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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 
      شهردار :  برای تقاطع غیرهم سطح شهید اردستانی و حلقه حفاظتی ترافیکی شهر اصفهان 740 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده و  این تقاطع غیر هم سطح عالوه بر اینکه بعد مسافت را 

کاهش می دهد کاهش آلودگی  هوا را نیز  به همراه دارد.

قیمت 500 تومان

طرحی بزرگ و استراتژیک در اصفهان رقم می خورد؛  

حلقه حفاظتی، راه نجات اصفهان از ترافیک

بازار طال و سکه  97/9/15 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,550,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,746,0005,041,000جدید

1,91,0002,521,000نیم سکه

1,120,0001,441,000ربع سکه

653000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18338400488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار
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پولشویی؛ زاییده 
کمبود شفافیت 

اقتصادی

 کارشناســان و اقتصاددانــان 
»پولشویی« را زاییده نبود شفافیت 
در نظام های مالی کشور می دانند 
که »حاکمیت دوگانه بر امور پولی 
و بانکی« و »نظــارت ناکافی« بر 

عمق آن می افزاید.
پول شویی فرآیندی است که در 
آن پول کثیف یا مالی که از طریق 
جرم به  صورت غیرقانونی حاصل 
 شــده، به ثروتی کــه در ظاهر از

 راه  های مشروع و قانونی به دست 
آمده اســت، تبدیل می شود؛ به 
گونــه ای کــه منشــا اولیه آن 

مشخص نیست. 
به گفته کارشناسان، پولشویی به 
این دلیل انجام می  شود که منبع 
واقعی پول نامشخص باقی بماند 
که فرار مالیاتی نیز می  تواند دلیل 

دیگری برای آن باشد.
افرادی کــه از قاچاق مواد مخدر، 
اختالس، رشــوه و دیگر راه  های 
غیرقانونی کســب درآمد کرده  
اند به دنبال تمیز کردن این پول 

هستند.
دوم اسفند ســال 1393 بود که 

وزیر کشور در نشست ...

اعالم شدن اسامی تمامی دستگاه های معاف 
از مالیات در الیحه بودجه سال آینده؛  

 بودجه 98 چقدر
 بوی نفت می دهد؟

بودجه سال 139۸ در حالی تدوین می شود که 
ایران روزهای ســختی را در حوزه اقتصاد پشت 

سر می گذارد.
تالش برای انزوای ایران در بازار جهانی نفت که از 
سوی آمریکا کلید خورده است و توسط عربستان 
در حال پیاده ســازی در اوپک است از یک سو 
ایران را با فشــاری قابل توجه مواجــه کرده و از 
سوی دیگر سخت تر شدن شرایط نقل و انتقاالت 
مالی برای ایران ،چشم انداز پیش رو را دشوارتر 
از گذشته می نماید . سخنان اخیر زنگنه درباره 
سختی وضعیت در نشست اخیر اوپک موید این 
مدعاست. وابستگی اقتصاد ایران به نفت اما چیزی 

نیست که طی ...

روایت آماری از اعداد و ارقام 
سرنوشت ساز اقتصاد ایران

روایت آماری از اعداد و ارقام سرنوشت ســاز اقتصاد 
ایران حکایت از آن دارد که شاخص هایی مثل تورم، 

نرخ دالر، نرخ یورو، ســکه و هر مترمربع واحد مسکونی 
یکساله 1۷.۵ تا 13۵ درصد رشد داشته است.

اقتصاد ایران در ســال 9۷ یکی از سخت ترین  سال ها را 
پشت سر گذاشــت. روزهایی که با جهش نرخ ارز، قدرت 

پیش بینی فاکتورهای اقتصادی برای بسیاری از فعاالن اقتصادی 
گرفته شد و حال هم که اگرچه بازار ارز به ثبات نسبی رسیده ...

ایرنا
یـادداشـــت

ISFAHAN
N E W S

وی افــزود: در قالب بــک برنامه جامع 
در حال تدوین الگوی کشــت مناسب 
برای شهرســتان های مختلف هستیم 
که تا یک سال دیگر به پایان می رسد. 
همچنین سند ملی نیاز آبی محصوالت 
کشاورزی کشور تا هفته آینده رونمایی 

می شود.
جاللــی ادامــه داد: برای کشــاورزان 
امروزی تولید انبوه ارجح تــر از تولید 
سالم یک محصول است. مصرف کننده 
غالبا متوجه می شــود که در تولید یک 
محصول چه مــواد افزودنی به کار رفته 
است بر همین اساس کشاورزان ما باید 
فعالیت خود را برای تولید یک محصول 

سالم به کار گیرند.
عضو هیــات علمی مرکــز تحقیقات و 
آموزش کشــاورزی اســتان اصفهان با 
بیان اینکه در حال حاضر کارشناســان 
کشــاورزی در استان در شــش گروه 
تحقیق مــی کننــد، گفــت: مجموع 
این فعالیــت هــا و تحقیــق، تکلیف 

هر شهرســتان را بــا توجه بــه مقدار 
آبی کــه در منطقه وجــود دارد برای 
 الگوی کشــت آن شهرستان مشخص

 می کند.
جاللی با اشــاره به برداشــت های بی 
رویه کشــاورزان از آب های چاه گفت: 
اردستان در معرض ریسک خشکسالی 
باال قرار دارد. متاسفانه در دو دهه اخیر 
به قدری برداشت بی رویه و بدون برنامه 
آب صورت گرفته اســت که شاید برای 
 جبران آن نیاز به چندصد ســال زمان

 داریم.
وی با بیان اینکه غفلتی که کشــاورزان 
انجام دادن تاوان آن را دو یا ســه نسل 
آینده باید بپردازند، خاطرنشــان کرد: 
با توجه به وضعیــت آبخوان و تغییرات 
اقلیمی در این شهرســتان بایستی به 
سمت توســعه باغات یکپارچه مکانیزه 

حرکت کنیم.
عضو هیــات علمی مرکــز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی استان اصفهان با بیان 

اینکه روند سطح کشاورزی زارعی روبه 
کاهش اســت افزود: برداشت بی رویه 
از آبخوان دشــت اردستان طی دو دهه 
گذشــته برای چند دهه آینده وضعیت 
این دشت را به صورت ممنوعه بحرانی 
 نگه خواهد داشــت. به این سادگی ها
  نمــی توانیــم بحــران آب را جبران

 کنیم.
جاللــی بــا بیــان اینکــه ۸3 درصد 
شهرستان اردستان یک محیط خشک 
است، گفت: منطقه اردستان در استان 
رتبــه 9 ســطح و رتبه هشــت تولید 
محصول زراعــی را دارد. همچنین در 
تولید باغات شهرســتان اردستان رتبه 

9 تولید را دارد.
وی اجرای جشــنواره های کشاورزی 
در شهرســتان را تاثیرگــذار عنــوان 
 کــرد و گفــت: کشــاورزان منطقــه
 مــی تواننــد بــذر گونه هــای بومی 
 منطقه را محافظــت کنند و در احیا آن 

قدم بردارند.

سند ملی نیاز آبی محصوالت کشاورزی کشور رونمایی می شود

 غفلتی که کشاورزان 
انجام دادن تاوان 

آن را دو یا سه نسل 
آینده باید بپردازند، 

با توجه به وضعیت 
آبخوان و تغییرات 

اقلیمی در این 
شهرستان بایستی به 

سمت توسعه باغات 
یکپارچه مکانیزه 

حرکت کنیم.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان اصفهان گفت: سند ملی نیاز آبی محصوالت کشاورزی کشور تا هفته آینده رونمایی 
می شود.

امیرهوشنگ جاللی شامگاه چهارشنبه در کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان اردستان اظهار کرد: در اکثر شهرستان های استان اصفهان مانند 
اردستان به تدریج با کاهش زراعت و افزایش باغات مواجه هستیم. همکاران و کسانی که در بخش کشاورزی اردستان فعالیت می کنند باید وقت 

بیشتری را برای باغات منطقه بگذارند.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S



پولشویی؛ زاییده کمبود 
شفافیت اقتصادی

ادامه از صفحه یک:
...      سراسری رییسان پلیس مبارزه با 
مواد مخدر از گردش سالیانه 20 هزار 
میلیارد تومان در فرایند قاچاق مواد 
مخدر خبر داد و تصریح کرد بخشی از 
این پول در حوزه سیاست، انتخابات 
و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد 

می شود. 
از آنجا که قاچاق یکــی از مصادیق 
بارز پولشویی به حســاب می آید، 
منحصر به مواد مخدر نیســت و در 
مورد کاالهای مختلف ظهور و بروز 

می کند.
ســخنان بیســتم آبان مــاه وزیر 
امورخارجه کشور تاکید دوباره ای بود 
تا نسبت به پیشگیری از این معضل 
که کارشناســان اقتصادی از آن نه 
تنها به عنوان یــک بیماری ایپدمی 
که زهری کشنده سخت برای اقتصاد 
کشور یاد می کنند چاره ای مدبرانه 

اندیشیده شود.
اقتصاددانان تاکید دارند شــفافیت 
اقتصــادی در بخش هــای مالی و 
بانکی اساســی ترین درمــان این 
مشــکل بوده و از این رو، همه نقل 
و انتقاالت مالی باید به روشــنی در 
 اختیار نهادها و مراجع نظارتی قرار 

گیرد.
به گفته آنان، نبود یک سیستم مالی 
منســجم و یکپارچه و در عین حال 
حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی 
و مهمتر از همه نظــارت ناکافی بر 
این سیستم باعث ترویج پولشویی 
در کشور شــده و الزمه رسیدن به 
یک نظام اقتصادی مطمئن و سالم 

شفافیت است.
در این پیوند، نایــب رییس هیات 
اجرایی انجمــن اقتصاددانان ایران 
گفت: شــکی نیســت در کشــور 

پولشویی وجود دارد.
لطفعلی بخشی ادامه داد: سیستم 
بانکداری و بودجه ای ما ســوراخ و 
منفــذ زیــادی دارد و در چنیــن 
سیســتمی چنین اتفاق هایی روی 

می دهد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد 
دانشــگاه عالمه طباطبایــی )ره( 
تصریح کرد: در مبارزه با پولشــویی 
فقط بحث قانون نیست؛ زیرا عزم و 
جدیت چندانی برای جلوگیری از آن 

وجود ندارد.
وی افزود: تحریــم های بین المللی 
روش هایی را به کشور تحمیل و ما 
را با مشــکل روبرو کرد که به همین 
سبب کارهای خالف عرف انجام شد.

بخشــی از وجود تناقــض هایی در 
زمینه پولشــویی در قانون مجلس 
شورای اسالمی خبر داد و افزود: اگر 
رییس جمهوری بــه بانک مرکزی 
 دستور دهد که بانک ها موظفند همه 
وام های پرداختــی به مبلغ بیش از 
یک میلیارد تومان را در یک سایت 
قرار دهند، دو ســوم بدهی ها برمی 

گردد.
وی دربــاره یکــی از روش هــای 
جلوگیری از پولشویی گفت: شبکه 
توزیع کاال در کشــور شــامل سه 
میلیون واحد صنفی اســت که در 
هیچ جای دینا وجود ندارد و اگر در 
اصناف، صندوق هــای فروش کاال 
را قرار دهیم که طبــق آن مالیات 
 بپردازنــد شــاهد افــت قیمت ها 

خواهیم بود.
بخشــی ادامه داد: سیســتم ارزش 
افزوده مثبــت تریــن کاری بوده 
که تاکنون در کشــور انجام شــده 
اســت و با این کار شــبکه بــازار و 
واســطه ها از بین می رود اما ارزش 
 افزوده در کشــور مــورد ظلم واقع 

شده است. 
وی افزود: در اقتصاد کشور ما پنهان 
کاری زیاد اســت که باید افشا شود 
و این، حلقه های اقتصــاد پنهان را 

برمال می کند.

اقتصاد استان
02
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نمایندگان استان اصفهان پای استعفای خود بایستند
 امام جمعه اصفهان گفت: از سوی مردم نصف جهان از استعفای دسته جمعی نمایندگان استان به دلیل 

نبود توجه به رفع مشکالت آبی اصفهان تشکر می کنم و امیدوارم تا آخر پای کار خود بایستند.
 آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد در خطبه های نماز جمعه این هفته اصفهان با تقدیر از عملکرد 
نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی در ارتباط با استعفای دسته جمعی آنها اظهار داشت: 

اصفهان از گذشته های دور تاکنون و در وهله های مختلف موجب افتخار نظام و در کنار مسئوالن بوده است 
و بیشترین شهید را در دوران دفاع مقدس تقدیم انقالب و نظام کرده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از فرماندهان مهم جنگ اصفهانی بودند و نقش مهمی در رقم زدن سرنوشت عملیات های 
غرور آفرین دفاع مقدس داشتند، افزود: ضربه خوردن اصفهان برای کل کشور خطرآفرین است و این در حالی است که با 

روند خشکی زاینده رود و مشکالت آبی اصفهان مشکالت زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی دامن گیر کل کشور خواهد بود.
امام جمعه اصفهان با انتقاد از اینکه هیچ کدام از دولت ها گام موثری برای پیشگیری از خشک کردن زاینده رود و احیای آن برنداشتند، بیان 
داشت: در زمان استانداری جهانگیری بر اصفهان انتقال آب از اصفهان انجام شد و وی از این کار پیشگیری نکرد، هنوز که هنوز است وی بر سر 

کار است و اصفهان با مشکل ناشی از بی تدبیری در انتقال آب و دیگر اقدامات ناشی از سوء مدیریت دست و پنجه نرم می کند.

طول این حلقه حفاظتی 
به ۷۸ کیلومتر می رسد 

که ۴۵ کیلومتر آن در 
اصفهان و مابقی آن در 
شهرستان های دولت 

آباد، خمینی شهر، 
خورزوق و شهرابریشم 

قرار گرفته است.

طرحی بزرگ و استراتژیک در اصفهان رقم می خورد؛  

حلقه حفاظتی، راه نجات اصفهان از ترافیک

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: 
رینگ ها راه های نجات اصفهان در شرایط بحرانی هستند 
که با تسهیل شریان های ورودی و خروجی شهر و ایجاد 
راه های موازی، در بحث پدافند غیرعامل و مواقع بحرانی 

بسیار موثر است.
علیرضا صلواتی اظهار کرد: آنچه روز پنجشنبه گذشته 
در خصوص آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیر همســطح 
در بزرگراه شهید اردستانی اتفاق افتاد، یکی از آرزوهای 

دیرینه مردم شهر اصفهان بوده است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

      شهردار :  برای تقاطع غیرهم سطح شهید اردستانی و حلقه حفاظتی ترافیکی شهر اصفهان ۷۴0 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده و  این تقاطع غیر هم سطح عالوه 
بر اینکه بعد مسافت را کاهش می دهد کاهش آلودگی  هوا را نیز  به همراه دارد.

