاندار اصفهان برای برطرف شدن 
 مشــکالت و معضالت موفــق خواهد 

شد.
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس 
شورای اسالمی با اشــاره به ظرفیت ها 
و پتانســیل های اســتان عنــوان کرد: 
اســتان اصفهان در ردیف پنج اســتان 
برتر کشــور از نظر موقعیت گردشگری 
است و پتانســیل های خوبی در زمینه 
دامداری، کشاورزی، صنعت و خدمات 

 دارد که باید از آن به بهترین شکل ممکن
 بهره برد.

 بختیار تاکیــد کرد: اســتان اصفهان 
می تواند بهترین اســتان  کشــور باشد 
مشــروط بر این که تمام مدیران برای 
منافع استان تالش کنند، موضوع اصلی 
اشــتغال، بیکاری جوانــان ، اقتصاد و 
معیشت اســت و با توجه به پتانسیل و 
ظرفیت ها، استان اصفهان باید پیشرفت 

کند.
نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در 
مجلس شورای اسالمی گفت: استاندار 
سابق اصفهان بروکراسی اداری در زمینه 
ســرمایه گذاری  را برطرف کرد، پس از 
اتمام عملیات جــاده مواصالتی موته- 
گلپایگان یکی از مدیران اســتان های 
دیگر دستور داده بود که بروید تابلوهای 
نصب شــده را تخریــب کنیــد، اما با 
 دستور ســریع مهرعلیزاده از این اقدام 

جلوگیری شد.

علی بختیار: 
استان اصفهان در ردیف 5 استان برتر کشور از نظر گردشگری قرار دارد

 اگر اتحاد، انسجام، 
برادری و همبستگی 

در بین مدیران استان 
وجود داشته باشد و 
درگیری سیاسی و 

جناحی در بخش های 
مختلف استان 

نباشد، قطعا استاندار 
اصفهان برای برطرف 

شدن مشکالت 
و معضالت موفق 

خواهد  شد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی گفت: اســتان اصفهان در ردیف پنج استان برتر کشور از نظر موقعیت 
 گردشگری است و پتانســیل های خوبی در زمینه دامداری، کشــاورزی، صنعت و خدمات دارد که باید از آن به بهترین شکل ممکن

 بهره برد.
علی بختیار از شهرستان گلپایگان اظهار کرد: در مجلس دهم پیگیر اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شدیم به طوری 

که در اجرای این قانون مستثنایی وجود نداشته باشد.

ایمنا
گـــزارش
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 حساب ، 
حساب است ...؟!

ادامه از صفحه یک:
...     بر آن تاکید داشته است. اسالم 
مشارکت انســان ها را ضامن بقای 
اجتماعی دانســته و جوامعی را که 
مشــارکت می کنند، جوامعی پویا 
می داند. مشارکت مؤمنان در عمل 
اجتماعی که از مصادیق عمل صالح 
و احسان است، دایره ای گسترده از 
اعمال در حوزه های نظامی، اقتصادی، 
فرهنگی، علمی، سیاسی و مانند آن را 
در بر می گیرد. خدای تعالی در )سوره 
مائده/ آیه شــریفه ۲( مسلمانان را 
به تعاون و یاری رساندن به یکدیگر 

فرمان می دهد.
»َوتََعاَونُواْ َعلَی الْبرِّ َوالتَّْقَوی َوالَ تََعاَونُواْ 
َعلَی اإلِثِْم َوالُْعْدَواِن«، »در نیکوکاري 
و پرهیزگاري یکدیگر را کمك کنید 

نه در گناه و تجاوز«
آنچه در آیه فــوق در زمینه تعاون 
آمده یك اصل کلی اســالمی است 
کــه سراســر مســائل اجتماعی و 
حقوقی و اخالقی و سیاسی  و حتی 
اقتصادی را در بــر می گیرد. اگر این 
اصل در اجتماعات اسالمی زنده شود 
و مردم بدون در نظر گرفتن مناسبات 
شــخصی و نژادی و خویشاوندی با 
کسانی که در کارهای مثبت و سازنده 
گام بر می  دارند همــکاری کنند، و 
از همکاری کردن با افراد ســتمگر و 
متعدی در هر گــروه و طبقه  ای که 
باشــند، خودداری نمایند، بسیاری 
از نابه سامانی های اجتماعی سامان 

می  یابد.
اما چرا چنین ضرب المثلی در کشور 
رواج یافته و امروزه در بسیاری موارد 
دیده می شود برادر با برادر حاضر به 
شراکت در امور اقتصادی نیستند و 
حتی امور خود را از یکدیگر مخفی 
می کنند؟ به نظر می رسد از روزی 
که ضرب المثل » حساب ، حساب 
است، کاکا ،برادر« از  ادبیات اقتصادی 
ما حذف شد آن ضرب المثل مذکور 
توانست جایش را بگیرد. بله اگر در 
 هر موردی حسابرســی درســت و
 عادالنــه ای انجام شــود و به دلیل 
اعتماد بیهوده به حســاب شراکت 
خود نرســیم ،آن موقع می شود که 
دیگر بــه دلیل بــی احتیاطی های 
متعدد در امر اقتصادی و شاید برخی 
ســود جویی های طرف مقابل در 
کارمان شکست می خوریم و تمام 
تقصیرات را بر سر شــریك بیچاره 
می اندازیم و می گوییم اگر شریك 
خوب بود خدا هم شریك داشت. این 
در حالی است که اگر در هر موردی 
 با یك حســابدار خبره مشــورت 
می کردیــم و امور حســابداریمان 
را به او می ســپردیم و یــا حداقل 
 خودمان اندکی از حسابداری سر در 
می آوردیم دچار چنین شکســتی 

نمی شدیم.
اگــر نگوییم بــدون تعــاون، هیچ 
کاری چه خیر و چه شر به سرانجام 
نمی رســد، به طور قطع می گوییم، 
بدون تعــاون، زندگــی اجتماعی 
بشر، به بن بست می رسد. به همین 
دلیل است که امروزه بسیاری دچار 
مشــکالت اقتصادی شــده ایم اما 
حاضر نیستیم با یکدیگر همکاری 
کنیم . در صورتــی که اگر همکاری 
اصولی و طبق قرار و قانون نوشــته 
شده با یك حسابرســی قوی باشد 
مطمئنا هیچ کــدام از طرفین فکر 
ســو اســتفاده را نخواهنــد کرد و 
 مطمئن هستند حقشان نیز پایمال

 نمی شود.
۱۵ آذر هر ســال روز حســابدار در 
ایران اســت. امیدواریم این خدمات 
گســترده» بیش ازپیش موردتوجه 
همــه  دســت اندرکاران بخــش 
ســالمت مالی در عرصه های اجرا« 
تصمیم گیری و سیاست گذاری قرار 

گیرد.

اقتصاد استان
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بخشودگی جرائم دیرکرد عوارض نوسازی
 مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان گفت: شهروندانی که قبوض عوارض خود را به موقع پرداخت کنند،
 می توانند از هدیه ویژه »بخشودگی جرائم دیرکرد عوارض نوسازی و عمران شهری امالک مسکونی و 
تجاری« برخوردار شوند. نادر آخوندی اظهارکرد: شهرداری اصفهان مطابق سنوات قبل، امسال نیز قبوض 
عوارض شهری خود را در یك نوبت در شهر اصفهان توزیع کرد؛ طبق تصمیم شورای اسالمی شهر و شهرداری 

اصفهان، جریمه دیرکرد سال های گذشته شهروندانی که امسال عوارض نوسازی و عمران شهری را در مهلت 
مقرر و به صورت نقدی پرداخت کنند، بخشیده می شود. وی افزود: در راستای تشویق شهروندان به مشارکت 

بیشتر در اداره شهر و همچنین اصالح سهم درآمد شهرداری به سوی درآمدهای پایدار، طرح بخشودگی جرایم دیرکرد 
عوارض نوسازی و عمران شهری برای امالک مسکونی و تجاری شهر اصفهان امسال اجرا می شود؛ مبلغ بخشودگی در پایین 

قبوض عوارض درج شده است و مهلت پرداخت مندرج در قبوض پایان سال جاری است. مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان گفت: شهروندان 
چنانچه تا ۱۵ دی ماه قبض عوارض نوسازی را دریافت نکردند، باید با مراجعه به شهرداری منطقه محل سکونت خود، تماس با سامانه ۱۳۷ 
شهرداری اصفهان و مراجعه به پرتال شهرداری اصفهان به آدرس esup.isfahan.ir قسمت بدهی عوارض نوسازی، عدم دریافت قبض خود 

را اعالم و قبض خود را دریافت کنند؛ شهروندان توجه داشته باشند که قبوض عوارض نوسازی خود را باید تا پایان سال جاری پرداخت کنند.

رونق به میدان امام علی)ع( باز می گردد
معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: با پیگیری های انجام شده برای اجرا و تکمیل پروژه های میدان 

امام علی)ع(، رونق واقعی را به این میدان باز می گردانیم.
ایرج مظفر صبح دیروز ) چهارشــنبه( در حاشیه برگزاری جلسه بررســی روند پیشرفت پروژه میدان 
امام علی)ع( اظهارکرد: از زمان برگزاری جلسات بررسی روند پیشرفت پروژه های عمرانی، با مصوبات و 

پیگیری های انجام شده پیشرفت های خوبی در پروژه های عمرانی شهر حاصل شده است.
وی افزود: در حال حاضر در میدان امام علی)ع( هر پنج شنبه و جمعه نمایشگاه هایی از قبیل مشاغل خانگی، 

نمایشگاه خودروهای کالسیك و ... برگزار می شود، در واقع هر هفته نمایشگاه به یك موضوع اختصاص پیدا می کند.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در جلسه امروز تصمیمات خوبی در خصوص استفاده از فضای زیرین 

میدان امام علی)ع( به مساحت ۱۰ هزار مترمربع گرفته شد، این فضا سال ها تمام شده و بالاستفاده باقی مانده بود، در این راستا مقرر 
شد تفاهم نامه ای تنظیم شود تا از این فضا به صورت تجاری استفاده شود.

وی ادامه داد: برنامه های فرهنگی مختلفی نیز از سوی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان پیش بینی شده تا به مناسبت ایام ۲۲ بهمن 
و نوروز ۹۸ در میدان امام علی)ع( برگزار شود که امیدواریم با پیگیری های انجام شده رونق واقعی را به این میدان بازگردانیم.

خـــبــــر

اصفهان پایلوت طرح مطالعات جامع مجتمع های بین راهی کشور

مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان گفت: ۹۴ درصد 
خدمات مشــترکان برق از جمله فروش انشعاب، فروش 
انرژی و خدمات پس از فروش تا پایان سال جاری به صورت 

غیرحضوری انجام می شود.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: استان اصفهان 
به عنوان پایلوت طرح مطالعات جامع مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی 
کشور انتخاب شد و این طرح توسط کارشناسان این اداره کل انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان، مهدی 
خضری، اظهار کرد: سند چشم انداز توسعه استان اصفهان نگاه ویژه ای به توسعه صنعت 

گردشگری دارد.
وی با بیان اینکه سفر در بستر جاده ها و با استفاده از سیستم های حمل ونقل عمومی 
ارتباط مســتقیمی با این نهاد دارد، گفت: ســرعت توســعه و ارتقای زیرساخت های 
گردشگری، تعداد سفرها و تعداد مجتمع های بین راهی باید با یکدیگر هماهنگ باشد.

 مدیرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: یکی از 

شاخصه های راه های مواصالتی استان اصفهان، یکنواختی است که در بسیاری از موارد 
موجب ایجاد خواب آلودگی در راننده و بروز حوادث جاده ای می شود.

وی تصریح کرد: احداث مجتمع های بین راهی در محورهای مواصالتی استان اصفهان 
می تواند تصادفات جاده ای یا واژگونی را  کاهش دهد.

خضری تصریح کــرد: در بحــث مجتمع های بین راهــی نیازمند یــك الگوی فاخر 
 و یکســان برای ســاماندهی این اماکن و افزایش بهــره وری مردم وســرمایه گذاران 

هستیم.
 مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان خواستار تدوین پیوست های
 اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای مجتمع های خدماتی رفاهی شــد و گفت: برای 
 اولین بار در کشــور مطالعات جامعی در این بــاره با محوریت اســتان اصفهان انجام 

خواهد شد.
خضری گفت: فروشــگاه هایی که دراین مجتمع ها احداث می شــود، خدماتی که به 
همشهریان ارائه می شود و حتی نوع غذایی که در این مجتمع ها ارائه می شود و بر روی 
رفتار ترافیکی رانندگان اثرگذار است در این طرح مطالعاتی بررسی و پیشنهاداتی برای 

رفع مشکالت کنونی ارائه خواهد شد.