مدیر عامل فوالد مبارکه:
هزینه های تکمیل نقش جهان را 

تقبل می کنیم
مدیر عامل کارخانه فوالد مبارکه گفت: اگر اعتبارات کافی برای 
تکمیل نقش جهان در اختیار شرکت توسعه و تجهیز نیست، ما 
رفع مساله مالی را متقبل می شویم ولی انتظار داریم که وزارت 
ورزش و جوانان و شرکت توسعه و تجهیز گرفتاری های قانونی 

برای انتقال ورزشگاه را رفع کنند.

حمیدرضا عظیمیان، بعد از ظهر پنجشــنبه ۱۵ آذر مــاه  با حضور در 
ورزشــگاه نقش جهان از امکانات و روند آماده ســازی این ورزشگاه و 

مسیرهای منتهی به آن بازدید کرد.
وی پس از بازدید در نشستی با مسعود تابش مدیر عامل، منوچهر نیکفر 
عضو هیئت مدیره و محمد سلطان حسینی مدیر کل ورزش و جوانان 
اســتان اصفهان ضمن پیگیری مشکالت این ورزشــگاه، راه کارهای 
واگذاری ســریع و قانونی این مجموعه از سوی شرکت توسعه و تجهیز 

اماکن ورزشی به مجتمع فوالد مبارکه را بررسی کرد.
مدیر عامل کارخانه فوالد مبارکه در خصوص شــرایط کنونی ورزشگاه 
نقش جهان اظهار کــرد: احداث این ورزشــگاه از آرزوهــای دیرینه 
مردم اصفهان بود، در ســال هایی که من در شــهرداری اصفهان بودم 
این پروژه شروع شــد و همه مســئوالن از همان موقع دست به دست 
 هم دادند تا حاال بتوانیم بخشــی از این پروژه بــزرگ را بهره برداری 

کنیم.
وی افزود: البته برای تکمیل ایــن مجموعه اقدامات زیادی باید صورت 
بگیرد تا نفرات بیشــتری بتوانند از امکانات آن استفاده کنند و ایمنی 
ورزشگاه نیز تامین شــود. امروز تصمیم گرفتیم که راهکارهای قانونی 
برای واگذاری دولتی این مجموعه بیاندیشیم و ما نیز در شرکت فوالد 

مبارکه امکانات مالی را برای تکمیل این مکان تامین کنیم.
عظیمیان تصریح کرد: شرکت توســعه پروژه های زیادی را در سطح 
کشور دارد و دولت نیز مشکالت مالی دارد. اما باید توجه داشته باشیم 
که شــرکت فوالد مبارکه در حال تامین اعتبارات مالی برای این پروژه 
است و نباید بن بست ها اداری جلوی راه این شرکت قرار گیرد و مسیر 

باید تسهیل شود.
مدیر عامل کارخانه فوالد مبارکه تاکید کرد: اگر اعتبارات کافی در اختیار 
شرکت توسعه و تجهیز نیســت و می خواهند بودجه خود را در مناطق 
محروم خرج کنند، ما رفع مســئله مالی را متقبل می شویم ولی انتظار 
داریم که وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و تجهیز گرفتاری های 
قانونی را رفع کنند و قرارداد واگذاری و بهره برداری از این ورزشگاه را به 

فوالد مبارکه انتقال دهند.
وی در خصوص اقدامات انجام شده برای مسیرهای منتهی به ورزشگاه 
گفت: برای مسابقه بســیار مهم و جذابی که روز یکشنبه -۱۸ آذر ماه- 
برگزار می شود معاونان شرکت، مسئوالن باشگاه و اداره ورزش و جوانان 
با همکاری یکدیگر و با تالشــی جهادگونه و شبانه روزی در حال آماده 
سازی جاده های دسترسی به پارکینگ های مرتبط هستند تا هوادارانی 
که برای تماشای بازی می آیند با سهولت بیشتری به ورزشگاه دسترسی 

پیدا کنند و تردد ایمنی داشته باشند.  
عظیمیان اضافه کرد: جاده های منتهی به ورزشگاه فعال زیرسازی شده 
است تا در آینده آسفالت شود. اگر الزم باشد، منابع مالی توسط فوالد 
مبارکه تامین می شود اما روند آماده ســازی مرحله به مرحله تا پایان 
سال طی می شود و امیدواریم بتوانیم کار را خیلی زیبا و با رعایت شرایط 

فنی به سرانجام برسانیم.
مدیر عامل کارخانه فوالد مبارکه در خصوص شــرایط باشگاه سپاهان 
 خاطر نشــان کرد: ســپاهان فقط به فوتبال خالصه نمی شود و بقیه 
رشته های ورزشی هم مورد حمایت ما است و مدیریت و هیئت مدیره 
باشگاه نیز بسیار فعال هســتند. از همه رشته ها حمایت می کنیم تا به 
موفقیت برسند. عظیمیان در پاسخ به این سوال که با توجه به استعفای 
حســین کفعمی از عضویت در هیئت مدیره باشگاه ســپاهان، آیا فرد 
دیگری جایگزین وی می شــود؟ گفت: محسن پورســینا، عضو جدید 
هیئت مدیره باشــگاه جایگزین کفعمی شده است و از این پس اعضای 

هیئت مدیره باقدرت به کار خود ادامه می دهند.

خـــبـــر

وی بــا بیــان اینکه در 
شمال و شــمال شرق 
اصفهــان بــا معضالت 
زیــاد ترافیکــی رو به 
رو هســتیم، افــزود: از 
جملــه معابر شــریانی 
شــهر محورهای عاشق 
اصفهانی، دولت آباد، بعثت، زینبیه و 
بزرگراه چمران است که در حال حاضر 
بیشترین بار ســنگین شمال و شرق 

اصفهان از این محورها عبور می کند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
اصفهــان تصریح کرد: در ســال های 
گذشــته تقاطع غیرهمسطح عاشق 
اصفهانی احداث شد که در ایمن سازی 
محور، موثر و باعث کاهش تصادفات 
جرحی و فوتی روزانه شد، اما ترافیک 
ســنگین داخل محالت این منطقه 
که روزگاری در حاشــیه قرار داشت، 

باقی ماند.
وی ادامه داد: اتفاقی که روز پنجشنبه 
افتاد پس از دو ســال پیگیری مداوم 
برای دریافت مجــوز از مراجع قانونی 
همچون شــورای ترافیک اســتان، 
کمیســیون ماده پنج، شورای برنامه 
ریزی و توسعه استان بود که در نهایت 
طرح ادامه بلوار فرزانــگان تا بزرگراه 
شهید اردســتانی تصویب و بررسی 

کارشناسی انجام شد.
صلواتی با بیان اینکه در شمال و شمال 
شــرق اصفهان هم رینــگ حفاظتی 
و هم ادامه بلوار فرزانــگان قرار دارد 
که به آینده شــهر کمک مــی کند، 
گفت: یکی از راه های نجات شــمال و 
شمال شرق اصفهان از ترافیک، بلوار 
فرزانگان است که از بن بست خارج و 
به خروجی های شرقی شهر اصفهان 

متصل می شود.
وی با تاکید بر اینکه طبق بررسی های 
انجام شده، احداث تقاطع در بزرگراه 
شهید اردستانی کاهش ۱2 درصدی 
حجم تردد در خیابان آیت ا... غفاری 
و کاهش 2۶ درصدی  حجم ترافیک 
در بزرگراه اردســتانی را همراه دارد، 
افزود: در واقع بین دو تا شــش درصد 
سرعت مطمئنه شبکه و بین پنج تا ۱۶ 

درصد ســرعت در معابر مجاور محور 
بزرگراه اردســتانی، آیت ا... غفاری، 
عاشــق اصفهانی و بعثت افزایش پیدا 
می کند که در روان سازی ترافیک هم 
به لحاظ کاهش زمان ســفر، افزایش 
سرعت مطمئنه و کاهش حجم تردد 

و آلودگی هوا بسیار تاثیرگذار است.

  حیاتی ترین و ماندگارترین اقدام 
مدیریت شهری اصفهان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
اصفهان گفت: ســالیانه حدود 22۳ 
میلیارد ریــال کاهش منافــع ریالی 
احداث بزرگــراه در خصوص کاهش 
تصادفات و مصرف ســوخت، سرعت، 
زمان ســفر و کاهش آلودگــی هوا را 
خواهیم داشــت که نشان می دهد در 
کمتر از سه سال معادل هزینه احداث 

باز می گردد.
وی با بیان اینکه تقاطع غیرهمسطح 
در بزرگراه شهید اردســتانی یکی از 
حیاتی تریــن و ماندگارترین اقدامات 
مدیریت شهری اصفهان خواهد بود، 
افــزود: ادامــه آن از بزرگراه شــهید 
اردستانی به جاده خاتون آباد تا محور 
خیابان جی در منطقه ۱۵ خواهد بود.

کــرد:  خاطرنشــان  صلواتــی 
احــداث تقاطــع غیرهمســطح در 
مجاروت کارخانــه قند تــا یک ماه 
آینــده کلنگ زنــی می شــود و بــه 
 کمربنــدی شــرق اصفهــان متصل 
می شــود و با انجام ایــن اقدامات از 
میدان فرزانگان از شــمال تا راه آهن 
در جنــوب رینگ حفاظتــی تکمیل 
می شــود، پس از آن نیز با هماهنگی 
معاونت عمرانی اســتانداری اصفهان 

برنامه ریزی های الزم انجام می شود 
تــا بتوانیــم مقدمــات اجرایــی و 
آزادسازی محور غربی را در شهرهای 
درچه، خمینی شهر و شــهر ابریشم 
در ســال ۹۸ فراهــم کنیــم؛ اتفاق 
مهمی کــه تاثیر بســزایی در کاهش 
ترافیــک بزرگراه شــهید خــرازی، 
 شــهدای صفه و شــهید دستجردی

 دارد.
وی با بیان اینکه محــور غربی رینگ 
حفاظتی در کاهش بار ترافیک، زمان 
سفر، تصادفات در بزرگراه خرازی که 
از حد اشباع گذشته، تاثیر گذار است، 
تصریح کــرد: همچنین در کاهش بار 
ترافیکی بزرگراه شهدای صفه، شهید 
میثمــی، اتوبان ذوب آهــن، بزرگراه 
شهید کاظمی و شــهید دستجردی 

تاثیر زیادی دارد.

  شهردار: بهره برداری از تقاطع 
حلقه حفاظتی- ترافیکی شــهر 

اصفهان تا سال آینده
شهردار اصفهان با اشاره به نقش این 
حلقه حفاظتی ترافیکی اصفهان در 
کاهش آلودگی هوا گفت: پیمانکاران 
اعالم کرده اند که تا ۱2 ماه آینده این  

تقاطع به بهره برداری می رسد.
  قــدرت اله نــوروزی بعــد ازظهر 
پنجشــنبه در آیین آغــاز عملیات 
اجرایــی حلقه حفاظتــی ترافیکی 
شهر اصفهان و تقاطع غیرهم سطح 
شهید اردســتانی اظهار داشت: این 
حلقــه حفاظتــی دارای 2۳ تقاطع 
غیر هم سطح است که تقاطع شهید 
اردستانی اولین تقاطعی است که در 

این مسیر قرار دارد.

 وی ادامــه داد: طــول ایــن حلقه 
حفاظتی به ۷۸ کیلومتر می رسد که 
۴۵ کیلومتر آن در اصفهان و مابقی 
آن در شهرســتان های دولت آباد، 
خمینی شهر، خورزوق و شهرابریشم 

قرار گرفته است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه اصفهان 
دارای دو رینگ شــرق و غرب است؛ 
افزود: رینگ های شرق و غرب محل 
اتصال اســتان ها به یکدیگر هستند 
اما حلقــه حفاظتی محــل اتصال 

شهرستان ها است .
وی ادامــه داد: با ایجــاد این حلقه 
حفاظتــی ترافیک شــهر اصفهان 
کاهش پیدا کــرده، آلودگی کمتر و 
تعداد تصادفات کاســته خواهد شد 
که در اولین اقدام توافق آزادسازی را 

انجام دادیم.
 نوروزی با اشاره به اینکه برای تقاطع 
غیرهم سطح شهید اردستانی و حلقه 
حفاظتی ترافیکی شهر اصفهان ۷۴0 
میلیارد ریال اعتبــار در نظر گرفته 
شــده، ادامه داد: این تقاطع غیر هم 
ســطح عالوه بر اینکه بعد مسافت را 
کاهش می دهد کاهش آلودگی  هوا 

را نیز  به همراه دارد.
وی با بیــان اینکه اصفهــان دارای 
چهار حلقه حفاظتی اســت، اظهار 
 داشت: مهندسین و پیمانکاران اعالم 
کرده اند که ۱2 ماه آینده این  تقاطع 
به بهره برداری خواهد رســید  البته 
ما نیز پیشــرفت کار را به مرور اعالم 
خواهیم کرد اما تجربه ساخت مترو 
نشــان داد می توان مــدت زمان را 
کوتاه کرد و ۱2 مــاه را نهایتا به ۱0 

ماه رسانید.

سیالب مسکن مهر نشینان دهاقان را تهدید می کند
رییس شورای اسالمی شهر دهاقان گفت: با توجه به اینکه بند خاکی و تپه های مقابل مسکن مهر شهر دهاقان 

نامناسب است، اگر سیالب رخ دهد خطری جدی برای ساکنان آن محسوب می شود.
عبدالرحیم عناقه از شهرستان دهاقان، اظهار کرد: تپه و بند خاکی مقابل مسکن مهر در برابر بارش ها مقاوم 
نیستند و ممکن است سیالب به ساکنان آسیب جدی وارد کند، البته در قسمت ساختمان های اداری این 

خطر بیشتر احساس می شود. وی با اشاره به کمبود ماشین آالت شهرداری دهاقان، گفت: متاسفانه مشکل 
کمبود ماشین آالت به خطر تپه و بندها گره خورده است و ادارات نیز هیچ اقدامی برای رفع چنین معضالتی در 

شهرستان انجام نمی دهند. رییس شورای اسالمی شهر دهاقان با اشاره به بند احداث شده مقابل دانشگاه آزاد اسالمی، 
خاطرنشان کرد: سال گذشته این بند توانست جلوی سیالب را بگیرد و هیچ آسیبی به دانشگاه وارد نشد، اما باید میزان مقاومت 

آن مشخص شود تا در مواقع حساس تر دچار مشکل نشویم. عناقه با اظهار گالیه از نبود کمربندی در شهر تصریح کرد: خودروهای 
سنگین از داخل شهر تردد می کنند  که این موضوع باعث آلودگی های صوتی و زیستی می شود البته سبب بروز حوادث و مشکالت دیگری هم 
هست که باید سریع تر در این زمینه اقدام کرد. وی با بیان اینکه آفات مشکالت زیادی را برای کشاورزان ایجاد کرده است، عنوان کرد: متاسفانه 
آفت هایی همچون کرم خراط ها، کرم گلوگاه و... باعث نابودی درختان باقدمت شده است که این خود تهدید جدی برای اقتصاد شهرستان است.