ایمنا
خـــبــــر

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

 به این نتیجه رسیدیم 
وقتی علی رغم جلسات 

و قول هایی که داده 
می شود اما کاری انجام 
نمی شود دلیلی ندارد 

از حق مردم دفاع 
نکنیم، استعفای ما به 

معنای دفاع از حق 
مردم، کشاورزان و 

 حق آبه داران
است.

به دلیل عدم تحقق وعده های دولت در خصوص جاری شدن زاینده رود نمایندگان اصفهان استعفادادند؛  

داد از بیداد بی آبی!

نمایندگان مردم اســتان اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
به دلیل عدم تحقق وعده های دولت در خصوص جاری شدن 

زاینده رود از نمایندگی مجلس استعفا دادند.
حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار داشت: پیرو جلسه اسفند 
سال گذشته نمایندگان اصفهان با وزیر نیرو و رییس مجلس 
که قول دادند که با تامین اعتبار و انتقال آب مشکل آب اصفهان 
حل شود، با توجه به این که هیچ اقدامی انجام نشده و مشکل 
پابرجاست؛ نمایندگان اصفهان استعفای خود را به رییس مجلس 

تقدیم کردند.

فارس
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

           احمد سالک:  علی رغم صحبت های تبلیغاتی رییس جمهور در اصفهان که قول داد آب در زاینده رود جاری می شود اما هیچ خبری نشد و وضع بدتر شد.
هم چنان برداشت های بی رویه از زاینده رود در حال انجام است و بارگذاری های جدید هم روی رودخانه انجام شده است

آبیاری نوین در فریدن؛
 نکته ها و چالش ها

 اجرای سامانه های جدید آبیاری در فریدن؛ به عنوان منطقه پیشرو 
در کشور؛ سهم بسزایی در افزایش مدیریت بهره وری آب در بخش 

کشاورزی این خطه داشته است.

  آبیاری تحت فشار روش جدیدی از آبیاری است که در آن آب با فشار وارد 
لوله های اصلی و فرعی شــده و از ســوراخ هایی که به آن ها قطره چکان، 
 آب پاش، آب فشــان و یا نازل می گویند، به صورت قطره یا ذرات ریز خارج
  می شود؛ آبیاری تحت فشــار به دو روش آبیاری بارانی و قطره ای تقسیم
 می شود که راندمان آبیاری در روش بارانی از ۳۲ درصد به ۷۰ درصد و در 

روش قطره ای به ۹۰ درصد افزایش می یابد. 

  فریدن؛ پیشرو در اجرای طرح های آبیاری تحت فشار 
به گفته مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری سامانه های نوین آبیاری وزارت 
جهاد در آیین بهره برداری از طرح ۲۳۰هکتاری آبیاری بارانی روســتای 
 دره بید فریدن در تیرماه سال جاری، تاکنون ۲۰ درصد از اراضی کشور به 
شیوه های نوین آبیاری مجهز شده اند و شهرســتان فریدن در این زمینه 
پیشگام بوده است به طوری که ۷۵ درصد از مزارع این منطقه به سیستم های 

نوین آبیاری مجهز شده اند. 
زمان آغاز اجرای این طرح آبیاری تحت فشــار )بارانی( در فریدن از ســال 
۱۳۷4بوده و به این ترتیب این شهرســتان ازسابقه ۲۰ ساله در اجرای این 

طرح ها برخوردار است. 
در این شهرستان همچنین طرح آبیاری زیرسطحی برای نخستین بار در 
کشور، به همت صارم رفیعی کشاورز دامنه ای با هزینه ای افزون بر ۱۲میلیارد 

ریال در سطح ۳۰هکتار به اجرا در آمده است. 
طرح آبیاری زیرسطحی روشی هوشمند است که آب را مستقیم به ریشه گیاه 
هدایت می کند و متناسب با نیاز گیاه آبیاری می شود. این روش تبخیر به صفر 

می رسد که راندمان آبیاری را تا ۹۵ درصد افزایش می دهد. 

  مشکالت اجرای آبیاری نوین از نگاه کشاورزان
در کنار پیشتازی فریدن در اجرای آبیاری بارانی و نیز با نگاه به تمام فوایدی 
که اجرای این طرح در پی داشته است؛ تعدادی از کشاورزان منطقه، نسبت به 

برخی مراحل اجرای این طرح ها اعتراض داشتند. 
آن ها با اشاره به خرابی و فرسودگی اتصاالت به کار رفته در طرح ها، تحمیل 
هزینه های اضافی به کشاورز، تاخیر در تحویل طرح ها و متضرر شدن کشاورز 
به دلیل عدم امکان کشت محصول و نحوه نظارت بر پیمانکاران، خواستار 

شفاف سازی در این خصوص شدند. 

  خرده مالکی در کشاورزی فریدن؛ چالش مهم 
 رییس جهاد کشــاورزی فریدن اظهار داشت: مالکیت کشــاورزی و نظام 

بهره برداری فریدن خرده مالکی است.
رامین رستمی افزود: در این حالت تعداد، سلیقه و بنیه مالی کشاورزان متفاوت 
است، بنابراین راضی کردن کشاورزان برای انجام این پروسه؛ زمان بر و دشوار 
است. وی ادامه داد: با این وجود جهاد کشاورزی از طریق برگزاری کالس های 
توجیهی و آموزش های الزم، زمینه را برای آمادگی کشاورزان فراهم می کند؛ 
حال به طور طبیعی در این میان ممکن است تعدادی از کشاورزان راضی و 
برخی ناراضی باشند که با برگزاری جلسات متعدد در نهایت رضایت کشاورز 

برای اجرای طرح های آبیاری بارانی جلب می شود.

  جذب سالیانه 100 میلیارد ریال اعتبارات بالعوض دولتی 
رستمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدن با مروری بر مراحل و جزییات 
اجرای طرح آبیاری تحت فشار در این شهرستان، گفت: ساالنه به طور متوسط 
۱۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان تحت آبیاری تحت فشار قرار می گیرد که 
 عمده طرح ها به صورت تجمیعی اســت.   وی با بیان این که در قالب این 
طرح ها ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبارات بالعوض دولتی جذب و به کشاورزان 
پرداخت می شود، افزود: این اعتبارات در مقایسه با میزان تخصیص و جذب 
اعتبارات تملك دارایی شهرستان در سال های اخیر چند برابر است، به طوری 
که در سال جاری این میزان حدود پنج برابر اعتبارات جذب شده در سال 

۱۳۹6 بوده است.

گـــزارش

اســتعفای  نامــه  در 
نمایندگان مردم استان 
اصفهان خطاب به رییس 
مجلس شورای اسالمی 
آمده است: همان طوری 
که مستحضرید و در یك 
مورد در حضور جنابعالی 
با وزیر محترم نیرو، مشــکالت آب در 
اســتان اصفهان مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت، متاســفانه با وجود این که 
آقــای رییس جمهــور در فعالیت های 
تبلیغاتی انتخاباتی، احیای زاینده رود 
را در حضور مردم اعالم و سال ها از آن 
قرار می گذرد، احیــای زاینده رود که 
هیچ، سازمان برنامه و بودجه علی رغم 
پیگیری بســیار زیادی که انجام شــد 
حتی از گذاشتن اعتبار در ردیف مرتبط 
با تامین آب شــرب )که در سال جاری 
تا مرز بحران پیش رفــت( خودداری 
کرده، لذا در صورتی که حداقل نتوانیم 
حق مردم اســتان و جمعیت چندین 
میلیونی را برای تامین آب شرب آن ها 
از طریق این دولت تامین نماییم دلیلی 
برای حضور در مســئولیت نمایندگی 
نمی بینیم و ما امضاکنندگان زیر استعفا 
خود را تقدیم و از زمان تقدیم در حضور 

در صحن و کمیســیون ها خودداری تا 
تکلیف مشخص گردد.

 اسفند ســال گذشــته طی جلسه ای 
با حضور رییس مجلــس و وزیر نیرو، 
وزارت نیــرو موظف شــد یك جدول 
زمان بندی برای اجرای مصوبات ۹ گانه 
شورای عالی آب و اینکه تا چه زمانی این 
بندها اجرا می شــود ارائه دهد، سپس 
مقرر شــد طی اتخاذ فراینــدی تمام 
برداشت کنندگان حوزه زاینده رود، اعم 
از یزد، چهارمحال بختیاری و اصفهان 
به نســبت آب موجــود و جدولی که 
شــورای عالی آب تصویب کرده است، 

برداشت کنند.

  ســالک: علی رغم قول رییس 
جمهور وضع بدتر شد/ استعفای ما 

دفاع از حق مردم است

نماینده مردم اصفهــان در مجلس 
شورای اســالمی از دالیل استعفای 
نمایندگان استان اصفهان در مجلس 

گفت.
حجت االســالم احمــد ســالك در 
اصفهان در خصوص استعفای دسته 
جمعی نمایندگان اســتان اصفهان 
در مجلس شورای اســالمی، اظهار 
داشت: موضوع استعفای نمایندگام 
به دو موضوع مربوط می شــود، یکی 
موضوع آب اســتان اصفهان اســت 
که علی رغم صحبت هــای تبلیغاتی 
رییــس جمهــور در اصفهــان که 
قــول داد آب در زاینــده رود جاری 
 می شود اما هیچ خبری نشد و وضع

 بدتر شد.
نماینده مردم اصفهــان در مجلس 
شورای اســالمی موضوع دوم محور 

اســتعفای نمایندگان را بی توجهی 
به مصوبات شورای عالی آب، دانست 
و بیان کرد: هم چنان برداشــت های 
بی رویه از زاینــده رود در حال انجام 
است و بارگذاری های جدید هم روی 
رودخانه انجام شده است، پنج سال 
است انتقال آب در ردیف های بودجه 
نیست و امسال هم به طور کلی از آن 

حذف کردند.
وی با بیان این که این استعفا نوعی 
اعتراض به رییس جمهور نیز هست، 
تصریح کرد: به این نتیجه رســیدیم 
وقتی علی رغم جلسات و قول هایی که 
داده می شود اما کاری انجام نمی شود 
دلیلی ندارد از حق مردم دفاع نکنیم، 
اســتعفای ما به معنای دفاع از حق 
 مــردم، کشــاورزان و حق آبه داران

است.

    

 وی با بیان اینکه اســتان اصفهان در زمینه تولیدات کشــور در
 رتبه های یك تا سوم قرار گرفته است، افزود: ۲۳ صنعت در استان 
اصفهان وجود دارد و شــهرک های صنعتی، اســتان اصفهان را 
محاصره کرده اند، همچنین وجود شرکت نمایشگاه با ۲۵ سال 
ســابقه، وجود گمرک در مرکز و وجود پایانه هــای صادراتی در 
فرودگاه بین المللی اصفهان نشــان از ظرفیت این اســتان برای 

رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی است.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان با 
 بیان اینکه اهمیت توسعه اقتصادی به این جهت است که وقتی
 توسعه ای رخ ندهد بیکاری و مشکل اشــتغال برطرف نخواهد 

شــد، تاکید کرد: وجــود هنجارهــای اجتماعــی، فرهنگی و 
اجتماعــی همچون حلقــه های بهم پیوســته ای هســتند و 

 اگر برای هر کدام از آنها مشــکلی پیش آید بقیه دچار مشــکل 
می شوند.

وی اضافه کرد: یکی از علل مهم و موانع توسعه اقتصادی اصفهان 
سوء مدیریت در این استان است، زیرا هر چند این استان به عنوان 
استان برخوردار شناخته شده، اما در بسیاری از شاخص ها از سایر 

استان ها عقب است.
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان درحالی افتتاح 
شد که هیچ یك متولیان از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
شهرک شهرک های صنعتی و اتاق بازرگانی اصفهان که خود را 
حامی بخش صنعت استان می دانند، با وجود وعده های قبلی در 

این مراسم حضور نیافتند.

افتتاح نمایشگاه صنعت اصفهان در غیاب متولیان صنعت
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گفت: یکی از علل مهم و موانع توسعه اقتصادی اصفهان سوء مدیریت در این استان 

است، زیرا هر چند این استان به عنوان استان برخوردار شناخته شده، اما در بسیاری از شاخص ها از سایر استان ها عقب است.
 علی یارمحمدیان در نشست خبری که افتتاح ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت، اظهار کرد: اصفهان با داشــتن تمام ویژگی ها و 
ظرفیت های توسعه اقتصادی همچون صنایع مادر، بزرگترین تولیدکننده فوالد کشور و... متاسفانه توسعه اقتصادی در این استان به معنای واقعی 

شکل نگرفته است.