ایرنا
یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

دانشگاه باید فرصتی برای باالبردن قدرت انتخاب دانشجو باشد
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: دانشگاه باید 
بتواند فضایی مناسب برای دانشجویان ایجاد کند تا قدرت 

انتخاب دانشجویان باال برود. 

حادثه ۱۶ آذر ۱۳۳2، به عنوان نماد مقاومت تاریخی در تاریخ دانشگاه تهران ثبت شد 
و از آن پس این روز با نام »روز دانشجو« هر ســال ایستادگی دانشجویان این سرزمین 
در برابر استعمار، استبداد و خودکامگی غرب را یادآور می شود؛ روزی که  با رشادت سه 
دانشجوی ایرانی در خارطره ها ثبت شد. دانشجویان بزرگی که ۶۵ سال پیش در اعتراض 
به دیدار رسمی ریچارد نیکسون، معاون رییس جمهور وقت ایاالت متحده و همچنین از 
سرگیری روابط ایران با بریتانیا در دانشگاه تهران به پا خواستند و شهادتشان به عنوان 

نماد رشادت، استقامت و ایستادگی در دفتر تاریخ این مرز و بوم به یادگار مانده است. 
طاهره چنگیز در خصوص روز دانشجو، اظهار کرد: روز دانشجو از سال ۳2 تا کنون، نماد 
اعتراض سیاسی در کشور اســت و از آن تاریخ نقش دانشجویان در تغییرات، تحوالت 
و پیشــرفت  های جامعه به طور ویژه در دوران انقالب مطرح شــد و پس از انقالب نیز 

دانشجویان در بسیاری از برهه های تاریخی، نقش موثری ایفا کرده اند. 

وی تصریح کرد: نامگذاری روزها، فرصت و بهانه ای برای توجه ویژه به قشری است که روز 
به نام آنها انتخاب شده است. روز دانشجو فرصتی نمادین فراهم می آورد تا تمام اقشار 
جامعه به دانشجویان این مرز و بوم توجه ویژه کنند و فرصتی برای اندیشیدن به هدف 

این سه دانشجوی بزرگ فراهم می آورد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه دانشجویان قشر جوان، پویا، فعال و 
پرانرژی کشور هستند، خاطرنشان کرد: دانشجویان امیدهای آینده کشور هستند که 
ویژگی مهم آنها تکوین، رشد و توسعه علمی اســت تا اسباب پیشرفت کشور را فراهم 
آورند. دانشجویان در جســتجوی رشد و نمو علمی هســتند و با روحیه جستجوگر و 
پژوهشــگر خود در طلب افزایش مهارت و یادگیری اند و این ویژگی ها، باعث می شود 
کلمه دانشجو، مجموعه ای از خصوصیات خالقیت، پویایی و تالشگری و همانطور که 

ازنامش پیداست، ماهیت دانشجویی را در ذهن تداعی کند.
وی تاکید کرد: کلمه دانشــجو در ذات خود نشــاط و شــادابی به همــراه دارد ، تمام 
دانشگاهیان و مسئوالن دانشگاه موظفند در جهت حفظ روحیه شاد دانشجویان تالش 
کنند و نه تنها مانعی برای این نشاط ذاتی نشوند و آن را مخدوش نکنند، بلکه حتی در 

جهت پرورش این روحیه نیز بکوشند.

ایسنا
خـــبــــر

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 



عملیات طرح توسعه بیمارستان شهید رجایی فریدن آغاز شد
عملیات طرح توسعه بیمارستان شهید رجایی فریدن واقع در بخش مرکزی- شهر داران روز پنجشنبه با حضور 
معاون درمان وزارت بهداشت و شماری از اعضای کمسیون و بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی آغاز شد.

عملیات طرح توسعه بیمارستان شهید رجایی فریدن آغاز شد
عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در حاشیه کلنگ زنی این طرح درمانی هزینه اجرای این 

طرح شامل توسعه اورژانس و ساختمان فعلی بیمارستان را بیش از 80 میلیارد ریال اعتبار اعالم کرد.
اکبر ترکی تامین نیروی متخصص، تکمیل تجهیزات پزشکی اتاق عمل و بخش ccu ، ضرورت تعویض و ارتقاء سی 

تی اسکن و دستگاه ام آر آی را از مهمترین نیازهای این بیمارستان برشمرد که به اعضای کمسیون ابالغ شد.
به گفته وی بیمارستان شهید رجایی داران فریدن هم اکنون 102 تخته است که با اجرای طرح توسعه به 136 تخت افزایش 

می یابد. بخش ccu بیمارستان بازسازی شده و دارای 11 تخت بیمارستانی است و بخش Icu مجهز به شش تخت بیمارستانی است.
عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس از اهدای دو دستگاه دیالیز از سوی مجمع خیران سالمت کشور به بخش دیالیز بیمارستان شهید رجایی 
فریدن خبر داد. وی ادامه داد : بخش دیالیز بیمارستان شهید رجایی فریدن دارای هفت تخت بستری و هفت دستگاه دیالیز است که جوابگوی 

حجم بیماران متقاضی نیست.

یک هزار و ۷۰۴ داوطلب هالل احمر در اردستان ساماندهی شدند
 رییس جمعیت هالل احمر اردستان گفت: یک هزار و ۷0۴ نفر داوطلب در گروه های حمایت، مشارکت، 

مهارت و هدایت در شهرستان اردستان ساماندهی شده است.
منصور خانی اظهار داشت: داوطلبان هالل احمر اردســتان درگروه های مختلف و در دو خانه داوطلب 

ساماندهی شدند که در این خانه ها امور عام المنفعه و بشردوستانه را انجام می دهند.
وی افزود: در حال حاضر یک هزار و ۷0۴ نفر داوطلب در شهرستان اردستان با جمعیت هالل احمر همکاری 

دارند. رییس جمعیت هالل احمر اردستان با بیان اینکه داوطلبان و خیران در راستای رفع نیاز نیازمندان در 
قالب طرح التیام نیز فعالیت دارند، ابراز داشت: از عموم مردم دعوت می شود تا به جمعیت هالل احمر بپیوندند و در 

امور خیریه و عام المنفعه کمک کنند. خانی با بیان اینکه یکی از اساسی ترین و محوری ترین سازمان های جمعیت هالل 
احمر سازمان داوطلبان است، تصریح داشت: این سازمان با جذب، سازماندهی و آموزش داوطلبان نیروهای آماده عملیات را در اختیار جمعیت 
هالل احمر قرار می دهد. وی افزود: واحد داوطلبان در طول سال برنامه های متنوعی همچون طرح سراسری همای رحمت با توزیع بسته های 
غذایی در ماه رمضان، طرح فرشتگان با توزیع بسته های غذایی در ایام نوروز، طرح التیام با کمک به بیماران، طرح کمک جهیزیه و سیسمونی، 

درمان و دارو، اهدای بسته های لوازم التحریر و لباس بین نیازمندان را اجرا می کند.
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قیمت تخم مرغ درب 
مرغداری ٩هزارتومان شد؛

 حمل نهاده ها
 بهبود یافت

رییس هیات مدیــره اتحادیه 
مرغ تخم گذار اســتان تهران 
از افزایش قیمــت تخم مرغ به 
کیلویی ٩ هزار تومان درب مرغ 
داری خبر داد و گفت:وضعیت 
حمل نهاده ها بهبود یافته است.

ناصر نبی پــور با بیــان اینکه 
مشکالت حمل و نقل نهاده های 
دامی تا حــدودی بهبود یافته 
اســت،گفت:نهاده های نسبت 
به گذشــته راحت تر به دست 
تولیدکننــدگان می رســد اما 

کرایه ها همچنان باال است.
وی افــزود: قیمــت تخم مرغ 
نســبت به هفته های گذشته 
حدود هزارتومان افزایش یافته 
و میانگین قیمــت هرکیلوگرم 
از این محصول درب مرغداری 
به کیلویی حدود ٩ هزارتومان 

رسیده است.
رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ 
تخم گذار استان تهران با اشاره 
به واردات تخم مرغ برای تنظیم 
بازار، گفت:ایــن تخم مرغ ها با 
قیمت های باال وارد می شــوند 
و با یارانه ای که دولت می دهد 
شانه ای  13 هزار و 800 تومان 

دست مصرف کننده می رسد.
نبی پــور با اشــاره بــه اینکه 
مســئوالن اعالم کردند 2000 
تن تخم مــرغ بــا دالر ۴200 
تومانی برای تنظیــم بازار وارد 
می کنند، گفت:ما اعالم آمادگی 
کردیم به همین میزان سرمایه 
در اختیــار صنعــت و تولیــد 
داخل قرار بگیرد و در ازای آن 
تولیدکنندگان ۴000 تن تخم 
مرغ تحویل دولت می دهند که 
مورد پذیرش قرار نگرفت چراکه 
همواره واردات شیرین تر است.

به گفته وی هــم اکنون قیمت 
تمام شــده تولید هرکیلوگرم 
تخم مرغ ۷200 تومان اســت. 
نبی پــور در بخــش دیگری از 
ســخنان خود دربــاره آخرین 
وضعیــت شــیوع آنفلوانزای 
پرندگان در کشــور نیز افزود: 
این بیماری کم و بیش در استان 
اصفهان گزارش شــده و چند 
مورد گزارش بومی در روستاها 
بوده که چند روز پیش یک مورد 
نیز در دماوند گزارش شد. وی 
ادامه داد: به طور کلی وضعیت 
بیماری نسبت به سال گذشته 

بسیار مطلوب است.

مهر
خـــبـــر
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 ســخنان اخیــر زنگنه 
درباره سختی وضعیت 
در نشســت اخیر اوپک 
مویــد این مدعاســت. 
وابستگی اقتصاد ایران 
به نفت اما چیزی نیست 
کــه طــی ســال های 
 اخیر رخ نمایی کرده باشــد.  از پس 
سال های طوالنی این وابستگی زمینه 
ساز بروز بحران هایی در عرصه اقتصاد 

شده است .
حاال دیربازی اســت که دولت ها در 
ایران در صدد کاهش وابستگی به نفت 
هســتند و اتفاقا ، پس از تحریم های 
اول نفتی ایران در اوایل دهه نود، کمر 
وابستگی به نفت شکست و دیوار بلند 
نفت در اقتصاد ترکی آشکار برداشت .

 با وجود وضعیت پرابهــام روبرو و در 
شــرایطی که آمریکایی ها دست به 

اقدامات نامتعارف و غیر حرفه ای در 
عرصه سیاســت می زنند و بــا اعز ام 
نماینده ای به وین در آستانه نشست 
اوپــک مواضع ضــد ایرانی خــود را 
برای حلقــه عربی ضد ایــران در این 
ســازمان دیکته می کننــد ، الیحه 
بودجه سال آینده به مجلس شورای 
اســالمی ارائه شده اســت . بر اساس 
اعالم مقامات سازمان برنامه و بودجه 
میزان وابستگی بودجه سال13٩8 به 
 نفت در محــدوده 2۷ درصد خواهد

 بود .
 این بدان معناســت که بــوی نفت 
کمتری از بودجه سال آینده به مشام 
خواهد رشید و اقتصاد ایران با سفت 
کردن کمربندها در صــدد یافتن راه 
خایی جایگزین برای کســب درآمد 

خواهد بود.
 شاید از این روســت که خرق عادتی 
آشکار در الیحه پیشــنهادی دولت 
صورت خواهد گرفت . اعالم اســامی 
دســتگاه هایی که از مالیــات معاف 
هستند، در قالب الیحه بودجه روشن 
می کند چه میــزان منابع درآمدی از 

کف دولت خارج می شود .

   نفتی ترین بودجه در ۱۵ ســال 
اخیر

 نگاهی بــه آمارهای ارائه شــده در 
خصوص وابســتگی بودجــه به نفت 

نشــان می دهد افزایش قیمت نفت، 
تجربه تلخ افزایش تزریق درآمدهای 
نفتی به اقتصاد را در پی داشته است. 
سال 138۷ میزان وابستگی بودجه به 
نفت به 6٩ درصد رسید تا نفتی ترین 
بودجه 1۵ ســال اخیر در تاریخ لقب 
گیرد. از پس تحریم های نفتی ســال 
13٩1 اما میزان وابستگی بودجه رو 

به کاهــش نهاد تا در صــورت تحقق 
اهداف پیش بینی شده در بودجه سال 
آینده ، کمترین میزان وابســتگی به 
نفت در سال آینده در بودجه سالیانه 
تجلی یابد . بررسی وضعیت وابستگی 
بودجه بــه نفت در ســالیان فعالیت 
دولت روحانــی نیز نشــان می دهد 
بیشترین میزان وابســتگی در سال 

13٩2 یعنی اولین سال فعالیت این 
دولت و کمترین میزان وابســتگی در 
ساا 13٩8 یعنی سال پیش رو حاصل 

شده است .
اعداد جدول زیر از مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اســالمی و سخنان 
مقامات ســازمان برنامه و بودجه به 

دست آمده است .

اعالم شدن اسامی تمامی دستگاه های معاف از مالیات در الیحه بودجه سال آینده؛  

بودجه ۹۸ چقدر بوی نفت می دهد؟

خبرآنالین
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

66

65

بانک و بورس

روایت آماری از اعداد و ارقام سرنوشت ساز اقتصاد ایران
روایت آماری از اعداد و ارقام سرنوشت ساز اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که شاخص هایی مثل تورم، 

نرخ دالر، نرخ یورو، سکه و هر مترمربع واحد مسکونی یکساله ۱۷.۵ تا ۱3۵ درصد رشد داشته است.

اقتصاد ایران در سال ٩۷ یکی از سخت ترین  سال ها را پشت سر گذاشت. روزهایی که با جهش نرخ ارز، قدرت پیش بینی 
فاکتورهای اقتصادی برای بسیاری از فعاالن اقتصادی گرفته شد و حال هم که اگرچه بازار ارز به ثبات نسبی رسیده 
است و دیگر خبری از تغییرات ساعتی در آن نیست، باز هم مشخص نیست که سیاست اصلی دولت و البته تحریم های 

پیش رو، چه سمت و سویی را برای اقتصاد ایران رقم می زند.
 دولت معتقد است که افســار تورم را زیر پنجه خود گرفته و کنترل آن را صورت خواهد داد؛ اما به هر حال هنوز هم 
کاالهایی که در گمرکات منتظر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای ترخیص هستند، تعیین تکلیف نشده و به طور قطع 
اگر قرار باشد آنها هم بار تورمی این مابه التفاوت را بر روی مصرف کنندگان خالی کنند، مشخص نیست که وضعیت 

تورم چه سرنوشتی خواهد داشت.
نکته حائز اهمیت تغییرات بازارهای مختلف در مقایسه سال جاری با سال گذشته است که می تواند شرایط مناسبی 
را برای تحلیل به بسیاری از سیاستگذاران و حتی مردم بدهد. آنگونه که آمار بانک مرکزی نشان می دهد، نرخ دالر در 
نیمه نخست سال ٩۷ نسبت به نیمه نخست سال ٩6 چیزی حدود 126 درصد و نرخ یورو در این مدت 130 درصد 

افزایش داشته است.
بر این اساس میانگین نرخ دالر در نیمه نخست سال گذشته 3۷٩3 تومان و در نیمه اول سال جاری 8۵83 تومان است 
که حکایت از رشد 126.3 درصدی دارد؛ همچنین نرخ یورو هم در بازار آزاد شهر تهران به صورت میانگین آن هم در نیمه 
اول سال ٩6 معادل ۴368 تومان و در نیمه اول سال جاری 10081 تومان است که 130.8 درصد رشد را نشان می دهد.

همچنین میانگین نرخ سکه طرح قدیم در نیمه نخست سال ٩6 معادل یک میلیون و 1٩0 هزار تومان و در نیمه نخست 
سال جاری دو میلیون و 6٩0 هزار تومان است که 126 درصد رشد را نشان می دهد. همچنین میانگین نرخ سکه طرح 
جدید نیز یک میلیون و 220 هزار تومان در نیمه نخست سال گذشته و دو میلیون و 8۷0 هزار تومان در نیمه نخست 

سال جاری بوده است که 13۵.3 درصد رشد را به ثبت رسانده است.
در عین حال بهای هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران بر اساس آنچه که مرکز بررسی های اقتصادی 
اتاق بازرگانی تهران بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی اعالم کرده است، چهار میلیون و ۴80 هزار تومان بوده که 
در نیمه نخست سال ٩۷ به طور میانگین به 6 میلیون و ۷۵0 هزار تومان رسیده است که ۵0.۵ درصد را نشان می دهد. 
شاخص ارزش سهام معامله نیز در نیمه اول سال گذشته به طور میانگین ٩0.٩ بوده که با رشد 10۷.3 درصدی به 188.۴ 
درصد رسیده است؛ ضمن اینکه میانگین شاخص تعداد سهام معامله شده در این مدت مقایسه ای نیز به ترتیب 83.۵ 

و 161.1 بوده است که ٩2.٩ درصد رشد را نشان می دهد.

بودجه ســال ۱3٩۸ در حالی تدوین می شود که ایران 
روزهای سختی را در حوزه اقتصاد پشت سر می گذارد.

تالش برای انزوای ایران در بازار جهانی نفت که از سوی 
آمریکا کلید خورده اســت و توسط عربستان در حال 
پیاده سازی در اوپک است از یک سو ایران را با فشاری 
قابل توجه مواجه کرده و از سوی دیگر سخت تر شدن 
شرایط نقل و انتقاالت مالی برای ایران ،چشم انداز پیش 

رو را دشوارتر از گذشته می نماید .

 از پس تحریم های نفتی 
سال ۱3٩۱ اما میزان 

وابستگی بودجه رو به 
کاهش نهاد تا در صورت 
تحقق اهداف پیش بینی 

شده در بودجه سال 
اینده ، کمترین میزان 

وابستگی به نفت در 
سال آینده در بودجه 

سالیانه تجلی یابد .

گردشگری

مهر
گـــزارش

 گردشگری دانشگاهی
  به مثابه فرصت

 سیاست گذاری فرهنگی
ی  شــگر د گر
دانشــگاهی کــه 
یــک  به عنــوان 
سیاستگذاری فرهنگی برای ارتقای کیفی 
فرهنگ مخاطبان خودش و محیط فرهنگی 
مقصد طراحی می شود، می تواند به ثمرات 

اقتصادی قابل توجهی ختم شود.

گردشــگری دانشــگاهی می توانــد به عنوان 
سیاســتگذاری علمی و فرهنگــی مورد توجه 
قرار بگیرد. در یکی از یادداشت های پیشین، به 
این گونه از گردشگری به عنوان سیاستگذاری 
علمی پرداختیم. در آنجا اشاره کردیم که جامعه 
دانشگاهی ایران جمعیتی بالغ بر پنج میلیون نفر 
را شامل می شــود که در دو هزار و پانصد واحد 
دانشگاهی و در بیش از پانصد شهر در ایران توزیع 
شده اند. نهاد آموزش عالی و این جمعیت فعال 
و توانمند، فرصت کلیدی برای توسعه و ترویج 
گردشگری به طور عام و همچنین گردشگری 
به طور خــاص و در قالب مفهوم گردشــگری 
دانشگاهی هستند. گردشگری دانشگاهی گونه ای 
نوین و در حال رشــد از گردشــگری در سطح 
جهانی است که بیشتر جامعه هدف و مخاطبان 
آن دانشگاهیان هستند. در اینجا می خواهیم به 
گردشگری دانشگاهی به عنوان سیاست فرهنگی 

بپردازیم.
وقتی از گردشــگری دانشگاهی به عنوان نوعی 
سیاســتگذاری فرهنگی یاد می کنیم، باید به 
معنای سیاســتگذاری فرهنگی دقــت کرد. 
سیاســتگذاری فرهنگی، گونه ای برنامه ریزی، 
قانون و حتی اقدامات دولتی است که فعالیت ها 
و موضوعاتی را تقویت، تشویق و حتی پشتیبانی 
مالی می کند که منجر به توســعه بخش های 
خالقانه فرهنگ و هنر و رشد کیفی و کمی در 
حوزه هایی از فرهنگ شــود که به زبان، دانش، 
هنر، تنــوع فرهنگی و حتی توســعه فرهنگی 
مرتبط باشند. سیاســت گذاری های فرهنگی 
می تواند در ســطح بین المللی، ملی، منطقه ای 
و حتی یک بخش و شــهر هم اجرا شود. از این 
نگاه می توان گردشگری دانشگاهی را به مثابه 
نوعی از سیاســت گذاری فرهنگی برای حوزه 
آموزش عالی ایــران به طور ویژه و کلیت جامعه 
ایران به طور عام در نظر گرفت. با توجه به پخش 
بودن دانشگاه ها در همه شهرهای ایران،  می توان 
از ُخردترین سطح محلی و منطقه ای آغاز کرد،  
به سطوح استانی و در نهایت ملی و بین المللی 
رسید. به همین سبب می توان دانشگاه را بستری 
برای بسیاری از سیاســتگذاری های فرهنگی 
دانست،  هم به خاطر گستره جمعیت شناختی 
و جغرافیایی آن و هم به سبب نقش محوری و 
کلیدی دانشگاهیان در جامعه و نقش استادان 

به عنوان گروه های مرجع. 
مساله فرهنگ در آموزش عالی، هنوز در اولویت 
محوری نهاد آموزش عالی در ایران نیست، اگر هم 
باشد، در انبوهه ای گسترده از مداخالت نهادهای 

داخلی و بیرونی به حالت تعلیق در آمده 
است. دانشگاه های غیر دولتی به دلیل 
دغدغه مادی و پولی، عیمقا درگیر تامین 
منابع مالی و درآمدزایی کمی هســتند 
و دانشگاه های دولتی نیز به دلیل اتصال 
به بودجه دولتی، چنــدان دغدغه مالی 
ندارند؛ اما دغدغه فرهنگــی هم در آنها 
امری فرعی و حاشیه ای است. در دانشگاه 
ایرانی، در بهترین حالت،  فرهنگ یک امر 
حاشیه ای و فرعی است و در بدترین حالت 
یک دردسر و عرصه چالش. به همین دلیل 
مساله گردشگری فرهنگی می تواند فرصتی 
برای توسعه فرهنگی نظام آموزش عالی ایران 

و جمعیت وابسته و پیوسته بدان باشد.
امروزه در نظام آمــوزش عالی مان می توانیم 
موارد مشابهی از سیاستگذاری فرهنگی در 
حوزه اموری که می تــوان آنها را مصداق های 
اولیه گردشگری دانشگاهی دانست، پیدا کرد: 
اردوی راهیان نــور، اردوهای رضوی )یا همان 
اردوهای زیارتی به مشــهد( و اردوهای جهادی 
از جمله نمونه های اولیه ای هستند که در جامعه 
دانشگاهی ما به واســطه الزامات دستگاه های 
سیاســی و نظام های حکمرانی رســمی ایجاد 
شده و در حد خودشان نیز ســودمند بوده اند. 
اما مساله اصلی آنســت که این اردوها پیش از 
هر چیزی معطوف به تربیت عقیدتی، ارزشی و 
اخالقی بوده و چندان متوجه ســایر حوزه های 
فرهنگی و رشد فرهنگی دانشجویان نبوده اند. 
ضمن آنکه صرفا هم به بخش محدودی از جامعه 
دانشگاهی )تنها دانشــجویان( تقلیل یافته اند. 
هرچند در البالی خدمات رفاهی دانشــگاه ها 
هم می توان چیزهایی شبیه به تسهیالت سفر به 
شهرها و مراکز خاص مانند مشهد، شمال و برخی 
شهرهای کلیشه ای گردشگری رایج دید که بسیار 
پراکنده و بدون برنامه ریزی منسجم و استراتژیک 
هستند. از این رو می توان گفت جامعه آموزش 
عالی ایران عمال یک فرصت و پتانســیل بزرگ 
برای سیاست گذاری های فرهنگی در گردشگری 
ایرانی اســت، اما فرصتی که نادیده گرفته شده 
اســت. اما تاکید ما  بر فرصتی است که این نوع 
گردشگری برای توســعه فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی ایران هم در سطح گردشگری محلی 
و هم گردشــگری ملی فراهم کرده است. البته 
امکانات زیربنایی اولیه، یعنی فضاهای مادی و 
کالبدی فراوان به واسطه ساختمان های دانشگاه ها 
در شــهرهای ایران و خوابگاه ها و حتی امکانات 
رســتورانی آنها یک فرصت زیرساختی آماده و 

مهیاست که در این باره کمتر توجه شده است.
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آغاز ثبت نام متقاضیان جذب امریه در وزارت ارتباطات
معاون وزیر ارتباطات از آغاز فراخوان ثبت نام متقاضیان خدمت امریه در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

با هدف جذب فارغ التحصیالن توانمند ICT در این وزارتخانه خبر داد.
به گزارش وزارت ارتباطات، فرهاد معارفی معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزیر ارتباطات 
 و فناوری اطالعات با اشــاره به آمادگی این معاونت برای آغاز مراحل فراخوان، ثبت نام و ارزیابی و جذب

 فارغ التحصیالن جوان، این نیروها را سرمایه های انسانی نسل فردا برشمرد و از مهیا کردن شرایط در جهت 
بهره گیری از توانایی های بالقوه نسل جدید در ایجاد تحول و تعالی در این وزارتخانه خبر داد.

وی با تاکید بر حفظ عدالت، نظم و دقت در مراحــل ثبت نام و ارزیابی، پیگیری و پایش از طریق ســامانه های 
 ،ICT الکترونیکی، افزود: از مهمترین رئوس برنامه های جذب این سرمایه های انسانی سرفصل های راهبردی شامل قوانین

امنیت فضای سایبری، فناوری اطالعات، سیستم یکپارچه نظارت، استارت آپ ها، کارتابل دولت، دولت همراه، نظارت بر طرح USO و 
دستیابی به تعالی در ابعاد دولت الکترونیک، است.

معاون وزیر ارتباطات آینده نگری و توجه به زمینه های نوظهور دانش در حوزه فناوری اطالعات را از ویژگی های مدنظر وزارت ارتباطات برای 
جذب افراد از این طریق برشمرد و از جذب نیروهای با تحصیالت کارشناسی ارشد و دکترا در این حوزه خبر داد.
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اما اگر شما نیز رییس بدی 
باشید، چگونه باید متوجه 
این موضوع شوید؟ ممکن 
اســت قوانین و مقررات 
در دفتر کارتان به خوبی 
رعایت شود اما هنگامی 
که می بینید کارمندان به 
دلیل ترس از صحبت کردن، پیشرفتی 
در کار ندارند، واقعا متوجه مشــکالت 

می شوید. 
 بنابرایــن به عنوان رییس بــد باید چه 
کاری انجام دهیــد؟ در اینجا تعدادی 
از هشــدار هــای رایجی را بیــان می 
کنیم که اگر به آن ها توجهی نشــود، 
 می توانند خــود به یک مشــکل بدل

 شوند.

  1. عدم اعتماد به کارمندان:
گاهی اوقات وحشتناک بودن کارفرمایان 
به دلیل آن اســت که فکــر می کنند 
خیلی خوب می توانند کارهای خاصی 
را انجام دهند یا همــه کارها را به عهده 
کارمندانشــان می اندازند. این رفتاری 
فوق العاده ناامید کننده و غیر مسئوالنه 
 اســت اما فقط وقتی رفتــار بدی تلقی

 می شود که کارفرما بخواهد همه کارها را 
خود انجام بدهد.

هنگامی که یک رییــس بخواهد در هر 
کاری دخالت و بــه کارمندانش کمک 
کند، حتی زمانی کــه آن ها به کمک او 
احتیاجی نداشته باشند )یا حتی بدتر 
از آن، بخواهد درباره موضوعی که از آن 
اطالعی ندارد، نظر بدهد(، ممکن است 
کارمندان به سختی بتوانند به کارشان 

ادامه دهند.

 اگر رییسی هســتید که مشغله زیادی 
داریــد و وقــت ســرک کشــیدن به 
کارمندانتان را ندارید، باید انتظارات تان 
را به روشنی بیان کرده و از همان اول کار 
افرادی را استخدام کنید که می توانید به 
آن ها اعتماد کنید. حتی اگر در هنگام 
کمک به دیگران نیت خوبی داشته باشید، 
باز هم باید بدانیــد که این نیات ممکن 

است دیگر مفید نباشد .
 فقط ســرعت کار را پایین بیاورد. عدم 
کنترل ممکن است برای برخی از افراد 
کار ســختی باشــد، اما چنانچه افراد 
صحیحی را در تیم خــود به کار گرفته 
باشید، کارها بسیار هموارتر انجام خواهد 
شــد. عالوه بر آن، زمانی که کارمندان 
احســاس کنند به آن ها اعتماد شــده 
است، احتمال بیشتری دارد که بخواهند 
نظرات جدیدی ارائه کنند، ریسک پذیر 
 شوند و در نقش خود پیشرفتی داشته

 باشند.