استخدام کارشناس فروش
در حوزه های پزشکی ، گردشگری ، خدمات و صنعت

موسسه مطبوعاتی نسل فردا در نظر دارد جهت 
تکمیل کادر بازرگانی خود اقدام به جذب تعدادی 

کارشناس فروش مجرب نماید. 
عالقه مندان می توانند رزومه شغلی خود را به شماره 

تلگرام ذیل ارسال و یا با شماره تلفنهای مربوطه 
تماس حاصل فرمایند : 

09164697894 )تلگرام( 
 03132274694 و 0312274693

ساعات تماس : از 8 صبح تا 15 عصر 



آلودگیهوانفسورزششهررامیگیرد
معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از تمهیدات این معاونت برای 

کاهش چالش های آلودگی هوا در ورزش شهروندی خبر داد.
آلودگی هوا معضل تکراری این روزهای کالنشهرهای کشور از جمله اصفهان است. به استناد اطالعات اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان، به سبب استمرار پایداری جو و تشکیل الیه وارونگی دما، در روز چهارشنبه -۱۴ 

آذرماه- نیز با انباشت آالینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در کالنشهر اصفهان و مناطق صنعتی استان روبه رو 
بودیم و در این مدت شاخص کیفیت هوا مانند چند روز گذشته در شرایط ناسالم برای عموم قرار داشت.

آلودگی هوا اثرات مخرب اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد که می تواند زندگی شهروندان را 
تحت الشعاع قرار دهد.

معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان درباره چالش های ورزشی آلودگی هوا در شهر اصفهان 
اظهار کرد: تعداد زیادی از شهروندان اصفهانی در برنامه ها و تمرینات ایستگاه های ورزش صبحگاهی شهرداری شرکت می کنند که آلودگی هوا 
ممکن است بر روی آنها تاثیر منفی بگذارد. حبیب اله  ناظریان افزود: برای کاهش این مشکل تدابیری در دستور کار داریم و به دلیل سرما و آلودگی 

هوا، به مسئوالن ایستگاه های ورزش صبحگاهی ابالغ کرده ایم که از سالن های سرپوشیده در دسترس خود استفاده کنند.

متروبهارستانتاپایاندولتدوازدهمافتتاحمیشود
بهارستان یکی از شهرهای مهاجر پذیر اصفهان است که با مشکالتی مانند پروژه های نیمه تمام، نداشتن 

بیمارستان و درمانگاه تامین اجتماعی، فرهنگسرا، باغ بانوان و بسیاری کمبودهای دیگر مواجه است.
رییس شورای شهر بهارستان شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه بهارستان 
شهری است که سر ریز جمعیت اصفهان در آن صورت می گیرد، اظهار داشت: سر ریز جمعیت به شهرهای 

کوچک خدمات بسیاری نیز می طلبد این خدمات باید در حد و در شان شهر بهارستان و مردم آن باشد.
مجتبی محبی افزود: در شهر بهارستان ظرفیت های بسیار زیادی وجود دارد و همین ظرفیت های موجود در 

شهر سبب می شود تا تمام توان خود را برای بهبود و گسترش خدمات به مردم انجام دهیم و از نظرات شهروندان نیز 
استفاده می کنیم. در یک سال گذشته در حوزه پروژه های خدماتی تنها پیشرفت ۱0 درصدی داشتیم، هم محدودیت منابع 

مالی و هم مدیریت مجموعه سبب شد که پروژه های نیمه تمام داشته باشیم.
وی با بیان اینکه بودجه سال 97 شهرداری بهارستان به طور کامل و جامع 57 میلیارد تومان نوشته شده بود، خاطرنشان کرد: توجه به حوزه های 
عمرانی، خدماتی، ورزشی، فرهنگی و تفریحی و غیره جزء برنامه های شهرداری و شورای شهر بود. برنامه های خوبی داشتیم که اگر مسیر بودجه 

طی می شد و شرایط اقتصادی اجازه می داد بهارستان در استان حائز رتبه برتر می شد.

خبرهای دو خطیگردشگری

بازار لبنیات همیشه یکی از پرحاشیه ترین بازارهایی 
بوده که تخلفات زیادی را در خود جای داده اســت. 
وضعیــت به گونه ای اســت که صنایــع لبنی قیمت 
محصوالت شــان را حدود ۶۰ درصد گران تر از پارسال 
می فروشند و وقتی هم جریمه می شوند می گویند:»مهم 

نیست، ادامه می دهیم!«
لبنیات یکی از محصوالتی اســت که به گفته بسیاری 
از مســئوالن دســتگاه های نظارتی و به گواه اخبار و 
گزارش هایی که از سوی آن ها منتشر می شود، یکی از 
پرحاشیه ترین بازارها را دارد و به وقت افزایش قیمت 
حرف و حدیث های بسیاری برای آن ها به وجود می آید. 
البته بگذریــم از تخلفات ریز و درشــتی که همواره 

نتیجه اش نارضایتی مردم و جریمه بوده است.

دنیای اقتصاد
گـــزارش

ایسنا
گـــزارش
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اقتصاد ایران
۰3
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قیمت موبایل کاهش 
می یابد

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن 
همراه تهران گفت: با توجه به کاهش 
نرخ ارز، اقدامات مشــترک مثبت 
وزیران صنعت و ارتباطات با نهادهای 
دیگر برای ترخیص گوشــی های 
توقیفی در گمرک ها، به طور حتم 
بازار موبایل به سمت کاهش قیمت 

و رونق پیش خواهد رفت.
ابراهیم درستی افزود: اکنون ۶00 
هزار دستگاه موبایل در گمرک در 
توقیف اســت که در صورت عرضه 
و نیــز اختصــاص ارز نیمایــی به 
واردکنندگان شاهد بازگشت قیمت 

موبایل به نرخ اولیه خواهیم بود.  
وی بــا بیــان اینکه جلســه های 
متعددی برای بهبود وضعیت بازار 
موبایل با وزیــران صنعت، معدن 
و تجــارت و ارتباطــات و فناوری 
اطالعات برگزار شــده است گفت: 
همچنین با توجه به تغییر مدیریت 
هــا در وزارت صنعت، همه اصناف 
آینده بهتری را تجربه خواهند کرد 
و امید اســت رونق در انتظار بازار و 

اقتصاد کشور باشد.
به گزارش ایرنا، طی چند وقت اخیر 
قیمت موبایل به دلیل افزایش نرخ 
ارز و کمبود عرضه رشــد داشت و 
ســبب بروز حباب قیمتی در این 

بازار شد.
در نشست مشترک هفته گذشته 
بین وزیران صنعــت و ارتباطات و 
سایر دستگاههای فعال در تنظیم 
بازار اعالم شــد که بــا رفع توقیف 
گوشی های تلفن همراه موجود در 
گمرک ها، قیمــت این محصوالت 

کاهش خواهد یافت.
محمد جــواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطــات در پایان این نشســت 
مشترک اعالم کرد که طبق صحبت 
های صورت گرفته قاضی مربوطه 
به رفع توقیــف محموله های تلفن 
همراه موجود در گمرک رای داده و 
در این جلسه مقرر شد کارگروهی، 
کار هماهنگی با سایر دستگاههای 
مربــوط را بــرای عرضــه هرچه 
 سریعتر گوشــی ها به بازار دنبال 

کند.

ایرنا
خـــبـــر

ISFAHAN
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 مشکالت اخیر سفر ایرانی ها 
به گرجستان ؛

نفع مالی گرجی ها از 
گردشگران ایرانی

 اخبار ضــد و نقیضی 
کــه در هفتــه اخیر 
درخصوص بازگرداندن 
حدود ۲00 شهروند ایرانی از گرجستان به کشور 
در رسانه ها منتشر شد، جنجال آفرید و ابهامات 
بسیاری درخصوص آینده ســفر اتباع ایرانی به 
گرجستان ایجاد کرد؛ کشوری که در پی اجرای 
دوطرفه سیاست لغو روادید با ایران، بدل به یکی 
از محبوب ترین مقاصد خارجی گردشــگران 
ایرانی شــد و مطابق آخرین آمار منتشر شده 
از سوی وزارت گردشــگری گرجستان، تعداد 
۲7۸هزار و۸۳۲ سفر به این کشــور در ۱۱ ماه 
ابتدایی ســال ۲0۱۸ میالدی به نام شهروندان 
ایرانی به ثبت رسیده است. همچنین تخمین زده 
می شود گرجستان در ۶ماه نخست ۲0۱۸حدود 
۶۶میلیون دالر از محل سفر گردشگران ایرانی 
به این کشور درآمد ارزی داشته است. بنابراین 
هرگونه تصمیم درخصوص ایجاد محدودیت بر 
سفر اتباع ایرانی، این کشور را با یک خال در درآمد 

ارزی حاصل از گردشگری روبه رو خواهد کرد.

   دالیل دیپورت
ماجرا از جایی آغاز شد که تعدادی از رسانه ها با 
استناد به اخبار دریافت شده از طرف مسافران 

ایرانــی که عازم گرجســتان بوده اند، 
اظهار کردنــد در برخی مرزهای این کشــور از 
ورود تعدادی از اتباع ایرانی به گرجستان ممانعت 
به عمل آمده و این افراد به ایران بازگشــت داده 
شــده اند. تاکنون، دولت گرجســتان واکنش 
رسمی یا غیررسمی به این موضوع نشان نداده 
و وب سایت ســفارتخانه این کشور در ایران نیز 
درخصوص سفر اتباع ایرانی به این کشور توصیه 
جدیدی درخصوص نیاز به دریافت ویزا یا موردی 
مشــابه بر خروجی خود قرار نداده است. اما در 
مقابل، این خبر واکنش برخی مقامات ایرانی را 
درپی داشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران در نشســت هفتگی خود موارد دیپورت 
اتباع ایرانی از گرجســتان را ۲00 نفر گزارش 
کرد و توضیح داد که به نظر می رســد برخی از 
این افراد مدارک اولیه برای ورود به این کشــور 
را نداشته اند و علت این امر، مراجعه این افراد به 
برخی از آژانس های مسافرتی بوده که صالحیت 

الزم را نداشته اند.
بهرام  قاسمی همچنین تصریح کرد تعداد دیگری 
از موارد دیپورت ایرانی ها مربوط به شهروندانی 
بوده که مدارک کافی و الزم را برای ســفر خود 
داشــته اند، اما اینکه چرا به آنها اجــازه ورود به 
گرجستان داده نشده است، مشخص نیست و 
در این خصوص دولت ایران از گرجستان گله مند 
است. این دیپلمات ارشد ایرانی خاطرنشان کرد 
که دولت در حال پیگیری این موضوع اســت. 
همچنین به گزارش »چمدان« و به گفته دبیر 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و 
جهانگردی، در گذشته داشتن پاسپورت معتبر 

با داشتن حداقل شش ماه اعتبار و بلیت 
برگشت برای ورود به گرجستان کافی 
بود، اما اکنون شرایط کمی تغییر کرده 
و مســافران باید حتما برگه رزرو هتل و 
بیمه نامه را نیز همراه داشــته  باشند. به 
گفته مرتضی قربانی این ســختگیری و 
دیپورت ها فقط مربوط به گردشــگران 
ایرانی نیســت و برای تمامی گردشگران 
خارجی در گرجستان در حال اعمال است.

اما در حالی حــول ورود بدون ویزای اتباع 
ایرانی به گرجستان جنجال ایجاد شده که 
آمارها نشان می دهد صنعت گردشگری و 
اقتصاد گرجستان در پی سیاست لغو روادید 
سفر توریســتی برای اتباع ایرانی، از محل 
سفر گردشگران ایرانی به میزان قابل توجهی 
منتفع شده است. بر اساس آمارهای موجود 
در ســامانه وزارت گردشــگری گرجستان، 
این کشور در ســال ۲0۱۶ و پیش از اجرای 
سیاســت لغو روادید برای ایرانی ها، پذیرای 
۱۴۸ هزار گردشگر ایرانی بوده است، اما در سال 
بعد و در پی بی نیاز شدن توریست های ایرانی از 
دریافت ویزا، این رقم با رشدی ۱۱۸ درصدی به 
۳۲۳ هزار نفر رسید. این روند رو به رشد در سال 
جاری نیز ادامه داشــت و تنها در ماه مارس که 
درست پیش از وقوع بحران ارزی در کشور بود، 
ایرانی ها با ثبت ۴۱هزار و 5۸ سفر به گرجستان 
طی یک ماه، رکوردشکنی کردند. اما در ادامه در 
پی افزایش کم ســابقه قیمت ارزهای خارجی و 
ایجاد محدودیت هایی در عرضه آن به مسافران 
خروجی، این روند رو به رشد تحت الشعاع قرار 
گرفت.از رشد تعداد سفر ایرانیان به گرجستان 
در ماه های آوریل و مه کاسته شد و برای ماه های 
ژوئن، جوالی، آگوســت، سپتامبر و اکتبر رشد 
شدید منفی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 

۲0۱7 به ثبت رسید.
 اما با این حال آخرین آمار که مربوط به ماه نوامبر 
است نشان می دهد که در پی ایجاد ثبات نسبی در 
بازار ارز کشور و کاهش محدودیت های عرضه ارز 
به مسافران خروجی، روند روبه رشد سفر ایرانی ها 
به گرجستان مجددا از سر گرفته شده است. در 
ماه نوامبر گذشته در حالی تعداد ۱۶ هزار و 5۴۱ 
سفر به گرجستان به ثبت رســیده که این رقم 
در نوامبر ۲0۱7 به میزان ۱۳ هزار و 990 سفر 
بوده است. به این ترتیب و در مجموع، در ۱۱ ماه 
نخست سال ۲0۱۸ تعداد ۲7۸هزار و ۸۳۲ سفر 
از سوی اتباع ایرانی به گرجستان انجام شده و این 
رقم در بازه زمانی مشابه در سال ۲0۱7 به میزان 

۲۶9هزار و 77۲ سفر بوده است.
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در این میان نکته 
جالب توجه کم بودن 
میزان جرائم در نظر 
گرفته شده و شدت 

برخوردهای ناکافی با 
تخلفات صنایع لبنی 

است.