  2. احترام نگذاشــتن به حریم 
شخصی کارمندان:

این عادت خاص به اشکال متفاوتی ظاهر 
می شود. به عنوان مثال، هنگامی که در 
هر ساعت غیر کاری از روز یا هر روزی از 
هفته با کارمندان تان تماس بگیرید. یا 
ممکن اســت انتظار داشته باشید که او 
فراتر از حد معقول و منطقی روی کارش 

انرژی و وقت بگذارد.
شکل های دیگری نیز برای اعمال فشار 
بر روی کارمندان تان وجود دارد که بدون 
ایجاد تنفر یا خســتگی می توانید کار 
بیشتری از آن ها بخواهید. اگر کارمندی 
حین خستگی یا بیماری جسمی و روحی 
کار کند، هیچ فایده ای برای کسی ندارد. 
البته رییس هایی نیز وجــود دارند که 
حریم شخصی کارمندانشان را رعایت 

نمی کنند.
 حال آن ها را بد می کنند رفتار مناسبی با 
کارمندان ندارند و فشار زندگی شخصی 
خود را بر سر کارمند خود خالی می کنند. 
این کارفرمایان معمــوال کارفرمایانی 
خود شیفته، بدنام و متکبر هستند و از 

کارمندان خود حمایت نمی کنند.
  

  3. امر و نهی کردن به کارمندان:

هنگامی که می خواهید درباره مهارت ها 
و خصوصیات یک رییس خوب صحبت 
کنید، باید توجه زیادی بــه ارتباطات 
داشــته باشــید. زمانی که کارفرمایی 
نتواند از ارتباط روشــنی بــا کارمندان 
خود برقرار کند از طریق ایمیل، چهره 
 به چهره یا پیامک ممکن است کارمند

 شود. 
در چنین شــرایطی کارمندان وقتشان 
را صــرف انجــام کاری مــی کنند که 
نیازی به انجامش نیســت یا کار مهمی 
 را بــه خوبی یــا در زمان مقــرر انجام

 نمی دهند.
بعضی از کار فرمایان نیز خواسته هایشان 

را بر ســر کارمندان فریاد می زنند و به 
همین دلیل افراد در صورت نیاز به کمک 
یا توضیح بیشتر نمی توانند درخواستی 
از رییس شان داشــته باشند. در چنین 
شــرایطی، حتی اگر کار مــورد نظر به 
سرانجام برسد، کارمند نمی تواند رشد 

و پیشرفتی داشته باشد.  
با ایجاد محیطی راحت و ارتباطی باز با 
کارمندان، نه تنها کارمندان کارها را به 
درستی و به راحتی انجام خواهند داد، 
بلکه محیطی سالم تر و جذاب تر به وجود 
خواهد آمد. عالوه بر این، داشتن محیط 
کاری جذاب و سالم مزایای زیادی دارد 
که از جمله آن می توان به رضایت بیشتر 

کارمندان و استرس کمتر اشاره کرد.

  4. عدم قدرشناســی نسبت به 
کارمندان:

به رسمیت شناختن کارمند امر مهمی 
است اما بسیاری از کارفرمایان به مزایای 
این امر توجهی نمــی کنند. قدردانی یا 
تالش به اذعان مسئولیت دشواری که 

کارمنــد در پروژه ای بــه عهده گرفته، 
اعتماد به نفس بیشــتری را به او داده، 
 عملکــردش را بهتر می کنــد و روابط

 حرفه ای را ارتقا می بخشد.
 

  5. نتیجه گیری:
ریاســت به مهارت های گســترده ای 
احتیاج دارد و حتی بهترین کارفرمایان 
 نیز بــاز هم مــی توانند برخــی از این

 مهارت هایشان را ارتقا بدهند.
متاسفانه، بیشــتر کارمندان آن قدر در 
محیط کار احساس راحتی نمی کنند 
که در صــورت بروز مشــکل به رییس 
شــان اطالع بدهند. حتی بســیاری از 
کارفرمایان، با وجود نیات خوبی که دارند، 
باز هم ناخواسته محیطی سمی در محل 

کارشان ایجاد می کنند. 
 با توجــه به برخــی از این هشــدارها 
می توانید متوجه برخی از اشــتباهات 
و عادت های بــد خود شــوید و برای 
 جلوگیــری از رشدشــان اقدامــی

 انجام دهید.

مدیر خوب بودن کار آسانی نیست؛   

نشانه های یک رییس وحشتناک!

متاسفانه، بیشتر 
کارمندان آن قدر در 
محیط کار احساس 

راحتی نمی کنند که 
در صورت بروز مشکل 

به رییس شان اطالع 
بدهند. حتی بسیاری 

از کارفرمایان، با وجود 
نیات خوبی که دارند، باز 

هم ناخواسته محیطی 
سمی در محل کارشان 

ایجاد می کنند. 

رییسی خوب بودن کار آسانی نیست. در حالی که خصوصیات 
بسیاری وجود دارد که می تواند شما را به رییسی خوب تبدیل 
کند، ویژگی هایی نیز وجود دارند که می توانند از شما رییسی 
وحشتناک بسازند. اگر در گذشته رییس بدی داشته اید، احتماال 
این را می دانید که کارمندان در چنین شرایطی هیچ تمایلی برای 

ارائه عملکردی خوب ندارند. 
 متاسفانه، بســیاری از کار فرمایان وحشتناک حتی متوجه
 نمی شوند که در حال ســخت تر کردن شرایط برای کارمندان 
 شان هستند و به علت این بی خبری، نه تنها به کارمندان آسیب 

می رسانند، بلکه کسب و کار خود را نیز به خطر می اندازند.

 
استارت آپ

اگرچه آمار دقیقی درخصوص نرخ شکست اســتارت آپ ها در پیاده سازی 
اهدافشان وجود ندارد اما بر اساس تحقیقات انجام شده، چیزی در حدود نیمی 
از کسب و کارهای نوپا در پنج سال اول فعالیت خود با شکست مواجه می شوند 
و از صحنه رقابت اقتصادی کنار می روند. بی سبب نیست که برخی رسانه ها یا 
صاحبان کسب و کارهای سنتی، شرکت های نوپای امروزی را صرفا تالشی از 
سوی نسل جدید به منظور خارج شدن از موقعیت های شغلی اداری و پشت میز 

نشینی می دانند.

از سوی دیگر، اما هیچ گاه به اندازه امروز این همه منابع و وب سایت های مختلف باری کمک 
به کارآفرینان در ایجاد کسب و کارهای مختلف وجود نداشته است و اخیرا هم فوربس 

 Millennial Startup« در مطلبی بــا عنــوان
Revolution« چنیــن نتیجه گیــری کرده که 
راه اندازی کسب وکارهای نوپا هیچ گاه تا این اندازه در 

مرکز توجه قرار نداشته و به اصطالح، ُمد نبوده است.

  تاثیر استارت آپ ها روی اقتصاد
بااین حال اگر بخواهیم دستاوردهای استارت آپ ها را 
ورای مد و جریان روز محاسبه کنیم باید نیمه پر لیوان 
را هم ببینیم. اســتارت آپ ها به منظور برطرف  کردن 
خألهای موجود در اقتصاد، با ارائه راهکارهای خالقانه یا از 
طریق ارائه راه حل هایی به منظور ساده سازی فعالیت های 
زمان بر و پیچیده به رشد اقتصاد کمک شایانی می کنند. 
این راهکارها در کشورهای در حال توسعه ای که رهبران 
آنها در تالشند تا فقر را از میان برداشته و سرمایه ای پایدار 
ایجاد کنند تاثیر به مراتب بیشتری خواهند داشت. اگرچه 
در نگاه اول، این برداشــت وجود دارد که استارت آپ ها در 
کشورهای پیشرفته و با اقتصادهای با ثبات بیشتر، عملکرد 
بهتری را خواهند داشت اما دسترسی به اینترنت و شانس های 
برابری که در پرتو استفاده از تجارت الکترونیک )به منظور خرید و فروش اجناس و کاالهای 
مختلف ایجاد شده( یا حتی سرویس هایی که برای کاربران سراسر دنیا به طور یکسان ارائه 
شده، این اختالف را تا حد زیادی برطرف کرده است. هیچ شکی نیست که ساختارهای 
تجاری، اجتماعی، سیاسی و قانونی جوامع، نقشی اساسی در پیشرفت اقتصاد یک جامعه 
خواهد داشت. در این راستا، استارت آپ ها نیز به عنوان ابزارهای جدید، با تاثیرگذاری روی 
ساختارهای یادشده می توانند تاثیرات مثبت )و البته منفی( روی اقتصاد جوامع داشته 

باشند.

 تاثیر استارت آپ ها بر اشتغال
اســتارت آپ ها با ایجاد فرصت های شــغلی جدید در جوامع می توانند با فقر اقتصادی 

مبارزه کنند. این در حالی است که توزیع بهتر ثروت در پرتو افزایش تعداد افراد شاغل، 
چشم اندازهای اقتصادی جدیدی را ایجاد خواهد کرد. استارت آپ ها می توانند نقشی به 
 مراتب فراتر از این در فرآیند استخدامی ایفا کنند و به استخدام زنان، اقلیت ها و حتی افراد 
معلول که از برابری شرایط استخدامی کنار مانده اند کمک کنند. یک نکته مهم در این زمینه 
جوهره مدل توسعه استارت آپی است. در مدل استارت آپی رشد سریع و جهش یافته یک 
هدف اصلی است. استارت آپ ها به سرعت رشد می کنند و بزرگ می شوند و به همین دلیل 
در کوتاه و میان مدت تاثیر قابل توجهی بر فضای شغلی جامعه دارند. این در حالی است که 
مثال شرکت های نوپا یا شرکت های SME که آنها هم بر اساس سیاست های دولت ها برای 
افزایش میزان اشتغال ایجاد می شوند مدل توسعه و رشد سریع ندارند یا اساسا قرار نیست، 
رشد کنند و صرفا در ابعادی کوچک باقی می مانند. نکته مهم در ایجاد اشتغال فراهم کردن 
فرصت شغلی متبحرانه و فضایی است که نیروی کار در آن رشد کند در غیر این صورت 
ایجاد اشتغال به تنهایی نمی تواند هدف های شغلی کشورها را تامین کند. استارت آپ ها در 
این زمینه هم موثرند چون می توانند با استخدام متخصصان سرشناس، کیفیت آموزش 
ارائه شده به نیروی کار بومی را افزایش داده و در نهایت توانایی های موجود در کشور را از 

حیث نیروی کار متبحر بهبود بخشند.
همچنین انتقال درآمد به شرکای بومی یا حتی ایجاد راه های ارتباطی که به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم، مشتریان را با کاالها و سرویس های دیگر در تعامل قرار می دهد نیز از جمله 
آثار مثبت استارت آپ ها به حساب می آید. با این وجود، Alexander S. Kritikos از 
دانشگاه Postdam آلمان در بررسی خود از تاثیر استارت آپ ها روی اشتغال به نتیجه 
دقیق تری رسیده است. بر اساس مطالعات او، تاثیرات استارت آپ ها در حوزه استخدام، 
به مرور زمان پیچیده تر خواهد شد و با عبور از فاز اولیه، شاهد ورود استارت آپ ها به دوران 
رکود خواهیم بود. در این دوران، احتمال شکست یا حداقل ناتوانی استارت آپ در رقابت 
وجود خواهد داشت و همین امر تاثیر منفی روی فرآیند استخدام های صورت گرفته ایفا 
خواهد کرد اما در صورت عبور استارت آپ از این شرایط، مجددا شاهد تاثیرات مثبت بر روند 
استخدام خواهیم بود. در نهایت نیز با گذشت چیزی حدود 10 سال از راه اندازی استارت آپ، 
تاثیر کسب و کار جدید روی استخدام محو خواهد شد. این تاثیر به طور ویژه در آمریکا، 
 )OCED( کشورهای اورپایی و حتی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصاد و توسعه

نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

پنجره خالقیت
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،
 گاهی اوقات وحشتناک بودن
  کارفرمایان به دلیل آن است 
 که فکر می کنند خیلی خوب 

 می توانند کارهای خاصی را انجام
دهند یا همه کارها را به عهده 
 کارمندانشان می اندازند. این 

رفتاری فوق العاده ناامید کننده 
و غیر مسئوالنه است.

شارا
یـــادداشت

تحول اقتصادی با استارت آپ ها

 نقش درست دولت
 در فضای استارت آپی

 وزارت صمــت اخیرا گزارشــی از 
رتبه بندی استارت آپ ها در جهان 
منتشر کرده که براساس آن ایران 
از لحاظ تعداد استارت آپ ها در رتبه 
۴۸ قــرار دارد. در صدر این جدول 
به ترتیب کشــورهای آمریکا، هند 
و انگلیس حضــور دارند. به عبارت 
دیگر، آمریکا بــا نزدیک به ۴۶هزار 
استارت آپ در اکوسیستم جهانی 
پیشگام است و پس از آن، بیشترین 
تعداد استارت آپ به هند اختصاص 
دارد کــه بالغ بر ۵۸۲۵شــرکت و 
ســپس انگلیس که براساس این 

گزارش ۴۸۴۴ استارت آپ دارد.
در رتبه هــای چهارم تــا دهم این 
جــدول رده بنــدی کشــورهای 
کانــادا، اندونزی، آلمان، فرانســه، 
اســترالیا، اســپانیا و برزیــل قرار 
دارنــد.  ایــن رتبه بندی توســط 
ســایت StartupRanking انجام 
می شود که نشــان دهنده اهمیت 
راه اندازی کســب و کارهای نوپا در 
اینترنت و تاثیر اجتماعی آن است. 
این ســایت آمــار و اطالعات مهم 
استارت آپ ها را در وب و شبکه های 
اجتماعی فراهــم و روزانه تغییرات 
را اعمال می کند.   برای رتبه بندی 
استارت آپ ها شرایطی از جمله وجود 
ساختارهای تشکیالتی/ سازمانی با 
ویژگی پایگاه قوی فناوری و نوآوری 
باال، توانایی رشــد ســریع و حفظ 
اســتقالل در طول زمان با حداکثر 
طول عمر 10 ســال در نظر گرفته 
می شــود.  ارزیابی انجام گرفته از 
سوی سایت مذکور مربوط به ۶0روز 
بوده و متقاضی می تواند برای سرعت 
بخشیدن به کار با پرداخت ۹۹ دالر 
یک روزه انجام دهد. به این ترتیب، 
همه استارت آپ های ایرانی اعم از 
شناخته شده و ناشــناخته در این 
ارزیابی حضور ندارند، بنابراین تعداد 
اســتارت آپ ها 1۶1 بوده در حالی 
که تعداد واقعی خیلی بیشتر از این 

است.   
ســایت  ارزیابــی  براســاس 
StartupRanking برتریــن 
اســتارت آپ Medium آمریکا 
است که در حوزه به اشتراک گذاری 
ایده ها فعالیــت می کند. پس از آن 
px۵00 از کانادا بوده که در صنعت 
عکاســی فعالیت دارد و ســپس 
شرکت Airbnb است که کار آن 
تهیه محل اقامت در سراسر جهان 
است. رتبه چهارم این رده بندی به 
شــرکت اوبر اختصاص دارد که در 
حوزه حمل و نقل خدمات رســانی 
می کند. یکی از بخش های بررسی 
شده در این گزارش حمایت دولت 
از استارت آپ ها است.  در کشورهایی 
مانند آمریکا، سنگاپور و...دولت به 
جای ورود مســتقیم به این حوزه ، 
تنها زیرساخت های فنی و حقوقی 
را برای شــرکت های استارت آپی 
فراهم می کند و اجازه می دهد جریان 
استارت آپی به صورت خودکار شکل 

بگیرد. 
 افزایش توانمندســازی اقتصادی 
زنان یــک عنصر کلیــدی از تعهد 
دولت آمریکا به برابری جنســیتی 
است، چرا که مشــارکت زنان یکی 
از مهم ترین  عوامل رشد اقتصادی 
و امنیــت جهانی اســت. آمریکا از 
ابتکارات پیشــگامانه بــرای ارائه 
دسترســی زنــان به شــبکه های 
تجاری و بازارهای جهانی، حمایت 
زنــان در اقتصــاد از جمله زنجیره 
ارزش های جهانی و ارائه دوره های 
 آموزشــی برای زنــان کارآفرین 

حمایت می کند.  