    وزیر راه با اشاره به عزم دولت برای مقابله با زمین خواری گفت: مصوبه هیات  وزیران برای احداث 
شهرک  های گردشگری در استان های شمالی می تواند جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرد.

    عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفت: گوشی های تلفن همراهی که توسط مقام های قضائی 
توقیف شده اند، برای ورود به بازار باید در انتظار تعیین تکلیف نهایی باشند.

    شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با انتشــار اطالعیه ای اعالم کرد: زمان بندی ثبت نام کارت 
سوخت المثنی که بر اساس شماره تلفن همراه اعالم شده بود، لغو شد.

    وزیر راه و شهرسازی گفت: بعید است از نظر اجرایی ساخت پروژه های مسکن مهر بیشتر از سال 98 
طول بکشد مگر آنکه مسایل حقوقی و قضایی مانع اجرای برخی پروژه ها شود.

    رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه الیحه بودجه 1398 امروز )پنجشنبه( به مجلس 
ارسال می شود، گفت: این الیحه از نظر ارزشی نسبت به بودجه امسال 12 درصد افزایش یافته است.

    مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت  با بیان اینکه اکنون تنها 3۰ درصد تجهیزات پزشکی در 
داخل تولید می شود، گفت: انتظار می رود سرمایه گذاران ایرانی به این بخش سودآور و مهم ورود کنند.

ایــن تخلفات ســنتی 
صنایع لبنی ســابقه در 
سال های طوالنی دارد، 
به عنوان مثــال خرداد 
ماه سال ۱۳9۲ بود که 
داوود اسکندری - مدیر 
بازرســی اصناف استان 
تهــران - اعــالم کرد که بیشــترین 
تخلفات برای محصــوالت تخم مرغ، 
مرغ و لبنیات بوده است و همواره پای 
ثابــت گزارش های کشــف و برخورد 
دستگاه های نظارتی از سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان تا 
ســازمان تعزیرات حکومتی، صنایع 
لبنی هســتند و در ســال جاری هم 

چندین بار افزایش قیمت  بسیاری از 
برندهــای مطرح در صنایــع لبنی به 
عنوان تخلف از سوی این ناظران اعالم 

شده است.
البته نگاهی به میــزان افزایش قیمت 
در این صنعت نشان می دهد که آن ها 
چقدر تخلف مرتکب شده اند، چرا که 
بر اســاس جدیدترین گزارش رسمی 
بانک مرکــزی، محصوالت لبنیات در 
هفته منتهی به نهم آذر ماه امســال 
5۸ درصد نسبت به هفته مشابه سال 
گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده اند 
و این میزان برای برخی از محصوالت 
مانند ماست پاستوریزه به 75.۱ درصد 

هم می رسد.
مشخص نیســت این میزان افزایش 
قیمت چه سنخیتی با میزان افزایش 
قیمتی دارد که انجمن صنفی صنایع 
لبنی براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار 
به کارخانه ها و برندهای زیرمجموعه 
خــود ابالغ کــرد و اساســا اگر حتی 
افزایش قیمــت ۳۲ درصــدی برای 
برخی محصوالت لبنی تصویب شده، 
چرا قیمت شان نسبت به سال گذشته 

5۸ درصد گران تر شده است!؟
بررسی قیمت های مصوب با قیمت های 
رســمی که بانک مرکزی آن را رصد 
کــرده زوایــای دیگــری از تخلفات 
لبنیاتی ها را نشان  می دهد، به عنوان 
مثال در آخرین مصوبه ســتاد تنظیم 

بازار برای لبنیات قیمت ماست 900 
گرمی کم چرب و پرچــرب ۳۸00 و 
۴000 تومان تعیین شــده بــود اما 
جدیدترین جــدول ارزیابــی بانک 
مرکزی قیمــت ۶077 تومان را برای 
این محصول ثبت کرده است که اتفاقا 
نسبت به سال گذشــته 75.۱ درصد 

گران تر شده است.
و در حالی کــه نرخ مصــوب 5700 
تومانی برای پنیــر ۴00 گرمی ثبت 

شده است، متوسط قیمت این محصول 
بسته به برندهای مختلف در بازار تهران 
در هفته منتهی به نهم آذر ماه ۸50۳ 
تومان ثبت شده است که ۶۶.5 درصد 
نســبت به هفته مشــابه هفته سال 

گذشته گران تر شده است.
در این میــان نکته جالــب توجه کم 
بودن میزان جرائم در نظر گرفته شده 
و شدت برخوردهای ناکافی با تخلفات 
صنایع لبنی است چرا که اگر اینگونه 

نبود هر روز، هر هفته و هر ماه شــاهد 
تکرار این تخلفــات نبودیم و به گفته 
سید یاسر رایگانی - سخنگوی سازمان 
تعزیرات حکومتی - مدیرعامل یکی از 
شرکت های لبنی که تخلف ۶۸ میلیارد 
ریالی اش کشف شده بود در واکنش به 
برخورد و جریمه در نظر گرفته شــده 
برایش، اینگونه پاســخ نمــی داد که 
»امکان اعمال نرخ گذاری تعیین شده 
از سوی سازمان حمایت، وجود ندارد و 

همچنان این تخلف گران فروشی ادامه 
خواهد داشت و به گران فروشی ادامه 

می دهیم!«
در این شــرایط مشــخص نیســت 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و ســازمان تعزیرات 
چگونــه برخــورد می کننــد کــه 
متخلفــان اجــازه چنیــن اظهارات 
 و موضع گیری هایــی را بــه خــود 

می دهند.

وقتیناظرانکمکاریمیکنند؛

داستانلبنیاتیهایگرانفروشوجرائمناچیز!
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تهرانمرکزمنطقهایفعالیتهایاستارتآپیمیشود
وزیر ارتباطات در حاشیه  نمایشگاه باکوتل از ضرورت ایجاد مرکزی برای حمایت از فعالیت های استارت آپی 

منطقه و اعالم آمادگی تهران از میزبانی این مرکز خبر داد.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برای حضور در نمایشگاه بین المللی ارتباطات، 
نوآوری و فناوری های پیشرفته )باکوتل ۲۰۱۸( به باکو سفر کرد و پس از افتتاح رسمی این نمایشگاه به همراه 
وزرای ارتباطات کشورهای آذربایجان، روسیه، ترکیه، افغانستان و ترکمنستان از غرفه های نمایشگاه بازدید 

کرد. وزیر ارتباطات در نشست چهارجانبه  نمایشگاه باکوتل آذربایجان، به اهمیت حمایت دولت ها از استارت آپ ها 
برای دسترسی به بازارهای بین المللی تاکید کرد. وی همچنین راه اندازی مرکز منطقه ای برای حمایت از فعالیت های 

استارت آپی با مشارکت چهار کشور منطقه ای را پیشنهاد داد و اعالم کرد ایران آمادگی دارد میزبان این مرکز در تهران باشد. 
وی گفت: دولت ها باید با درک این تحول، اقدامات موثری را در جهت حمایت از استارت آپ ها برای یافتن بازارهای بین المللی انجام دهند. 

هرچند استارت آپ ها در ایران و کشورهای همسایه در حال افزایش است اما همچنان در عرصه  اتصال به مشتریان بین المللی ضعیف عمل می کنند. 
آذری جهرمی عنوان کرد : موضوع ایجاد بازار مشترک منطقه ای ICT میان ایران، روسیه، آذربایجان و ترکیه پیش از این در حاشیه  ترکمن تل در 

عشق آباد و اجالس سران مختار در دوبی نیز مطرح شده بود.
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استارتآپ

InVision؛شرکتییکمیلیارددالریبا800کارمندوبدوندفترفیزیکی

دارددنیاسراسردرکارمندهشــتصدازبیش)InVision(اینویژن
استفادهآنمحصولطراحیپلتفرمازهرروزشــمارشبیکاربرانو

میکنند؛امادفتریفیزیکیندارد.

InVision شرکتی نرم افزاری است که امکان طراحی دیجیتال و اشتراک گذاری 
نمونه های اولیه  را برای طراحان محصول فراهــم می کند. پلتفرم اینویژن تمام 
امکانات الزم برای طراحــی دیجیتال محصول ازجمله ایده پــردازی، طراحی، 
نمونه سازی و مدیریت را برای کاربران فراهم می کند. کالرک والبرگ، مدیرعامل 

و بنیان گذار InVision می گوید:
صفحه نمایش به یکی از مکان های مهم دنیا تبدیل شــده اســت. هر شــرکتی 
فــارغ از خدمــات فیزیکی یا مجــازی اش احتمــاال بخــش درخورتوجهی از 
تجربــه  مشــتری آن ازطریــق صفحه نمایــش تلفن همــراه یا رایانــه انجام 
می شــود. دلیل موفقیت شــرکت های بزرگی مانند اوبر و Airbnb این است 
 که در جنگ امالک دیجیتال )وب ســایت، شــبکه های اجتماعــی و...( پیروز

 شده اند.
امروزه، فروش و بازاریابی و پشتیبانی از مشتری ها فرایندهایی 
از کسب وکار هستند که ازطریق صفحه نمایش انجام می شوند. 
این یعنی هریک از کارمندان شــرکت باید بتوانند محتویات 
نمایش داده شــده را ازطریق صفحه نمایــش توصیف کنند و 
این دقیقا همان جایی است که InVision معنا پیدا می کند. 
نرم افــزار ما به طراحــان محصوالت دیجیتــال کمک می کند 
نمونه های اولیه  خود را در سریع ترین زمان ممکن طراحی کنند 
و با سایر همکاران خود به اشتراک بگذارند. جف بزوس، مدیرعامل 
آمازون، یکی از کاربرانی است که روزانه از محصوالت ما استفاده 

می کند.
شــرکت InVision هفت ســال پیش و در بروکلین نیویورک 
بنیان گذاری شد و تابه حال، بیش از ۴.۵میلیون نفر از شرکت های 
سراســر دنیــا از محصــوالت آن اســتفاده کرده انــد و نام های 
شناخته شــده ای مانند Lyft ،Netflix ،Gap و استارباکس از 
مشتری های آن هستند. مدل کســب وکار این شرکت SaaS یا 
نرم افزار به عنوان خدمات است که هزینه  استفاده  ماهانه از آن یکصد دالر است و 
هر شرکتی باتوجه به میزان استفاده و اندازه  تیم خود خدمات موردنیاز را انتخاب 

می کند. والبرگ می گوید:
خدمات ما مبتنی بر طراحی است و تالش می کنیم تا به همه کمک کنیم.

ایده  راه اندازی InVision و نیاز به ارائه  چنین خدماتی زمانی به فکر والبرگ 
رسید که آژانس خالقیت را در نیویورک اداره می کرد. او احساس ناامیدی می کرد 
از اینکه می دید هنوز طراحان و مشتری ها نمی توانند به صورت مجازی با یکدیگر 
جلسه بگذارند؛ زیرا مشورت نکردن طراح و مشــتری در طول فرایند باعث بروز 
مشکالتی ازجمله طراحی مجدد می شود و افرادی که دانش کافی ندارند، به ضعف 
پروژه تبدیل می شوند. والبرگ معتقد است این مشکالت همیشه وجود داشته اند؛ 
اما پیدایش ابزارهایی مانند Slack و ســایر ابزارهای ارتباطی توزیع شده این 

مشکل را حل کرده اند.
او برای پیاده ســازی ایده  اش به افرادی با اســتعدادهای خاص نیاز داشــت که 
پیداکردن آن ها مســاله  اصلی بود. گوگل به تازگی دفتر منهتن را گسترش داده 

بود و ازآنجایی که نیویورک تعداد محدودی برنامه نویس حرفه ای دارد، والبرگ 
نمی توانست درزمینه  اســتخدام آن ها با گوگل رقابت کند؛ زیرا بدون شک این 
افراد کارکردن در گوگل را ترجیــح می دادند. بنابراین، او نیــروی الزمش را از 
شهرهای اطراف انتخاب کرد و به آن ها پیشنهاد درآمدی دوبرابر حقوق فعلی شان 
داد. این میزان حقوق هنوز درمقایســه با کارمندان شــاغل در ســیلیکون ولی 
 یا نیویــورک کم بود؛ امــا باتوجه به دورکاربودنشــان حقوق خوبی به حســاب 

می آمد.
این ایده به انــدازه ای خوب پیش رفت کــه والبرگ تصمیم گرفــت راه اندازی 
دفتر فیزیکی را کال فراموش کند. معاون اســتراتژی محصول این شــرکت در 
کاروان کار می کنــد و در کنفرانس های ویدئویی از گرین اســکرین بهره می برد 
تا دیگران موقعیت فیزیکی او را متوجه نشــوند. رییس بخش ویدئوی شــرکت 
یک ســال تمام از مناطق دیدنی آمریــکا بازدید کرد، بــدون اینکه حتی یک 
 روز از کارش مرخصــی بگیرد. والبــرگ نیز در دفتری در منزلــش در بروکلین 

کار می کند.
نداشــتن دفتر فیزیکی هیچ اختاللی در روند کارهای شرکت ایجاد نکرده و این 
شرکت هم اکنون هشــتصد کارمند دارد؛ درحالی که ســال گذشته تعداد آن ها 
کمتر از پانصد نفر بود. همچنیــن، ارزش اینویژن به بیــش از یک میلیارد دالر 
رسیده و احتماال در دور بعدی سرمایه گذاری این میزان افزایش پیدا خواهد کرد. 
InVision درحال حاضر از وقتی شــرکت Slack عنوان شرکت سال Inc را 
در سال ۲۰۱۵ دریافت کرد، بزرگ تر است؛ به طوری که به یکی از رقبای شرکت 
چندمیلیارددالری Adobe تبدیل شــده و این غول نرم افزاری را وادار کرده تا 

برای ماندن در رقابت، تغییرات اساسی در محصوالتش ایجاد کند.
والبرگ هم در InVision و هم در شــرکت هایی که از محصوالت آن استفاده 
می کنند، درحال نابودی یکی از باورهای بزرگ انسان است: اینکه حضور فیزیکی 
اعضای تیم برای موفقیت آن ها ضروری است.  او معتقد است این ایده به گذشته 
تعلق دارد که بزرگ ترین افکار زمانی به ذهن افراد می رسد که دور هم جمع شده 

باشند. والبرگ می گوید:
نــوآوری جادو نیســت؛ بلکــه نتیجــه ای از تنظیمات درســت اســت. وقتی 
 شخصی افکار درست داشته باشــد و از ابزار مناسب اســتفاده کند، نوآوری رخ 

خواهد داد.

برای سه  تا چهار سال 
بعــد، لیپتــون تمام 
سواحل شرقی و سواحل 
می سی سی پی را برای 
پیدا کردن هر کاری طی 
نمود. از میــان آنها می 
توان بــه کار در مزرعه 
برنج کارولینای جنوبی، رانندگی در 
حوالی نیواورالنز، کتاب فروشی حتی 
آتشنشــان در چارلستون کارولینای 
جنوبی اشاره نمود. او به طور دوره ای 
به نیویورک نیز برای جست وجوی کار 
مراجعه می نمود ولی ناچار به بازگشت 
به جنوب، جایی که کارگر محدود بود، 
می شد. او ســال های زیادی را برای 
پیدا کردن یک شغل ثابت و سودمند 

گذراند. 
روی صورتش بریدگی ناشی از چاقو 
در نبرد خیابانی با یک اســپانیولی به 
وجود آمد و زمانی که به دلیل نداشتن 
کرایه راه در میان مســافران مخفی 
شــده بود دستگیر شــد. بزرگترین 
موقعیت او زمانی بود که ســرکارگر 
مزرعه ای که در آن کار می کرد، وی 
را که دچار تصادف شده بود و پایش به 
شدت آسیب دیده بود، برای مراقبت 

بیشتر به خانه اش برد.
در نهایت او توانست در یکی از شعب 
نیویورک اند مش به عنوان منشــی 
استخدام شــود. لیپتون به مدت یک 
سال در آن شرکت کار کرد و سپس به 
اسکاتلند بازگشت تا در مغازه پدرش 

در گالسگو مشــغول به کار شود. اما 
به ســرعت از نوع قدیمی کسب وکار 
در آنجا به ستوه آمد و در سال ۱۸۷۱ 
در سن ۲۱ ســالگی، مغازه کوچک 
خود را برای تجارت، راه اندازی نمود 
و چند ســال بعد دومین مغازه اش را 
گشود. برای چندســال بعد لیپتون 
بدون احساس خســتگی برای اینکه 
تجارتش را به یک امپراتوری کوچک 
تبدیــل نماید بــه کار پرداخت و فن 
نمایش، توانایی محاسبات مالی و عزم 
راســخ او در انجام این امر به او کمک 
کرد و در طول مدت ۱۰ سال لیپتون 
زنجیره ای از ۲۰ خواربار فروشــی را 
اداره می کرد. مغــازه های لیپتون به 
دلیل خدمات و محل های مناسب به 

شهرت دست یافتند.
در واقع لیپتــون مرتبــا از تدابیری 
اســتفاده می نمود که مشــتریان را 
به مغازه های خود وفــادار نماید. در 
سال ۱۸۸۱ لیپتون با استفاده از فن 
نمایش خود بزرگترین پنیر ســاخته 
شده را وارد کشــور نمود، به نمایش 
گذاشت و به فروش رساند. شیر مورد 
نیاز این پنیر از ۸۰۰۰ گاو تامین شده 
بود و ۲۰۰ سازنده پنیر در ساخت آن 

مشارکت نموده بودند.
 لیپتون تصمیم گرفت که سکه های 
طــال درون پنیر قرار دهــد و نیروی 
پلیس زیــادی سراســر خیابانی که 
 پنیر به فروش می رســید را پوشش

 داد.
در عرض دوساعت کل پنیر به فروش 
رسید و تصویر آن به عنوان نمادی در 

فروشگاه های لیپتون نصب شد.
در دهه ۱۸۸۰ تجارت غذای لیپتون 
به ۲۰۰ مغازه گسترش یافت و لیپتون 
یک فرد مولتی میلیونر شــد. سپس 
او نظــارت روزانه خود بر شــرکت را 
کاهش داد و به مســافرت پرداخت تا 
 موارد جدید را بــرای اضافه کردن به 

مغازه هایش بیابد.
چای در انگلستان در دهه۱۸۸۰ مورد 
توجه قرار گرفته بود و هر ساله مقدار 
زیادی از چای ارزان تولید شــده در 

هند وارد این کشور می شد. 
تقاضا برای چای به میزان ۴۰ میلیون 
پوند در دهه ۱۸۷۰ رســید و سپس 

در اواســط دهه ۱۸۸۰ دوبرابر شد. 
فروشــندگان چــای اصــرار زیادی 
داشــتند که لیپتون چای آنها را در 

مغــازه هایش به فروش برســاند، اما 
لیپتون این کار را رد کرد و در نهایت 
تصمیم گرفــت به خارج از کشــور 
مســافرت نماید و تولیدکننده چای 
مخصوص به خود را بیابد. او در سال 
۱۸۹۰ به هند رفــت و از مزارع چای 
دیدن کــرد و بخش جدیــدی را به 

زندگی حرفه ای خود افزود.
چای به قیمت ۵۰ سنت بابت هرپوند 
فروخته می شــد که بــرای خانواده 
کارگــران رقمی بــاال بــود. لیپتون 
متوجه شد که خودش می تواند چای 
را کشــت و زرع نماید و به قیمت ۳۰ 
سنت بفروشد. او روش جالبی را برای 
فروش به کار برد. از آنجا که تا آن زمان 
چای به صورت باز فروخته می شد و 
خریداران نسبت به تازگی و وزن چای 
خریداری شــده مطمئن نبودند، او 
بسته های رنگی با وزن ۱، ۰/۵، ۰/۲۵ 

پوندی را به بازار عرضه کرد و روی آن 
نوشت »به طور مستقیم از مزارع چای 

تا درون قوری ها«.
با افزایش تقاضا، صنعت چای لیپتون 
به سرعت سود زیادی را نمایش داد. 
در دهــه ۱۹۰۰ امپراتــوری لیپتون 
نه تنها در اروپا بلکــه در آمریکا هم 
گسترش یافت و لیپتون با موفقیت به 
آمریکا بازگشت و برای اولین بار سهام 
شرکت در سال ۱۸۹۷ معامله شد. در 
اواســط دهه ۱۹۲۰ لیپتون در سن 
۷۶ ســالگی از مدیریت کناره گیری 
 نمود و آن را به یک تیم کاری منتقل

 کرد.
لیپتون با یک میلیــارد دالر فروش 
در ســال، دهه ۱۹۸۰ را آغاز نمود و 
در اواخر دهه به بزرگترین شــرکتی 
که غذاهای فریز شــده می فروشد، 

تبدیل شد.

داستان موفقیت یک برند، لیپتون؛

ثروتیبهرنگچای

میلیاردیکبالیپتون
،سالدرفروشدالر
آغازرا۱۹80دهه

بهدههاواخردرونمود
کهشرکتیبزرگترین
شدهفریزغذاهای

میفروشد،تبدیلشد.

ایرلندییکخودموسسنامازلیپتون.جیتوماسشرکت
.بردمیبهرهرفتآمریکابهکشتیبا۱8۶۵سالدرکهمهاجر
بهکاملفقرازکهاستفردیحکایتواقعدرلیپتونداستان

ثروتهنگفترسید.
دالرهشتبا،بودکردهفرارخودکشورازکهساله۱۵لیپتون
آندر.رسیدنیویورکبهدوســتیهیچبدونوجیبشدر
بهسربازانوبودرســیدهاتمامبهداخلیهایجنگزمان
روزهایلیپتون.بودندکارخواهانوگشتندبازمیهایشانخانه
پرداختکارجویجستبهنیویورکهایخیاباندررازیادی
درکهویرجینیاتنباکومزارعدرکاربرایپیشنهادیاینکهتا

جنگبهیغمارفتهبود،دریافتکرد.

،،
هایسکهکهگرفتتصمیملیپتون

پلیسنیرویودهدقرارپنیردرونطال
فروشبهپنیرکهخیابانیسراسرزیادی

عرضداد.درپوششرارسیدمی
دوساعتکلپنیربهفروشرسید

نمادیعنوانبهآنتصویرو
درفروشگاههایلیپتوننصبشد.
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The Perfect Day
If you awake to Isfahan’s overwhelming 
muezzin’s morning chant, you know it is time 
to rise – there is a lot to see. Begin your day with 
a tea and snack on the main square, which is 
surrounded by the bazaar in Isfahan’s old town. 
After getting an early morning refreshment, 
play a round of rock-paper-scissors to decide 
which of the 20 to-dos in Isfahan you want to 
tackle first. An early visit to the three mosques 
and palaces is strongly recommended, before 
they get overrun by tourists. Shah Mosque, 
Sheikh Lotfollah Mosque and Ali Qapu Palace 
are all placed on Naqsh-e Jahan Square. Grab 
lunch in the iconic Abbasi Hotel’s courtyard 
with its beautiful courtyard garden. Pay extra 
attention to the moustaches of the hotel guards! 
Next, up go to the neighbouring Chehel Sotoun 
palace, which shows vibrant paintings of Persian 
warfare. Afterwards, head to the Armenian 
part of town, the Jolfa district, where you’ll find 
small handicraft shops and the colourful Vank 
Cathedral. Once the sunsets, walk over to the 
Siosepol bridge to watch Isfahanis sing traditional 
songs and jam on local instruments. Last but not 
least, head back to the main square and find the 
little dervish tea house to mingle with with locals 
over a tea and a waterpipe.

TO STAY
Dibai House

This restored old town house only has eight 
rooms. It is charming and perfect for the laid-back 
traveller. It’s not super upmarket, but has the flair 
of a guesthouse in a great location and is run by a 
friendly Spanish-Iranian family and hosts a mix of 
adventurous travelers.
Abbasi Hotel
A stunning palace with a landscaped garden, 
helpful staff and spacious and stylish rooms – it’s 
the most high-end traditional hotel in the country. 
Originally a caravanserai built during the Safavid 
period, it was later named Shah Abbas Hotel and 
now simply Abbasi Hotel because the word ‘shah’ 
has been taboo since the Revolution. Even if you 
are not staying here, come for tea where you will 
find delicious cakes and other Iranian treats.
Hasht Behesht Apart Hotel
The main attraction of this option is its proximity 
to the Chehel Sotoun and Hasht Behesht Palaces. 
An ‘apartment’ hotel boasting kitchenettes in 
every room – if you’re inspired by your culinary 
surroundings here you can DIY at home.
Bekhradi’s Historical House
This restored Safavid house from the 17th 
century belongs to an experienced interior 
designer and is a very stylish option. Ideal for 
those after a quiet stay, there are only four rooms 
and the only thing disturbing the peace is the 
gentle tinkling of the old fountain in the courtyard.