فارس
گــزارش

ISFAHAN
N E W S



 

 

Isfahan’s expansion, conversion of 
different villages to a part and section 
of the new city negligence of people and 
related authorities have been some of the 
main reasons. Each pigeon tower is about 
10 to 14 meters high. Although outer parts 
of pigeon towers have similar shapes, 
but each pigeon tower shows its own 
characteristics.
One of the famous travelers who visited 
Isfahan in 14th century has written 
about these towers which were visited in 
villages, agricultural plains and orchards. 
There are hundreds of nesting boxes 
inside the tower, artistically constructed 
by mud bricks. Hundreds of wild pigeon 
prepared their nests in these nesting 
boxes. Inner part of the tower takes 
necessary day light or sunlight, and 
pigeons could fly comfortably inside the 
tower, their guano was collected in the 
tower. Entrance doors of towers were 
closed by mud and seeds. Every year the 
entrance door of each tower was opened 
and all gathered pigeon’s guano which 
were collected like a small hill in the inner 
environ of the tower were removed to the 
farms. Guano was mixed with soft and rich 
argil soil and changed to a very strong and 
rich fertilizer. Isfahan melons and water 
melons are very popular all over Iran. 
The mentioned fertilizer was used for 
growing delicious melons. In 17th century, 
foreign travelers who visited Isfahan have 
mentioned impotence of pigeon towers 
and melon farms.
All nesting boxes, which were made of sun 
dried mud bricks, were structured in such 
a way that prevented snakes from getting 

in nests, in order to eat pigeon eggs and 
small birds.
Outer shapes of towers were beautifully 
vaulted and domed. At the present time 
Isfahan Municipality has restored some 
of these pigeon towers which are located 
within urban limits. We would like to 
recommend visitors to visit few of these 
interesting monuments. During the 16th 
and 17th century, particularly around the 
time of the Safavid reign, the Iranian folks 
built a large number of towers to house 
pigeons. The pigeons were domesticated 
not for their meat (pigeon is especially 
revered in Islam), but rather for their 
droppings, which the locals collected and 
used to fertilize melon and cucumber 
fields. The Safavids had a particular 
liking for melons and consumed them in 
staggering numbers. Pigeon dung was 
thought to be the best manure for these 
crops, and the towers were built for the 
purpose of attracting pigeons to them 
so that they would nest in the towers 
and their dung could be harvested. Built 
with brick and overlaid with plaster and 
lime, these towers were some of the finest 
dovecots in any part of the world. At its 
peak, Isfahan had an estimated 3,000 
pigeon towers. Today, around 300 remain 
scattered throughout the countryside 
in various states of disrepair. Modern 
fertilizers and chemicals have rendered 
these magnificent structures obsolete 
leading to their abandonment in the fields, 
where they continue to deteriorate due to 
lack of maintenance.
The inside of a pigeon tower, looking from 
the bottom towards the ceiling. The walls 
are lined with hundreds of pigeonholes. 
The typical pigeon tower is cylindrical 
and constructed of unfired mud brick, lime 
plaster and gypsum. The towers range 
from 10 to 22 meters in diameter and 
stand 18 or more meters high, and could 
house up to 14,000 pigeons. Because many 
animals prey on pigeons, the towers were 
constructed as impenetrable fortresses 
that could shelter the pigeons from 
predators. The small size of the entrances 
prohibits large birds such as hawks, owls 
or crows from entering inside.
The interior consists of endless nesting 

balconies in checkerboard pattern 
scattered uniformly along the walls. The 
pigeonholes measured approximately 
20 by 20 by 28 centimeters (8 x 8 x 11”), 
with a short projecting perch made of 
dried clay set at the opening of each one. 
The walls were slanted inwards allowing 
pigeon dung to fall directly into a central 
collection pit at the foot of the tower, where 
it dried. The towers were opened once a 
year to harvest the dung that, in the 17th 
century, sold for four British pence per 
5.5-kilogram.
The checkerboard arrangement of 
pigeonholes made efficient use of space, 
maximizing the number of holes and 
keeping the weight and the amount of 
building material used in the tower to a 
minimum. The interior walls were further 
strengthened with interior arches, barrel-
vaulted ceilings, circular staircases and 
both interior and exterior buttresses. 
Wood was rarely used in the construction 
of the towers and, despite the long 
tradition of building them, no two are 
exactly alike.The birds were not captured 
and trained to occupy the towers, rather, 
they were instinctively attracted to them 
because they resembled the rocky ledges 
and crevices in which pigeons like to nest, 
mate and rear their young in the wild. The 
birds were provided housing, but not 
food. The flocks of pigeons went out to 
seek water and to forage during the day. At 
night the birds would return to the pigeon 
towers.Dung from the pigeons were 
mainly used as fertilizers, but they also 
found use in the leather industry where 
it was used to soften the leather, a process 
known as “bating”. More importantly, the 
dung was an essential ingredient in the 
manufacture of gunpowder.
Pigeon dung, and hence pigeon towers, 
were rendered functionally obsolete by 
the modern use of chemical fertilizers and 
tanning chemicals. Out of the 300 or so 
towers that remain today around Isfahan, 
65 of them are nominally protected by 
their inclusion on the National Heritage 
List. Some of them still attract small flocks 
of wild pigeons who roost in the towers 
despite collapsed ceilings, cracked walls 
and their general state of tumbledown.

 Pigeon Towers : Most Amazing Monuments 
Scattered On Suburbs Of Isfahan
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Jewish holy place in 
Isfahan

Pir Bakran is a small city in the 
center of Iran, thirty kilometers 
southwest of Isfahan. The 
name of this city is taken from a 
mausoleum called “Pir Bakran”; 
Muhammad ibn Bakra was a 
Sufi saint and mystic lived in this 
area.  Archeologists discovered 
a stone dating to 500 BC in Pir-i 
Bakran’s Jewish cemetery in 
1948, suggesting that Jews 
settled in the area for at least 
twenty-five hundred years. 
The holiest shrine of the Jews 
is also located in this city; Astar 
Khatun, Sara Khatun, Setareh 
Khatun, or Sarah Bat-Asher is a 
religious monument belonging 
to the Jewish people. The name 
of Astra Khatun, is known as 
the monument of Susan Dokht, 
or the daughter of Yazdgerd; 
according to the historical 
documents this shrine dates 
back to 1400 years ago.The Jews 
used to go to this place since the 
beginning of the Jewish month 
of Eloul, and stayed there and 
prayed for forty days. Poems 
of the prophet Davood about 
praying God composed in 
Hebrew language are observed 
on the stone portal in this place. 
During the Jewish New Year, 
Rosh Hashanah, Iranian Jews 
will go there and stay in the 
rooms provided in this shrine.

Kalamkari noble art of 
Isfahan

Kalamkari (Textile printing) is 
the ancient art of hand printing 
on cotton or silk fabric by 
natural dyes.
This art reached to the very 
fullness of its flower in the 11th 
century and during the reign of 
Shah Abbas, due to the court’s 
interest and their special 
attention to this industry. 
Different kinds of Kalmakari 
had been created during that 
time, the most famous of which 
is embossing in gold and silver .
In safavid era, most men and 
women’s clothes were made 
from Kalamkari cotton fabrics. 
The nature, the manner of 
making, and production of this 
art has been subjected to many 
changes over time. As this art 
rooted in Isfahan, the original 
kalamkari could be easily 
found in Bazaars of Isfahan.
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Isfahan tourism

Kasegaran School is one of the attractions of 
Isfahan that dates back to the Safavid era. It is 
located in Imam Hossein square (Sabze Meidan), 
in Risman Bazaar. This monument is registered 
in the national monument of Iran on June 20, 
1979, with the registration number of 386. 
Kasegaran School was constructed in the last 
year of the reign of Shah Soleyman and the 
beginning of the reign of Shah Soltan Hossein 
Safavi, near the Jameh mosque of Isfahan. This 
place has been built in two stories with two 
iwans in northeastern and southwest sides, 
the chambers also were constructed in the 
central courtyard with the shape of irregular 
8-sided polygon.The inscription on the portal 
of the school dates back to 1105 AH; it was 
written in Suls calligraphy with white mosaic 
tiles on azure background, by Abdollah Rajal. 
Quranic verses were also written on both sides 
of the portal in Banaee calligraphy which dates 
back to 1103 AH.Some poetries and also the 
names of Mohammad Momen Bana Isfahani 
and Mohammad Ibrahim Isfahani were 
written on the square shapes on two sides 
of the entrance portal, dating back to 1103 
AH.Around the northern iwan of Kasegaran 
School, an inscription was pargetted in white 
Suls calligraphy on the brown background. A 
narrative of the prophet has been written on this 
long inscription by Jafar ibn Abdollah. The date 
of this inscription is 1103 AH.Around the inner 
portal of this school, there is an inscription in the 
northern iwan, symmetrically, which is written 
in Suls calligraphy on white background.

Bazaars; most important 
tourist attractions

where to visit

In addition to the main function of bazaars, 
the place of buying, selling, and meeting daily 
needs of citizens, they are considered as the 
most important tourism attractions,» a MA. 
Holder in tourism major said.
«Bazaars in big cities are of great importance; 
Isfahan Grand Bazaar is one of the most 
beautiful and biggest bazaars of Iran, which 
includes coppersmiths, goldsmiths, and 
herbalist markets,» Mansour Ghasemi said. 
«Perhaps, bazaars don’t prosper nowadays 
like what they have been in the past, but 
they are still regarded as a tourist attraction 
impulse,» he added.
«Some bazaars encircling Naghsh-e Jahan 
square are related to the Safavid era, and 
some that are scattered around the square 
have been added during Qajar era,» he noted. 
«There used to be 200 cells with the purpose 
of promoting tourism and handicrafts in 
Naghshe jahan square.  At least form the time 
of Qajar and by opening the gates of the square, 
some parts have been added, and 600 cells 
which were available for the governmental 
meetings have been dedicated to perform 
various artworks, he continued.
Saying that some parts of the shoe market 
and coppersmiths bazaar have been added 
to Naghsh-e Jahan square during Qajar era, 
he said, «The type of brick and construction 
pattern of this bazaar is the evidence of this 
addition.»

One of the most amazing 
monuments which are scattered 
on the suburbs of Isfahan are 
pigeon towers. There were more 
than 14000 pigeon towers on 
the plain of Isfahan, especially 
on the east and west of the city. 
Unfortunately a large number 
of these towers were destroyed, 
and vanished.

One of the 

famous travel-

ers who visited 

Isfahan in 14th 

century has writ-

ten about these 

towers which 

were visited in 

villages, agricul-

tural plains and 

orchards. There 

are hundreds 

of nesting boxes 

inside the tower, 

artistically con-

structed by mud 

bricks. Hundreds 

of wild pigeon 

prepared their 

nests in these 

nesting boxes. 



Currency

USD 42000

47644

53443
42153

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,237.9 $

SudokuNO 100  Solution: NO 99

 A temporary agreement 
previously reached on 
formation of a free trade zone 
with Iran has been concluded 
in a summit meeting of 
Eurasia Economic Union 
(EAEU) in St. Petersburg, 
Russia, according to Russian 
media.During the meeting 
on Thursday, the EAEU 
leaders signed a package of 
documents, among which 
was an agreement of the 
formation of a free trade zone 
between the Union and the 
Islamic Republic of Iran. 

The meeting, which was 
chaired by Russian President 
Vladimir Putin, was also 
attended by presidents of 
Belarus, Kazakhstan, and 
Kyrgyzstan, as well as the 
Armenian prime minister. 
Iran and the EAEU signed a 
temporary agreement on 
formation of a free trade zone 
in Astana, Kazakhstan on May 
17. The deal’s main advantage 
is a reduction in import 
duties and the formation of a 
transparent and predictable 
trade environment. 

India signs 
MoU with 
Iran to pay 
for crude oil 
in rupees: 
report

India and Iran inked 
a memorandum of 
understanding on 
Thursday to ditch 
the US dollar in their 
bilateral trade.
The agreement, 
which was signed 
on Thursday, 
will allow Indian 
refineries to make 
rupee payments in 
UCO account of the 
National Iranian 
OIL CO (NIOC,) 
the Times of India 
reported today.
Sources have told 
Times of India 
that half of these 
funds would be 
earmarked for 
settling payments.
India along with 
seven other states 
have received 
t e m p o r a r y 
exemptions after 
the United States 
r e - i m p o s e d 
its secondary 
sanctions on 
Iranian oil sales 
and access to the US 
dollar.
Under US sanctions, 
India can export 
f o o d g r a i n s , 
medicines and 
medical devices to 
Iran, according to 
the report.
Earlier this month, 
it was announced 
that Iran and South 
Korea agreed on a 
similiar mechaism 
to continue bilateral 
trade in the face of 
newly-reimposed 
US sanctions. 
Furthermore, the 
European countries 
have also promised 
a Special Purpose 
Vehicle (SPV) to 
condinue doing 
business with 
Iran, on which the 
Europeans are still 
working.
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 EAEU finalizes agreement on free 
trade zone with Iran

‘We are ready to negotiate with Japanese 
companies who are interested to continue their 
business in Iran for reaching new solutions in 
order to ease their concerns,’ First Vice President 
Eshaq Jahangiri told Kyodo News in an interview.
‘The Japanese government and companies have 
always had their own ways to pass US pressures 
and we hope again they use their initiatives to stay 
as a major oil importer from Iran,’ he added.
Japan is among eight nations that received 
six-month exemptions from U.S. sanctions on 
importing Iranian oil, which went into effect on 
Nov. 4, to give them more time to reduce their 
imports to zero.
Jahangiri said although Iran-Japan economic ties 
are currently affected by U.S. pressure, the two 
countries have long had good relations and Iran 
looks forward to a state visit by Japanese Prime 
Minister Shinzo Abe, for which it does ‘not see any 
obstacle.’
‘Anytime he is willing to pay a visit to Iran, Tehran is 
ready to welcome and host him,’ he added.
Jahangiri praised Japan’s stand in supporting 

global peace after World War II, but called it to 
use its power and influence to put an end to ‘U.S. 
unilateralism’ in the world.
‘Japan must stand against US unilateralism, which 
is threatening independent countries and might 
go beyond Iran’s nuclear issue to encompass other 
issues around the globe,’ he said.
Regarding the impact of US sanctions on Iran’s oil 
exports, the vice president said it has ‘found new 
customers and sold our oil to them.’
While he did not reveal the identity of the ‘new 
customers,’ he said his government has started 
‘serious negotiations’ for selling more oil to 
Russia and to China and other Asian countries, 
for example.
Jahangiri anticipated that Iran could restore its 
oil exports to the level of before Nov. 4 even after 
expiration of the six-month waivers.