TO EAT
Shahrzad
This is a classic Isfahani haunt. The large, airy 
dining hall lets you see all the commotion on 
neighbouring tables, which is great since this 
place is full of locals. It is pretty decoration 
of traditional Isfahani crafts of stained-glass 
windows and inlaid mirror-work seem almost 
comical in this hectic food hall setting.
Azam Beryani
Grilled meat and bread might be Iranian 
staples, but this Isfahani remix is a very different 
experience. The meat, usually mutton or lamb, is 
minced before being grilled and packed into the 
centre of a deliciously fresh Iranian flatbread. 
Add your own garnishes of mint, coriander and 
relish and wrap it up tightly for the best Iranian 
sandwich in town.
Azadegan Cafe
An local haunt near the antiques market, take a 
seat at the long table and sit back to admire the 
many antiques and photographs on the walls, 
with trinkets, teapots and lanterns hanging down 

from the ceiling. Without asking, the waiter will 
bring you a hot pot of tea and shisha along with 
some Isfahani sweets, because that is obviously, 
what you will have. Non-smokers stay away.
Malek Soltan Jarchi Bashi
Off the usual tourist track, this restaurant is built 
inside an old bathhouse. As soon as they found 
out we were tourists, a band playing music from 
our country and a waiter brought us our national 
flag. It is their tradition to do so and beside the 
flags, the food is actually good too, with jugs and 
jugs of doogh to wash it down.  Try the popular 
desi kebab, a local dish made with chickpeas and 
fried in oil.

TO DO
Masjed-e Jameh and the Grand Bazaar
In the afternoon, check out the Masjed-e Jame, 
a mesmerising building which incorporates 
over 800 years of Islamic design. It is fascinating 
to see changing styles and various refinement 
of each period in this behemoth of a building. 
Relax your brain muscles with a subsequent 
stroll through the grand bazaar toward the main 
square, Naqsh-e Jahan – try to time it so that 
you get there as dusk falls and it becomes very 
atmospheric. Tuck into some pistachio ice cream, 
then hail a horse-drawn cart and get your driver 
to race around the square, overtaking the golf 
buggies that also vie for tourists’ attention.
Visit a teahouse
Hidden in the back streets just a stone’s throw 
from the bazaar you will find this trippy little 
dervish tea house. Be prepared to see the most 
surreal photography and metal work hanging 
from the walls, from old men riding lions, to 
Iranian football players from the 70s and various 
torture instruments – it’s utterly mad. Have a tea, 
eat some local sweets and smoke water pipes. 
The dream.
Walk around the Armenian town
Go to the Armenian quarter and visit the Vank 
Cathedral with its crazy mosaics depicting some 
gruesome scenes of hellfire and brimstone a la 
Hieronymus Bosch. It is not unusual to hear more 
English spoken here, so quiz a local over some tea 
in a carpet shop about the history of the area.
Gather at the bridges
Hang out at Si-o-Se Pol, the longest bridge 
across the Zayandeh River. Poets and musicians 
congregate in the evenings as the famous 33 
arches light up and draw crowds of listeners 
perched precariously on every available ledge.
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Sardar Mosque: A 
Qajar Era Structure 
in Oroumiyeh

The mosque in Iran’s 
northwestern city of 
Oroumiyeh (also Urmiye) 
was constructed in Qajar 
era (1785-1925) by Abdol 
Samad Khan, forefather of 
Azim al-Saltaneh Sardar.
He installed a big clock on its 
entrance gate. That’s why 
it has been well known as 
Sa’atlu Mosgue because 
In Persian language sa’at 
means clock. The mosque 
includes two separate parts 
and the main and important 
part is its grand hall.
The dome of the mosque is 
installed on twelve octagon 
stone columns. Upper parts 
of the columns are designed 
with excellent handy 
carvings. The small hall is 
located exactly at the end of 
the main hall which those are 
linked together by gate.
All of the used materials in 
this building are just the 
bricks and mortar plaster. 
The other designs and 
beauty of this mosque, the 
rainbow tiles which are 
designed with blue, pink, 
green, white and brown 
color and Ayat-Al-Korsi is 
written inside one of the 
margins around the Mehrab. 

Hanam Village: One of 
the Beauties of Zagros 
Mountains in Lorestan 
Province 

With its hardworking and 
hospitable people Honam is 
mostly an agricultural town 
and one of the most beautiful 
countrysides in Lorestan 
Province, west of Iran.The 
village is next to the Garrin 
Mountain, or Kuh-e Garin, 
and is a vast high-elevated 
mountain of the Zagros 
Mountains.The valley has an 
approximately 3623 meters 
high peak and the 2000 meters 
hill of Nesahne is one the most 
important heights in the Garrin 
Mountain. A rugged river with 
sprinkling springs that supply 
the drinking and agriculture 
water of Honam village has 
added to the beauties of this 
tourist-loving place.
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where to stay

Three star Isfahan Traditional Hotel, is 
a historical ancient house which has been 
changed to a hotel in recent years. Isfahan 
Traditional Hotel is situated at one of the 
historical districts of Isfahan, vacationers 
would have easy access to main touristic 
monuments while being away from any chaos 
of the city. Fabulous design of the hotel brings 
guests feeling to be in a museum. The mansion 
of the hotel which dates back to Safavid era is 
an Iranian style with central courtyard and 
surrounded buildings. The whole interior 
facades is ornamented by stucco art and there is 
an eye-catching blue tile pool in the courtyard. 
Although Iranian hospitality and traditional 
style are the dominant themes in the hotel, 
it is equipped by all modern facilities and 
infrastructure necessary for a top three star 
hotel. For an unforgettable accommodation in a 
traditional place experiencing everything in its 
origin style the hotel could be just right for you. 
Footprints774947:Great place to stay in 
Isfahan!
I had a very nice time in Khan Neshin Lodge . 
The place is a masterpiece, wherever you go 
you will see the Persian architecture. also it 
was very clean and the cozy atmosphere in 
the common area made my day.The staff was 
incredibly helpful. They helped with anything, 
they even booked my flight for me without 
charge. One thing I have to mention that it takes 
me 20 minutes to the center by walking.

Isfahan Chaharbagh 
School

where to visit

Chaharbagh School, known as Madraseh 
Soltani, Madraseh Madar-e Shah, and 
Madraseh Imam Sadegh, was constructed 
during the reign of Soltan Hossein, in the 
Safavid era. It was registered in the list 
of national monuments in 1310 with the 
registration number of 116. This school has 
an area of 8500 square meters located in the 
eastern side of Chaharbagh Street.
 It has also a beautiful garden with great 
architecture and design. The gate of this 
building is designed with gold and silver 
ornamentation which considered as a 
masterpiece in fine arts. After going through 
this gate, there is a domed octagonal vestibule 
decorated with ceramic moqarnas on its 
roof. The main courtyard, the shady garden 
with tall plane trees, and a long pool in the 
middle attract the visitors. The courtyard 
is surrounded by arcades on two-storey 
chambers, each of them giving access to 
students’ rooms.
The walls and dome of this monument are 
covered with bright yellow bricks that create 
a feeling of brightness. The iwans of the school 
are also decorated with inscriptions and 
reliefs including geometric patterns, animal 
scenes, and floral and hunting motifs. This 
place is now the theological school to train 
those students who are interested in Islamic 
studies; this is the reason that it is often closed 
to visitors.

“Isfahan is half the world.” This well-
known Persian saying describes 
the size and importance of the city 
as a cultural hub. Arguably the most 
overwhelming city in Iran, if you plan 
to visit for only one or two days, you 
will only manage to scratch the surface: 
we recommend staying for four. Get 
comfortable shoes because you will be 
walking around town a lot, constantly 
enchanted by beautiful little buildings 
which would be celebrated in the west, 
but here are just another nice building. 
The main square is epicenter of the 
action, buzzing from early morning 
until late at night. Get your cameras 
ready and prepare to be aesthetically 
spoiled.



Currency

USD 42000

47581

53331
42034

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,235.3 $

SudokuNO 99  Solution: NO 98

 Oil Minister Bijan Namdar 
Zanganeh says OPEC has 
major problems with some 
oil producers except Qatar, 
and the reasons for Qatar’s 
exit from the organization 
must be examined.
“Examining the reasons for 
Qatar’s exit from OPEC is a 
necessity,” Zanganeh said, 
adding that “OPEC has big 
problems from some oil 
producers which Qatar is 
not a part of.”The veteran 
minister made the remarks 
ahead of the 175th OPEC 

meeting, which will be held in 
Vienna, Austria, on Thursday.
Qatar said on Monday it will 
quit OPEC to focus on gas in a 
swipe at Saudi Arabia.
Zanganeh did not elaborate 
but he appeared to be noting 
that Qatar is not one of the 
problematic oil producers 
in OPEC.
Earlier on Tuesday, Iran’s 
OPEC Governor Hossein 
Kazempour Ardebili said 
the recent drop in oil prices 
inflicted $9 billion in losses on 
oil producing countries.

Gigantic 
Offshore 
Platform 
Held in 
Place in 
Iran’s South 
Pars
Iranian experts 
installed the first 
platform of Phase 
13 of the South 
Pars gas field 
after shipping the 
megastructure in 
the Persian Gulf on 
Wednesday.
Loading of the 
h o m e g r o w n 
platform, weighing 
2,200 tons, had 
begun in the 
southern port city 
of Bushehr around 
six weeks ago.
According to the 
project’s contractor, 
Phase 13 includes 
a total of four 
offshore platforms 
with advanced 
g a s - e x t r a c t i n g 
structures which 
would send gas from 
38 offshore wells to 
onshore refineries 
on the Kangan 
coast through 
two 32-inch gas 
t r a n s m i s s i o n 
pipelines at a 
distance of 90 
kilometers.
The main platform 
that was held in 
place on Wednesday 
morning is expected 
to produce 500 
million cubic feet of 
gas every day after 
coming on stream 
next month.
In April 2017, 
Iranian President 
Hassan Rouhani 
inaugurated phases 
17, 18, 19, 20 and 
21 of the South Pars 
gas field, whose 
development has 
been divided into 
28 phases.
The energy-rich 
zone is located in 
the Persian Gulf 
straddling the 
maritime border 
between Iran and 
Qatar, covering an 
area of 9,700 square 
kilometers, of 
which 3,700 square 
kilometers belongs 
to Iran.
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Reasons for Qatar’s departure from 
OPEC must be explored

This decision is a politically and economically 
right thing to do, he told Trend News Agency.
“There is absolutely no benefit to Qatar to remain 
a member of OPEC,” he noted. “Firstly, they are 
a small oil producer in comparison to others in 
OPEC, and the time needed at the ministerial and 
executive level to maintain OPEC relations doesn’t 
match the benefit gained.”
“Qatar will and should focus on gas over oil, as 
gas has a much bigger future than oil globally,” he 
said. “Qatar, as the largest producer of LNG, is also 
the host of the Gas Exporting Countries Forum 
(GECF), an 11 member global organization, 
sometimes referred to as the Gas OPEC. Given 
Russia is a member of the GECF, but not OPEC, and 
is also one of the largest procurers of gas and oil, 
Qatar can now deepen cooperation with Russia, 

and also Iran.”
“Strategically, and moving forward, this makes 
much more sense politically and economically, 
as Russia and Iran, along with China and other 
parts of Asia, are likely to move away from US 
dollar settlements and trade in an effort to remove 
sanctions risk,” he noted.
“Qatar can now start to market Iranian oil to Asia 
and Europe, and this could dramatically increase 
supply, or take market share from others,” he 

added.
“A move like this could be coordinated with Russia 
and China as part of the overall strategy to fund 
and build the Belt and Road Initiative, which is 
the largest infrastructure project on the planet,” 
he said.
Such actions will more than likely fasten the 
collapse of the US dollar trading system, which is 
a good thing for future peace and free trade in the 
world, Barden noted.

US, China’s Desire to 
Engage in Talks to End 
Trade War ‘Progress’ - IMF 
Head
Managing Director of the International 
Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde called 
the desire of Chinese President Xi Jinping and 
US President Donald Trump to engage in talks 
to resolve a trade dispute between the two 
countries a “significant progress.”
“I am not sure, you know, that the objective 
is a trade agreement. But at least there was 
significant progress and framework under 
which they agreed to move forward and to 
address some of the key issues. I think what is 
clearly important is to come to an understanding 
on both sides, to agree on some key principles, 
to have definitions of what is a subsidy, what 
warrants intellectual property rights protection 
and what is state of the enterprise. So it is 
complicated and it is going to take time, but 
the willingness of these two presidents to 
move forward and to agree to discuss those 
issues, I think,… is progress,” Lagarde said 
after delivering the annual Kissinger Lecture, 
as she was asked whether it would be possible 
for Washington and Beijing to come to a trade 
agreement in 90 days.
The statement comes after Chinese President 
Xi Jinping and US President Donald Trump met 
in Argentina following the G20 summit on 1 
December.

Iran Transportation 
Industry Covered by Local 
Insurers: Official
 Director of the Central Insurance of Iran said 
the country’s air and marine transportation 
industries are covered by insurance provided 
by local companies.Gholamreza Soleimani on 
Tuesday said all Iranian oil tankers, ships and 
the air transportation industry enjoy insurance 
cover from local insurance companies.
In separate comments earlier in the day, he 
said Iran’s insurance industry has successfully 
avoided being affected by the anti-Iran sanctions.
Although the insurance industry was one of 
the first sectors targeted by the US sanctions 
against Tehran, the Central Insurance of Iran 
could successfully bypass the restrictions and 
provide sustainable insurance coverage for 
Iranian companies, Soleimani had noted.On 
May 8, US President Donald Trump pulled his 
country out of the nuclear deal known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 
which was achieved in Vienna in 2015 after 
years of negotiations among Iran and the Group 
5+1 (Russia, China, the US, Britain, France and 
Germany).

After withdrawal from OPEC, Qatar 
can start to market Iranian oil to Asia 
and Europe, Sam Barden, director 
of the international trading and 
consulting company SBI Markets 
said on Tuesday.

Out of OPEC, Qatar can start to 
market Iran’s oil: Expert

news

 Social Media and Labor Market 
Discrimination
A new study investigates whether social media may be used as a 
source of information for recruiters to discriminate against job 
applicants.
A new Journal of Economics & Management Strategy study 
investigates whether social media may be used as a source of 
information for recruiters to discriminate against job applicants.
For the study, researchers set up an experiment that involved 
sending more than 800 applications from two fictitious applicants 
who differed in their cities of origin, a typical French town (Brives-
la-Gaillarde) or Marrakesh, Morocco. This information is available 

only on their Facebook profiles, not on the resumes or the cover 
letters sent to recruiters. The investigators selected job openings 
published in over several months in mid-2012 on the French public 
agency for employment website Pôle emploi.A significant 41.7% gap 
between the two applicants’ callback rates highlighted that personal 
online profiles are used by recruiters as a source of information 
to discriminate against applicants of foreign origin.During the 
experiment, the Facebook default layout changed as Facebook 
introduced sub-tabs within profiles. This change reduced the salience 
of the information related to the applicants’ language spoken. After 
the layout change, the difference in callback rates faded away. This 
suggests that the screening conducted by the employers does not go 
beyond the main pages of profiles. It also indicates that design choices 

made by online platforms, such as 
which information is displayed 
and how it is displayed, may 
have important consequences 
on the extent of discrimination.
“This study illustrates that 
design choices made by online 
platforms can dramatically 
affect a decision like calling back, 
or not, an applicant for a job interview. 
Internet companies should integrate this 
fact into their design thinking,” said co-author Dr. Matthieu Manant of 
University of Paris-Sud.

Azerbaijan, Turkey, Russia 
and Iran agree to set up joint IT 
venture
Azerbaijan, Turkey, Russia and Iran will establish a joint 
venture on information technologies.
The decision was adopted at the Azerbaijan-Turkey-Russia-
Iran four way ministerial meeting in Baku.
Four countries have decided to form a joint venture to facilitate 
closer working opportunities of public and private sector 
institutions operating in the field of information technologies 
and to open up opportunities for them.
During the meeting, the ministers discussed new companies, 
satellite services and fiber-optic networks.
The agreement was reached as the countries’ IT ministers held 

a meeting here as part of Bakutel 2018, the 24th Azerbaijan 
International Telecommunications, Innovations and High 
Technologies Exhibition and Conference.
Azerbaijan’s IT minister, Ramin Guluzade said the joint 
venture will foster cooperation in satellite communications, 
postal services and cyber security, and encourage the 
development of telecommunications infrastructure.
“This is the first four-party meeting of the IT ministers of 
Azerbaijan, Turkey, Russia and Iran. Azerbaijan proposed to 
set up a working group in order to develop relations between 
IT authorities of the four countries,” he said.
The second four-party meeting will be held in Iran.
Bakutel 2018 features more than 200 exhibitors from 20 
countries, including leading IT companies, internet providers, 
mobile operators and young developers, Xinhua reported.

 IRANTEX textile 
exhibition underway in 
Iran capital
The Exhibition of Textile Machinery, Raw 
Materials, Home Textile, Embroidery 
& Textile Products (IRANTEX 2018) is 
being held in the Tehran International 
Permanent Fairground with the 
participation of European and Asian 
companies.
The representatives of foreign textile 
machinery manufacturing companies 
expressed readiness to continue 
cooperation with Iran and transfer 

technology to this country. 
We have good relations with Iran and 
seek to expand our collaborations, said 
Pony Ma Chunguang, the sales manager 
of the Chinese Yuejian Intelligence which 
has been engaged in the Iranian market 
for seven years, in an interview with the 
Islamic Republic News Agency (IRNA). 
He said that despite the financial 
difficulties made by US sanctions, Chinese 
manufacturers are highly willing to stay 
active in Iran. 
Erkan Yilmaz, the representative of 
one of the Turkish participants of the 
exhibition Asteks, told IRNA reporter 
that the company holds 14 years of 

collaboration with Iran and is ready to 
transfer technology to the country. 
‘Europe does not support the sanctions 
imposed by the US and we never miss 
Iran’s market,’ said the regional sales 
manager of the Belgium-based machinery 
production Picanol, Vincent Geldhof. 
Head of one of the Italian participants 
of the exhibition Laip said that although 
energy costs in Iran are very low, but 
transferring the machinery technology to 
Iran needs financial transactions, which is 
damaged due to US sanctions. 
Massimo Bacheri stressed that his 
company seeks to continue collaboration 
with Iran because this benefits both sides. 



UK amb. to Iran calls for political 
settlement to end Yemeni crisis
In a statement on Wednesday, Rob Macaire UK 
Ambassador to the Islamic Republic of Iran 
announced that the country welcomes the 
upcoming talks in Stockholm, which offers a 
window of opportunity for both parties to make 
progress towards ending the conflict in Yemen 
through dialogue and negotiation.
As we have consistently made clear, there can 
be no military solution to the conflict. A political 
settlement is the only way to bring long-term 
stability, security and lasting peace to Yemen, 
Macaire said.
The humanitarian crisis and the suffering of 
Yemeni civilians is deeply concerning for the UK, 
he added, the halt in fighting in Hodeidah is a 
positive step in protecting civilians and building 
confidence among both sides. We must do all 
we can to support the parties in de-escalating 
and reducing tensions and creating a conducive 
environment for the talks.  
Macaire noted that the regional countries have 
an important role to play in supporting these 
talks. We welcome international support for UN 
Special Envoy of the Secretary General for Yemen, 
Martin Griffiths. We will continue to encourage 
both sides of the conflict to engage constructively 
in the Stockholm talks, to bring this conflict to an 
end. We urge all those with influence in the region 
to do the same.
Saudi Arabia and a number of its regional allies 
launched a devastating military campaign against 
Yemen in March 2015, with the aim of bringing 
the government of former Yemeni president Abd 
Rabbuh Mansur Hadi back to power and crushing 
the country’s Houthi Ansarullah movement. 
Saudi-led campaign against Yemen has killed 
thousands of innocent civilians and reduced much 
of the Arab country's critical infrastructure to 
rubble. 
Paris Climate Deal 'Fatally 
Flawed': Trump
US President Donald Trump on Tuesday termed 
the Paris climate deal "fatally flawed", citing 
violent protests in France."I am glad that my 
friend @EmmanuelMacron and the protestors in 
Paris have agreed with the conclusion I reached 
two years ago," Trump said on Twitter."The Paris 
Agreement is fatally flawed because it raises the 
price of energy for responsible countries while 
whitewashing some of the worst polluters in the 
world."
"I want clean air and clean water and have been 
making great strides in improving America’s 
environment. But American taxpayers – and 
American workers – shouldn’t pay to clean up 
other countries’ pollution," Trump wrote, Anadolu 
Agency reported.Thousands of protesters wearing 
yellow vests have been gathering in major French 
cities, including Paris, since Nov. 17 to protest 
President Emmanuel Macron's controversial fuel 
tax hikes and the deteriorating economic situation 
in France.

Iran urges United States to stop abusing 
Security Council

Iran’s mission to the United Nations says 
all ballistic missile related activities of the 
Islamic Republic are in full conformity with 
the relevant provisions of the UN Security 
Council Resolution 2231, which endorses 
the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) -- the official title assigned to Iran’s 
2015 nuclear deal.
Here is the full text of statement by 
Permanent Mission of the Islamic Republic 
of Iran to the United Nations:
On the UNSC meeting on 4 December 2018
While all ballistic missile related activities of 
Iran are in full conformity with the relevant 
provisions of resolution 2231, it is the US 
that is in absolute violation of the very same 
resolution.
Portraying Iran’s ballistic missile program 
as inconsistent with resolution 2231 or as 
a regional threat is a deceptive and hostile 
policy of the US.
Despite depicting itself as a law-abiding 
nation and as the guardian of the rule of law 
at the international level, paradoxically, the 
US has chosen to pursue the “doctrine of 
withdrawal from international instruments 
and institutions”. Its unlawful withdrawal 
from the Joint Comprehensive Plan of 
Action, endorsed by resolution 2231, is 
only one example.
Worse still, the US now not only openly 

forces all nations to violate the terms of 
resolution 2231, but also threatens to 
punish them for its implementation. This 
is the very same resolution drafted by the 
US itself and was adopted unanimously, 
including by the US affirmative vote.
Through fabrication and disinformation as 
well as by invoking irrelevant criteria, the 
US tries to create ambiguity and confusion 
in the interpretation of relevant provisions 
of resolution 2231 in order to abuse the 
resulting uncertainty against Iran.This 
hypocritical and shameful policy reveals 
how dishonest and hostile the US approach 
is as well as how irrelevant and invalid its 
related technical and legal arguments are.
Iran firmly rejects any arbitrary 
interpretation of the provisions of 
resolution 2231, according to which, Iran 
is called upon not to undertake any activity 
related to ballistic missiles “designed to be 
capable of delivering nuclear weapons”.
As a conventional defensive capability, 

Iran’s ballistic missile program is 
designed to be exclusively capable of 
delivering conventional warheads and, 
as a result, none of Iran’s ballistic missiles 
are “designed to be capable of delivering 
nuclear weapons”. Iran has never sought to 
acquire nuclear weapons and never will in 
the future.
The provisions of resolution 2231 are 
quite clear and devoid of any ambiguity. 
It does not prohibit or limit the legitimate 
conventional ballistic missile program and 
other related activities of Iran. Accordingly, 
Iran’s related activities not only are, in no 
way, inconsistent with the resolution but 
also fall outside of its purview.
Iran’s missile program serves as an effective 
defensive and deterrent tool against foreign 
threats. The acquisition and manufacturing 
of ballistic missiles to carry conventional 
warheads is an inherent right of any State 
under international law, and Iran is no 
exception.

Permanent Mission of the Islamic 
Republic of Iran to the United Nations 
said in a statement that the United States 
should stop abusing the Security Council 
to further its mischievous intentions 
against Iran.

Iranian lawmakers have voted in favor 
of amendments made to the flaws in the 
bill on Iran’s accession to the convention 
against the funding of terrorism (CFT) as 
pointed out by the Guardian Council.
During a Parliament session on 
Wednesday, lawmakers passed the 
amendment bill on Iran’s accession to 
the convention against the funding of 
terrorism (CFT) with 125 votes in favor, 
59 against, and 6 in abstention.
Iran’s Parliament ratified the bill in early 
October, as part of efforts to oblige the 

Financial Action Task Force (FATF) to 
remove the country from its blacklist, 
and submitted it to the Guardian Council 
for further consideration. The Council 
rejected the bill on November 4, on the 
basis of having found a series of faults 
with it, which, according to its spokesman 
Abbasali Kadkhodaei, were either 
ambiguous or ran counter to the country’s 
Shari'ah and the Constitutional law.
7 out of the 22 flaws as pointed out by 
the Guardian Council were amended 
by the Parliament’s National Security 

and Foreign Policy Commission and 
put to vote during the Wednesday 
session, which gained the majority of 
votes in favor.By passing the single-
article bill, lawmakers have allowed 
the government of the Islamic Republic 
of Iran a 'conditional' accession to 
the International Convention for the 
Suppression of the Financing of 
Terrorism.The bill also obliges the Iranian 
government to reconsider its accession 
to the CFT if the the Financial Action Task 
Force (FATF) fails to remove the country 

from 
its blacklist after six 

months. 
Lawmakers also insisted on the 
remaining parts of the previously ratified 
bill with 134 votes in favor and referred 
the case to the Expediency Council for the 
final verdict.