He called the stated US goal of getting all the 
nations to reduce their imports of Iranian oil to 
zero ‘very dangerous,’ but at the same time ‘very 
unlikely.’
‘I assure the world that if Iran would be deprived 
of its main source of income, we would not be 
silent and will take appropriate measure in the 
right time.’
Under a 2015 deal struck between Iran and six 
major powers -- Britain, China, France, Germany, 
Russia and the United States -- Tehran agreed to 
curb its nuclear activities in exchange for the lifting 
of crippling economic sanctions.
On May 8, US President Donald Trump withdrew 
the United States from the accord struck under 
his predecessor Barack Obama and pledged ‘the 
highest level of economic sanction’ against Iran, 
calling it ‘the leading state sponsor of terror.’

 Resistance Economy to 
Help Confront US Unilateral 
Sanctions
Iranian President Hassan Rouhani called for 
practicing the principles of the resistance economy 
in the face of unilateral sanctions imposed against 
the Islamic Republic by the US.
“We should join hands to run the country; we can 
push the enemy back through resistance and 
sacrifice,” President Rouhani said.
The Iranian president reiterated that the Iranians 
will never sell their dignity even in tough times.
 “Although the conditions in the country are not 
normal, we should stand together to handle the 
situation,” President Rouhani said.
The Iranian president underlined that the Iranian 
government is capable of solving all problems alone 
and all the state and private banks should come to 
its help.
In relevant remarks on Tuesday, Iran’s First Vice-
President Eshaq Jahangiri downplayed the effects 
of the US sanctions against Tehran, stressing that 
the government can administer the country even 
without reliance on oil exports.
“We insisted that the (next year) budget be devised 
and sent to the parliament in due time to send this 
message to inside and outside the country that Iran 
can be managed without reliance on oil revenues,” 
Jahangiri said, addressing a forum in Tehran.
He added that Iran’s reliance on oil revenues in the 
next Iranian year’s budget (to start on March 21, 
2019) is no more than 25%.
Jahangiri also said that Iran is not a country that can 
be sanctioned in the transportation sector.
Meantime, he blasted Washington’s “lies” that the 
sanctions have targeted the Iranian government, 
and said the first group of the society that will be 
harmed by embargoes is patients, the elderly and 
children.
On November 5, the US Treasury Department 
reinstated all sanctions on Iran lifted under the 
2015 nuclear deal.
According to Treasury Secretary Steven Mnuchin, 
the sweeping sanctions see 700 people blacklisted, 
including people who were granted relief under the 
2015 deal, as well as over 300 new names.
The Trump administration has agreed to allow eight 
countries to continue purchasing Iran’s crude oil 
after Washington’s sanctions on Tehran took place.
According to Fars News Agency, President Rouhani 
said last month that the American officials had 
admitted their incapability to stop Iran’s crude 
sales, and the US sanctions would only leave 
negative impacts on imports of foodstuff, medicine 
and medical equipment.
“What the Iranian officials said that the US is not 
able to zero Iran’s oil exports was proved with the 
US recent admission,” President Rouhani said after a 
trilateral meeting with the parliament speaker and 
judiciary chief in Tehran.

Iran stands ready to address the 
concerns of Japanese companies 
willing to continue business with the 
country, even as the United States 
presses its allies to get tough on Iran 
and to stop importing its oil, a top 
government official said Tuesday.

Iran ready to ease Japanese concerns 
for continuing business: VP

news

Iran Apple Exports More Than 
Double
Iran exported 171,540 tons of apples worth $83.24 million to 24 
countries in the first seven months of the current Iranian year 
(March 21-Oct. 22), showing a 106.13% and 135.54% upsurge in 
weight and value respectively compared with the corresponding 
period of last year.The figures were released by the Islamic Republic 
of Iran Customs Administration, ISNA reported.
Afghanistan with 45,000 tons, Russia with 42,000 tons and Iraq 
with 30,000 tons were the main export destinations during the 
seven-month period. 
“Iran’s apple production is estimated to decline by more than 30% 

in the current Iranian year (March 2018-19) to reach 2.6 million 
tons,” Financial Tribune quoted a board member of Iran’s Orchard 
Owners Union as saying.
“Though we will be experiencing a decline in production, there will 
be no problem in meeting domestic demand or our export markets,” 
Mojtaba Shadlou was also quoted as saying by Mehr News Agency.
The official added that last year a bumper production of 3.9 million 
tons disrupted the market balance and caused producers to incur 
losses.“This year, we expect a moderate amount of production. 
Domestic demand for apples currently stands at around 1.5 million 
tons per year and the surplus is exported,” he said.
Based on figures released by the Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, Iran is the ninth biggest producer of apples 

worldwide. In exports, the country 
ranks ninth in terms of weight 
and 14th in value.
Iran follows China, the US, 
Poland, India, Turkey, Italy, 
Chile and Russia as the world’s 
biggest apple producers in a 
descending order.
Apples are cultivated every year 
on 250,000 hectares of orchards 
across the country. The three main 
provinces producing apples in Iran are East and West 
Azarbaijan, as well as Tehran.

Min. regrets certain 
OPEC members’ 
alignment with US 
policies
Minister of Petroleum Bijan Zangeneh 
regretted alignment of certain OPEC members 
with the US policies.Min. regrets certain 
OPEC members&#39; alignment with US 
policiesSpeaking to reporters on Thursday, 
Zangeneh said, ‘We were also threatened 
by certain US officials in the past; but that’s 
the first time that the US president orders 
OPEC how to work. That’s a new precedence 
and I think OPEC will not agree to such a 
behavior.’Also asked whether other countries 
are like Iran unhappy with orders to OPEC by 
countries outside the Organization, Zangeneh 
said, ‘Yes. As pointed well, they dictate their 
policies and order OPEC how to act. However, 
they should know that OPEC is not part of their 
energy department. OPEC is an independent 
organization and strives for maximizing 
benefits of its members. I think, majority of 

the members feel so. However, unfortunately, 
certain OPEC members are in alignment 
with the US policies.’Asked whether Iranian 
government will be capable of adjusting next 
year budget given the ongoing sanctions, 
he said the bill of budget for the next Iranian 
calendar year pegs oil price at around 50 
dollars a barrel.
Also to a question whether Iran was satisfied 
with Europe progress in establishing a channel 
for financial exchanges, he said, ‘I will be 
satisfied when the channel is put into force. 
Our people and European experts are busy in 
talks (on the time of the execution). I believe 
that final agreement will be achieved when 
the goal is operational.’‘We are negotiating 
with European countries on a way to receive 
revenues gained out of oil exports, medicine 
purchase and other required goods. That’s 
something pending on finalization of rules 
in the EU which has not yet been finalized. All 
lies in hands of the European party and we 
are receiving positive signals from them.’On 
Qatar’s exit from OPEC, he said, ‘I am unhappy 
with Qatar’s OPEC leaving because historically, 

Qatar is closest OPEC member and is one of 
the closest friends of Iran. I told Qatari energy 
minister you leave OPEC but do not leave 
the region.’He said Iran has not held any 
negotiation with Qatar on joint development 
of fields but they should get converged on 
transfer of data and management of fields 
with more comprehensive information, 
benefiting both countries.Asked whether 
Iran will remain in OPEC, Zangeneh said, ‘We 
are one of the founding members of OPEC 
and want to protect OPEC. This is the only 
third world organization that a little a bit 
influences world economy.’To a question 
whether Iran is satisfied with exemptions 
given to countries for oil purchase from Iran, 
he said, ‘No. We believe that global market 
should be non-political so that it will act in 
favor of the consumer and the producer. We 
should not see only six months and a one year, 
we should have a long-term outlook. Several 
OPEC founding members being forced by 
sanctions, will absolutely cause acute supply 
shortcomings in the world markets in the 
coming years.’



Iran UN envoy:
Zionists' occupation of Palestine, 
main cause of crisis in ME
Iran’s Ambassador and Deputy Permanent 
Representative to the United Nations Es’hagh Al-e 
Habib in opposition to the US-proposed resolution 
against Palestine said that Israel’s occupation of 
Palestine is the main cause of conflicts and crisis 
in the Middle East region.
He made the remark late on Thu. in opposition 
to a US-proposed resolution against Palestinian 
Resistance Movement (Hamas) and said, “the 
draft resolution shows the real nature of US 
foreign policy towards Palestinians, a policy which 
is basically based on deception and complete 
ignorance of inalienable Palestinian rights as well 
as unconditional and perpetual support for Israel.”
He went on to say that the draft resolution is based 
on deception, because, the root cause of conflict, 
i.e. illegal occupation of Palestine by Israel, has 
totally been ignored for decades, reiterating that 
Zionists' occupation of Palestine is the main cause 
of all conflicts in the Middle East region.
Elsewhere in his remarks, Al-e Habib pointed 
to the killing of more than 160 Palestinians and 
injuring thousands more people in March by 
Israeli regime and said, “Israel’s illegal settlements 
in Palestinian land and territory is another fact 
that the draft resolution has completely been 
ignored.”
The illegal settlement of Zionist regime in the 
occupied lands indicates that Israeli regime has 
never had an intention and interest to make peace 
with Palestinians, he emphasized.
Islamic Republic of Iran will vote against the draft 
resolution, he said and called on other member 
states to oppose it.
Consequently, US-proposed resolution against 
Palestinian Resistance Movement (Hamas) failed 
to obtain necessary vote and only enumerated the 
US isolation in the international arena.
Senior Sunni cleric sympathizes 
with Chabahar bomb attack 
victims
 A senior Iranian Sunni cleric has sympathized 
with the bereaved families of Thursday car bomb 
attack on a police headquarters in Chabahar in 
southeastern Sistan-Balouchestan Province.
Friday Prayers Leader at Maki Mosque of Sunni 
Muslims in Zahedan and Director of Darololum 
Seminary of Sunni School of Thought in the same 
city Mowlavi Abdolhamid Ismail Zehi in a message, 
a copy of which was made available to IRNA on 
Thursday, deplored the tragic event.
'I have repeatedly emphasized and emphasize 
again now that any insecurity in the country and 
the province by any person or group will never be 
in favor of the region; rather, it will help enemies 
of Iran and those opportunists, who want to abuse 
the situation and meet their objectives.'
He condemned the event and wished the martyrs 
divine ascendance and speedy recovery for the 
injured.

A Long Time Coming: Saudi-Made 
Famine in Yemen

The agency plans to designate several 
besieged cities as areas of famine as well, 
because of lack of available food for roughly 
73,000 inhabitants in the areas. According 
to the UN body, Yemen, which is in the midst 
of a Saudi-led war and blockade, is the site of 
some of the worst humanitarian conditions 
on Earth. More than 3.3 million in the area are 
facing food shortages that do not fall under 
extreme famine conditions. Millions are 
without enough to eat, clean water to drink, 
and other basics like health care as well.
This comes at a time when US Senators 
have voted to move a resolution to the full 
Senate floor that would end US support 
for the Saudi-let military aggression in 
Yemen, which has been criticized as unduly 
dangerous to civilians and re-examined by 
lawmakers on Capitol Hill following Saudi 
Arabia's admission of involvement in the 
killing of Jamal Khashoggi, a Washington Post 
columnist at Saudi consulate in Istanbul on 
October 2.
This also comes at a time when 
representatives of Yemeni warring factions 
have gone to Sweden to discuss ceasefire and 
peace. They want to end the conflict which 
has killed thousands, displaced millions, 
created the worst cholera epidemic, and 
brought about 14 million Yemenis to the 
brink of starvation. Desperate to escape 
the Saudi-made famine, to be reunited with 
their loved ones, and to save the future of 
their children, the negotiators are picking 
through the scattered signs of hope that this 
unnecessary conflict might end.
That could happen if:
-1 The world community supports the 
ongoing peace talks, forces Saudi Arabia and 
its allies to end their airstrikes and blockade, 
and allow international humanitarian aid 
into the famine-hit areas, including the port 
city of Hodeida. The Saudis must suspend 
their belief in the possibility of a single military 
victory in battle-hardened Yemen to win the 
upper-hand in talks. That will never happen. 
They should also stop blaming Iran for their 

defeat as Iran has no presence in Yemen and 
has always maintained that there is no military 
solution to the protracted conflict.
-2 The political consultations are the first step 
toward putting Yemen on the path to peace. 
The country needs a solution for its famine 
right now. The international civil society is 
united in the desire to end this conflict. Many 
UN member states have demonstrated their 
full cooperation with the ongoing political 
process. The Saudi war was never authorized 
by the United Nations. It is illegal, all the reason 
why the United States and its NATO should also 
end their support for the Saudi aggression.
-3 The ongoing famine and soaring civilian 
death toll has brought even more to the side 
of ending Western support for the conflict. 
Several EU countries have halted arms 
sales to Saudi Arabia. There is negotiation 
underway within the US Congress for a 
series of combined deals, including a non-
binding resolution saying Saudi Crown Prince 
Mohamed Bin Salman is complicit in the grisly 
murder of Washington Post Khashoggi. They 
should do the next best thing: Vote for ending 
the Saudi-led war on Yemen.
-4 The Trump administration refuses to 
tamp down the panic-mongering and cheap 
political theater of “Iran presence in Yemen”, 
supplies the Saudis with weapons with 
which to flatten Yemeni neighbourhoods 
and kill civilians, generate more refugees, and 
strengthen ISIL and Al-Qaeda. This makes the 
US government complicit in Saudi war crimes, 
as they are deliberately targeting hospitals 
and clinics in Yemen. This appalling trend 

disrespects the neutrality of health facilities.
-5 According to the UN Human Rights Office, 
the indiscriminate bombing campaign has 
killed and wounded thousands of civilians. 
The spiralling civilian death toll and 
humanitarian crisis has brought international 
shock and condemnation, so much so that 
Washington has been forced to react. In 
the words of some US officials, “The White 
House has been increasingly frustrated as it 
is starting to see the war as de facto support 
for Saudi war crimes.” Regardless of the tired 
tropes and doublespeak, they have facilitated 
the conflict and are hence responsible for the 
bloodshed and mass starvation.
It is evident that the Saudis cannot win this 
unwinnable war. The ongoing blockade and 
escalation is a humiliating attempt by the 
Saudis to save face. The world can't be blinded 
to this shock and terror. The Saudis must be 
forced to stop the bombing raids and allow 
the world to see what they have done to the 
Yemeni people and their hopes for peace. The 
world community should discount the Saudi 
lobbyists and censure all war makers and 
profiteers who masquerade as providers of 
security for the region and beyond.
The United Nations should create an 
international commission of inquiry 
to investigate the Saudi violations of 
international law as well. This should include 
the US for taking part in the naval blockade, 
assisting the Saudi coalition, supplying 
weapons, intelligence and in-flight refuelling 
of fighter jets and widening the man-made 
famine. No one should be let off the hook.