Parliament amends CFT bill
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Prayers can lead society to 
elevation: Iran Leader
Prayers, if observed with modesty and mind-
presence, will lead the society to virtue and resistance, 
said the Leader of the Islamic Republic Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei in his message to the Muslim 
prayers (Namaz) conference on Wednesday.
'A big part of problems is due to ignoring this 
admonitory fact; therefore, promoting prayers with 
all effective methods is among significant duties that 
everyone should do,' the message by Iran's Supreme 
Leader read.

He also urged the schools to hold prayers in order to 
help the virtue in society. 
The 27th national conference on Muslim prayers 
(Namaz) started in Semnan on Wednesday with 
Ayatollah Khamenei's message.
Namaz or Muslims prayers, is one of the Five Pillars 
in the faith of Islam and an obligatory religious duty 
for every Muslim. It is a physical, mental, and spiritual 
act of worship that is observed five times every day at 
prescribed times.
Provincial officials from different parts of the country 
as well as 1,600 guests are present in the Namaz 
conference underway in Semnan the provincial 

capital of the north 
central Iranian 
province. 
Iranian President 
Hassan Rouhani 
along with 
a number 
his cabinet 
members have 
also attended the 
day-long prayers 
conference to deliver 
a speech.

The 27th National 
Prayer Conference 
kicked off in Semnan 
on Wednesday, with 
a message by Leader 
of Islamic Revolution 
Ayatollah Khamenei.
This year's conference 
is being held with 1600 
participants and 400 
officials in attendance 
at the Amirkabir Hall of 
Semnan University for 
one day.
President Hassan 
Rouhani and his cabinet 
members are present at 
the ceremony held on 
Wednesday morning.
Rouhani praised 
the top figures and 
institutions by giving 
them plaques of 
appreciation, including 
Alireza Beiranvand, 
Welfare Organisation 
and others active in the 
field of prayer, such as 
Imam Khomeini Relief 
Foundation, Ministry 
of Culture and Islamic 
Guidance.
Addressing the 
participants during the 
ceremony, Rouhani said 
"prayer is the source 
of glory and pride for 
humanity, and God has 
invited mankind to this 
religious duty."
Rouhani emphasized 
that all countries are 
known by the flag, and 
prayer is an important 
expressions of a religion; 
prayer is the principle 
of worship beside 
monotheism."
Japan 
Foundation 
hails boosting 
cultural ties with 
Iran
President of the 
Japanese Foundation 
Hiroyasu Ando 
welcomed broadening 
relations between Iran 
and Japan especially 
in cultural field.Ando 
made the remarks 
Wednesday in a 
meeting with Iranian 
ambassador to Japan 
Morteza Rahmani 
Movahed.Iran is an 
important country in 
the Middle East and in 
international arena.He 
also expressed support 
for the Iranian cinema, 
saying it is famous 
in the world.Ando 
extended readiness 
for establishing 
cooperation in cultural 
activities with Iran.

27th National 
Prayer 
Conference 
kicks off with 
Leader's 
message
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 ‘Iran has no plan to have missiles capable 
of carrying nuclear warheads’ 
Iranian Foreign Ministry spokesman Bahram Qassemi has rejected the 
“groundless” concerns raised by certain Western countries about Iran’s 
missile program, saying the country has no plan to have missiles that are 
capable of carrying nuclear warheads.
In a statement, Qassemi said there is no need to repeat that Iran’s missile 
program is totally deterrent in nature and is part of the country’s unstop-
pable defense programs.
He made the remarks in reaction to comments made by the officials of 
certain Western countries as well as a request by the UK and France for 
a meeting of the UN Security Council to discuss the Islamic Republic’s 
missile program.
Iran definitely does not base its defense programs on the groundless, 
unfounded, and purposeful concerns of certain countries that are far from 
the region, Qassemi added.
“We deeply believe the expression of such concerns is not based on logical 
grounds, and is, more than anything, an offspring of Iranophobic policies 
and approaches pursued by certain countries and regimes in the world,” 
he noted.“We don’t see our missile defense program in violation of any 
UN Security Council resolution, and those who claim otherwise are 

either unfamiliar with the UN Security Council Resolution 2231, or just 
seek to create sensitivity and tension against Iran without paying any 
attention to the Resolution’s articles,” Qassemi added.In both cases, he 
said, the Islamic Republic condemns such an approach and considers it 
unconstructive and inefficient.Qassemi addressed all the countries that 
have closed their eyes to the realities and the transparent and stabilizing 
policies of Iran by raising these wild assumptions and groundless excuses, 
and urged them not to sacrifice regional and international peace, stability, 
and security for the goals of others who think Iran’s constructive relations 
with regional and world countries are against their unilateralist policies 
and excessive demands.The spokesman also called on European coun-
tries to behave in a more intelligent way than before.In Iran’s transparent 
missile and defense policies, he said, there is no design and plan for having 
missiles capable of carrying nuclear warheads, and there won’t be any 
in the future.He also slammed Western countries for adopting double-
standard policies, and said it is a source of regret that they take such bel-
ligerent stances against Iran’s peaceful defense program while they have 
remained silent towards some of their allies which have for years spent 
tens of billions of dollars to buy military equipment and launch round-
the-clock attacks on another country; lay siege on millions of women, 
children, and innocent people suffering from drought and disease; and 
totally destroy their infrastructures. 



Prayers can lead society to elevation: 
Iran Leader

US senators convinced of Saudi crown prince’s role 
in Khashoggi murder
After a classified CIA briefing on Tue., US Senators voiced 
confidence that the Saudi crown prince, Mohammed bin 
Salman, ordered the murder of the Washington Post columnist 
Jamal Khashoggi.Bob Corker, the Tennessee senator who chairs 
the Senate Foreign Relations Committee, said he believed Prince 
Mohammed “ordered the killing, monitored the killing, knew exactly 
what was happening, planned it in advance”.
“If the crown prince went in front of a jury he would be convicted in 30 minutes,” he added.Corker 
stressed that there was “no question in my mind” that the crown prince had ordered the killing.

 Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
said that resolution 2231 
of UN Security Council 
does not limit Iran’s 
missile program.“The 
United States has itself 
confessed that JCPOA 
[Joint Comprehensive Plan 
of Action] and resolution 
2231 does not restrict Iran’s 
missile activity,” he told on 
Wednesday on the sideline 
of the cabinet meeting.
Iran does not design its 
missiles to carry nuclear 
warheads since it has no 
plan for having nuclear 
weapons, he highlighted.
He went on to say that the 
United States is making such 
claims because it wants to 
cover its own violations of 
the UNSC resolution after 
withdrawing from JCPOA. 
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The concessions, coming after an earlier -500million-
euro (570$ million) relief package for poorer 
households, mark the first time -40year-old Macron 
has given ground in the face of public opposition.
Prime Minister Edouard Philippe announced Tuesday 
rollbacks on fuel taxes and electricity price increases 
in a rare televised address after France was rocked by 
intense street clashes and vandalism in Paris over the 
weekend, AFP reported.
"This anger, you would have to be deaf and blind not 
to see it, nor hear it," Philippe said after more than a 
fortnight of demonstrations by so-called "yellow vest" 
protesters.
"No tax merits putting the unity of the nation in danger," 
he said.
Planned tax increases on petrol and diesel on January 
1 will be suspended for six months, while hikes in 
regulated electricity and gas prices will be frozen during 
the winter.
Pressure has been mounting on the government after 
protests degenerated into the worst street clashes in 
central Paris for decades.
Across France, four people have been killed in accidents 
linked to the demonstrations and road blockades, and 
hundreds injured.
For weeks Macron held his ground on the fuel taxes, 
which are meant to finance anti-pollution policies but 
critics say unfairly weigh on drivers in rural and small-
town France.
Rescinding the January increase -- three euro cents for 
unleaded and six cents for diesel -- was a core demand 
of the demonstrators, alongside a higher minimum 
wage and the return of a wealth tax on high earners that 
Macron abolished.
Two groups blockading petrol depots in Brittany said 
they would stand down following the announcement of 
the measures, which will cost public coffers some two 
billion euros (2.3$ billion).
Yet many others said they had no intention of stopping 
the demonstrations.

"They hope we'll now go home but we're not going to 
move," said Lionel Rambeaux, a -41year-old welder 
manning a fuel depot blockade outside Le Mans in 
western France.
"We want Macron and his entire government to resign."
US President Donald Trump said Tuesday that Macron's 
retreat vindicated his rejection of the 2015 Paris 
Agreement on combating climate change.
"I am glad that my friend @EmmanuelMacron and the 
protestors in Paris have agreed with the conclusion I 
reached two years ago," Trump tweeted.
"The Paris Agreement is fatally flawed because it raises 
the price of energy for responsible countries while 
whitewashing some of the worst polluters...in the 
world."
Trump also retweeted a false claim from American 
conservative student activist Charlie Kirk that said: "'We 
want Trump' being chanted through the streets of Paris."
The French government is hoping to stave off another 
day of running riots and burning cars like on Saturday, 
when more than 400 people were arrested in the capital.
Interior Minister Christophe Castaner said extra police 
would be deployed next Saturday on top of the 65,000 
out in force last weekend, urging "reasonable" members 
of the movement to stay at home.
Paris Saint-Germain's home Ligue 1 football match 
against Montpellier on Saturday has already been called 
off, as has an electro music festival in the city centre.
Mass protests have repeatedly forced French presidents 
into U-turns, something Macron had vowed to avoid in 
his quest to "transform" the French economy and state.
A new poll by the Ifop-Fiducial survey group on Tuesday 
showed the former investment banker's approval rating 
at a record low of 23 percent.
"Eventually he backed down, which is going to divide 
the (yellow vest) movement, but it also risks dividing 
his own political base," said Jerome Sainte-Marie of the 
PollingVox survey group.
Macron's office said he would not speak publicly about 
the violence "for the time being", though he met briefly 
with a protester at his office Tuesday.
He also visited local government offices in the central 
town of Puy-en-Velay, which were torched during a 
protest last weekend -- and was booed upon leaving.
The "yellow vest" movement, named after the high-
visibility jackets worn by supporters, emerged on social 
media in October after months of swelling anger over 
rising fuel prices.

"The new economic program of the city is based 
on this fact that cities should face with creative 
destruction, and eliminate the urban obsolete 
activities. When the outdated activities are removed, 
the required space for learning skills and new 
initiatives will be provided; undoubtedly this is the 
future approach of developing cities," Mohammad 
Hossein Ghourchani said. "The creative thinking 
policy in the urban economy of developed cities is 
clearly visible and it acts as a sort of development 
engine for them," he added. Pointing to the role 

of people's participation in urban issues, he 
noted, "Creative thinking increases the people's 
participation and it is effective in reducing the 
costs and capital attraction.""Huge investments 
were flourishing during the vitality period of 
construction industry, but now we are the witnesses 
of municipalities' crisis in the current recession. 
In this regard, the event of idea cup with the theme 
of urban income, attracting ideas, and creative 
plans are on the agenda with the cooperation of 
responsible organizations," he emphasized.

“The main exported products from Isfahan are Iron 
and steel, petrochemical products, carpets, and 
organic chemistry products,” the general director 
of Isfahan’s customs office said.
“The most important destinations of the exported 
products of Isfahan province are Iraq, Afghanistan, 
United Arab Emirates, and Oman,” Assadollah 
Ahmadi Vanhari added.
“In the first eight months of this year, goods with the 
value of 1,473,000,000 dollars have been exported 

to 96 countries of the world from Isfahan province,” 
he continued.
“The most important imported items 
stored in Isfahan’s customs office during 
the first eight months of this year have been 
mechanical machines, electrical machinery, 
components and spare parts of cars, and 
the main exporting countries have been 
China, Italy, Germany, Turkey, and France,”  
he noted.

Macron Retreats on Fuel Tax Hikes in Bid to Calm 
French ProtestsIdea cup; opportunity to achieve 

creative city of Isfahan
"We should be creative to achieve a sustainable 
city, otherwise we should prepare ourselves 
to have an uninhabitable city," the manager of 
the creativity and new technologies center of 
Isfahan municipality said.

According to -8months statistics announced by 
Isfahan’s customs office, iron and steel, valued 
of 522 million dollars, and petrochemical 
products for 288 million dollars, are the most 
exported products of Isfahan.

The French government has backed down 
on planned fuel tax hikes in a bid to draw the 
heat out of fierce protests that have escalated 
into the deepest crisis of Emmanuel Macron's 
presidency.

Iron and steel, most exported 
products of Isfahan
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