The world needs to act now because 
according to a new report by the World 
Food Program, Yemeni civilians are 
enduring a famine.

The Ukrainian Parliament Thursday voted 
to withdraw from a wide-ranging treaty 
on friendship with Russia, the latest step 
in escalating tensions between the two 
neighboring countries.
The Supreme Rada overwhelmingly 
supported a motion by President Petro 
Poroshenko not to prolong the treaty 
when it comes up for renewal in April.
The camouflage-clad president visited 
an air base to announce an upcoming 
dispatch of troops to the Russian border.

The long-simmering conflict between 
Russia and Ukraine that started with 
Russia’s annexation of Crimea in 2014 
spilled into the open on Nov. 25 when the 
Russian coast guard fired upon and seized 
three Ukrainian naval vessels and their 
crews. The seamen are still in Russian 
captivity. Ukraine’s foreign minister 
reiterated his country’s call for the release 
and safe return of the 24 Ukrainian sailors.
Pavlo Klimkin in a speech at the 
Organization for Security and 
Cooperation in Europe warned that 

since the Crimean annexation Russia 
has not pulled back but, on the contrary, 
has extended operations into the Black 
Sea and the Sea of Azov, AP reported.
With the Ukraine-Russia conflict at the 
top of the OSCE agenda, the EU’s High 
Representative Federica Mogherini 
Thursday also called on Russia to release 
the Ukrainian ships and soldiers “without 
delay.”Poroshenko responded to the 
standoff by introducing martial law for 30 
days, something Ukraine hadn’t done even 
after Crimea’s annexation and amid large-

scale 
fighting between 

Ukrainian forces and Russia-backed 
separatists in 15-2014.As part of martial 
law, Ukraine has beefed up its forces on the 
border with Russia, called up reservists 
for training and barred entry to all Russian 
males aged between 16 and 60.

Ukraine Parliament Votes to Quit Russia Friendship Treaty

report
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Pakistan doesn’t want to be 
treated like hired US gun: 
Pak PM
Pakistan Prime Minister Imran Khan says Islamabad 
doesn’t want to be treated like a hired gun of the US.
The prime minister, in an exclusive interview with the 
American media said, 'I would never want to have a 
relationship where Pakistan is treated like a hired gun — 
given money to fight someone else’s war. It not only cost us 
human lives, devastation of our tribal areas, but it also cost 
us our dignity.'

PM Khan added, 'Our relationship with China is not 
one-dimensional. It’s a trade relationship between two 
countries. We want a similar relationship with the U.S.'The 
prime minister rejected the notion that he is 'anti-US', 
saying that disagreeing with Washington's policies did not 
make him 'anti-American'.
The premier, stuck to his anti-drone attacks stance and 
wondered why anyone would support it. 'Who would 
allow a drone attack in their country when, with one attack, 
you kill one terrorist and 10 friends and neighbors?' he 
questioned. 
The prime minister also condemned the 2011 US operation 

in Abbottabad that killed 
Osama bin Laden, saying that 
it was 'humiliating' that the 
US did not trust Pakistan to 
kill the terrorist.
'It was humiliating that we 
were losing our soldiers 
and civilians and (suffering 
terrorist) bomb attacks 
because we were participating in 
the US war, and then our ally did not 
trust us to kill bin Laden,' he regretted and a d d e d 
that the US 'should have tipped off Pakistan'.

Russian Foreign Minister 
Sergey Lavrov and 
European Foreign Policy 
Chief Federica Mogherini 
discussed Iran nuclear 
deal known as JCPOA on 
the margins of the 25th 
ministerial meeting 
of the Organization for 
Security and Cooperation 
in Europe (OSCE) in Milan 
on Thursday.
Mogherini, who is one of 
the major supporters of 
JCPOA, has announced 
that the financial 
mechanism for ensuring 
continuation of economic 
cooperation with Iran will 
be ready soon.
She further noted that 
the Intermediate-Range 
Nuclear Forces Treaty 
(INF Treaty) is key to 
European and global 
security.
Mogherini and Lavrov 
also exchanged views on 
the situation in Ukraine, 
the consequences of the 
Kerch Strait incident, 
the Syria issue and the 
situation surrounding the 
Iran nuclear deal.
The INF Treaty, signed 
by the Soviet Union and 
the United States on 
December 1987 ,8, took 
effect on June 1988 ,1. 
It applies to deployed 
and non-deployed 
ground-based missiles 
of intermediate range 
(5,000-1,000 kilometers) 
and shorter range (-500
1,000 kilometers). In the 
recent years, Washington 
has been repeatedly 
accusing Russia of 
violating the treaty. 
Moscow has strongly 
dismissed the accusations 
and voiced its own claims 
concerning Washington’s 
non-compliance.
On October 20, US 
President Donald Trump 
said that Washington 
would pull out of the INF 
Treaty because Russia 
had allegedly violated it. 
Russian Deputy Foreign 
Minister Sergey Ryabkov 
said it was a dangerous 
move. Berlin and Beijing 
criticized Washington, 
while London voiced its 
support for the US, and 
NATO laid the blame for 
Trump’s decision on 
Russia.
US Secretary of State 
Michael Pompeo said 
on December 4 that 
Washington would 
suspend its obligations 
under the Treaty unless 
Moscow returned to 
'full and verifiable' 
compliance within 60 
days.

Lavrov, 
Mogherini 
discuss JCPOA 
in Milan
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Following Chabahar terrorist attack;
Iran more determined to fight against ter-
rorism: Veep
First Vice President Es’hagh Jahangiri strongly condemned the recent 
terrorist attack in Iran’s southeastern port of Chabahar, saying “terrorist 
acts, orchestrated by enemies of the country with the aim of dividing unity 
and amity among Iranian nation, is doomed to failure.”
Such heinous acts will make Islamic Republic of Iran more determined to 

fight against terrorism, Jahangiri emphasized.
While expressing his condolences to noble people of Sistan and Bal-
uchestan province and bereaved families of victims of this terrorist act, he 
called on provincial security and disciplinary officials to make their utmost 
efforts to identify the perpetrators behind this terrorist attack.
A terrorist suicide blast in Iran’s southeastern port of Chabahar near the 
Pakistani border on Thursday morning, at 9:30 AM, left at least two people 
dead and over 30 others injured.
The explosion was caused by a car bomb going off in front of the Police 
Headquarters in Chabahar, Sistan and Baluchestan province.



Iran ready to ease Japanese concerns 
for continuing business: VP

Iran Beats Hong Kong at Asian Women's Handball 
C’ship
 Iran defeated Hong Kong at the 2018 Asian Women's Handball 
Championship on Friday.
Team Melli, who had earned its first win against New Zealand 
(19-38) on Wednesday, defeated Hong Kong 17-19 at the Yamaga 
Gymnasium in Yamaga, Japan to register its second win in the 
competition.The Iranian woman handball team will meet Australia 
for 5th place on Saturday.
The 2018 Asian Women's Handball Championship is the 17th edition of the Asian Women's 
Handball Championship, is being held from 30 November to 9 December 2018 in Kumamoto, 
Yamaga and Yatsushiro, Japan.

Iranian Interior Minister 
Abdolreza Rahmani 
Fazli condemned the 
terrorist attack in the 
country’s southeastern 
port city of Chabahar as 
“a savage act” and said 
the US, Israel and some 
terrorist regimes in the 
region are behind the 
attack. In a message 
released on Thursday 
night, Rahmani Fazli 
expressed deep sorrow 
over the terrorist attack 
in Chabahar, which killed 
two people and injured 
42 others.“This savage 
act demonstrated that 
the evil hegemonic 
system would spare no 
sedition and conspiracy 
against this honorable 
nation (Iran),” he stated.
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By: Mudasir Sheikh
But, it's pertinent to note that the International 
Monetary Fund has warned that most Middle-Eastern 
nations, including Saudi Arabia, would run out of cash 
within five years if oil prices stand at 50$ a barrel.
Amid the draconian US sanctions against Iran, Trump 
ordered the de-facto leader of OPEC Saudi Arabia to 
increase its oil production, because of which production 
from Saudi regime touched 11.3 million barrels per day 
in November 2018 despite the devastating effects of 
lower oil prices on every oil economy.
In return, Trump eased the diplomatic pressure on the 
Saudi regime and the young crown prince got away with 
the brutal murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi.
Corrupting free market operations by artificially 
lowering the oil prices and other prominent fronts like 
crushing dissent explain the hypocrisy of the US and its 
allies Saudi Arabia and Israel.
Saudi monarchy has always been intolerant to any 
form of dissent. The recent example is the murder of 
journalist “Turki Bin Abdul Aziz Al-Jasser” just days 
after the killing of Khashoggi for operating the Twitter 
account “Kashkool” that highlighted the human rights 
violations by Saudi regime.
Since 2015, three Saudi princes Sultan bin Turki bin 
Abdul-Aziz, Saud bin Saif al-Nasr, and Turki bin Bandar 
have disappeared.
According to a BBC documentary, all three of them were 
abducted by the Saudi regime on foreign land to crush 
dissent.
Not only have the dissidents been eliminated but any 
form of protest from the country’s Shia minority has 
been crushed brutally.
The Arab spring sent shockwaves in the Saudi 
fiefdom as protestors demanded an end to decades of 
discrimination against country’s Shia minority. So Saudi 
regime resorted to violent crackdown on protesters and 
detained scores of them.
The world's so-called 'superpower' has turned blind 
eye to the brutalities of Saudi regime against religious 
minorities and backed the rulers in their wrongdoings.
In Yemen, instead of denouncing Saudis for committing 

horrendous war crimes, the US has been supplying arms 
to them. In Syria, US has played a key role in stoking the 
flames of war by blaming Assad government for killing 
his people, which is far from the truth.
The US and its Middle Eastern allies like Saudi Arabia 
and the illegitimate regime of Israel funded and armed 
ISIS and Al-Nusra terrorists to overthrow the Assad 
government but as we know, they have miserably failed 
to achieve their goals.
The defeat of the US and its proxies is so embarrassing 
for them that Israel tried to divert the Syrian war to 
another front that may have unleashed a nuclear 
catastrophe.
The downing of Russian IL20- military aircraft in 
September 2018 could have become a new “Pearl 
Harbor” if Putin announced a military response against 
the coward act of Israel.
According to Russian Foreign Ministry spokeswoman 
Maria Zakharova, the tragedy was a result of “erroneous, 
unprofessional and cowardly" acts from Israel. It is clear 
that any military action from Russia against Israel could 
have definitely dragged the US into the war and such 
a military confrontation could have had dangerous 
ramifications.
But still no one in the West seems to blame Israel for such 
dangerous provocation but they keep blaming Iran’s 
nuclear program.
Israel enjoys the nuclear immunity despite the fact that 
it is the only country in the Middle East that has nuclear 
weapons and has even threatened to use them.
Iranian Foreign Minister Javaid Zarif responded to 
the nuclear threat from Israel saying, “Iran, a country 
without nuclear weapons, is threatened with atomic 
annihilation by a warmonger standing next to an actual 
nuclear weapons factory. Beyond shameless in the gall.”
But the West led by the US is paying no heed to Israel's 
warmongering. It is busy watching propaganda of 
Netanyahu at UN to defame the Islamic Republic of Iran.
Not only is Israel threatening Iran but the warmongers in 
Washington are also in favor of military offensive against 
the Islamic republic.
Recently “Brian Hook”, the US State Department's 
director of policy planning and head of Iran Action 
Group, stated that Trump administration is considering 
war against Iran if sanctions failed to curb Tehran’s 
influence and so-called threats against Washington.
The statement came just a day after Tehran asserted that 
it did not seek a war with any other nation. As American 
political analyst and author Stephen Lendman puts it, 
the US would pay a huge price if it goes to war with Iran.

"In the past, we thought that  water problems will be 
solved due to the promises related to the Koohrang-
III tunnel, while now we have found that it doesn't 
ever benefit Isfahan," Safarali Arabzadeh said.
"By propounding the matter of Behesht Abad 
project, it was claimed that after 12 years study-
based operations, we won't face the water shortage 
problem, but unfortunately, this plan didn’t solve 
any problem," he added.  
"Recently, the matter of water recirculation 
method has been proposed according to which, 
Isfahan's trees and the agricultural land of eastern 
Isfahan would be revived. However, required 
infrastructures have not been provided so far, and 
there is no hope to revive the agriculture industry 

of eastern Isfahan by implementing this plan," he 
noted.
Referring to the unauthorized digging of wells by 
farmers in the area, he continued, "those who have 
dug these wells, cannot afford to get the permit; so 
this issue has caused some water offtake-related 
disorders ."
"Some of the direct water offtakes from the river 
should be organized, and this issue will not be solved 
by farmers' temporary measures. Farmers have not 
earned any money since 20 months ago, practical 
measures should be taken out regarding water 
shortage and recovering past damages," he noted.

US government has left no stone unturned to 
undermine the real image of Iran since the victory 
of the Islamic Revolution in 1979, he said, adding, 
“despite its wickedness, the US government’s 
policies waged against the Iranian people and 
government have been doomed to failure both in 
national and international level.”
He pointed to the National Students Day (Dec. 7) 
and said, “in contemporary history of Iran, the US 
government made its utmost efforts to tyrannize 
the noble nation of the country in a way that the 
United States made the most outrageous anti-

human measures in various parts of the world, 
ranging from Guantanamo to Abu Ghraib prison.
Under such circumstances, the United States calls it 
as staunch supporter and defender of human rights 
which is ridiculous, he maintained.
He pointed to the university students and 
academics as flagbearers of fighting against US 
oppression and tyranny and said, “seeking justice 
and fighting against US is an integral part of student 
movement.”
Elsewhere in his remarks, he pointed to the critical 
situation in Yemen and said, “brutal killing of 
Yemeni people by Al Saud regime, some Arab 
countries and Zionist regime as well as unsparing 
and unconditional support of the West especially 
the United States once again showed that claim 
of the United States and the West is nothing but 
deception and flagrant lie.”

Hypocrisy of US and its Mideast alliesNational projects destroy Zayandeh-
Rood River

"Huge and national plans such as watershed 
and Tuba plans have damaged and destroyed 
the Zayandeh-Rood River," the head of Ziar 
Islamic City Council said.

Tehran Provisional Friday Prayers Leader 
Ayatollah Mohammad Ali Movahhedi Kermani 
said that the United States is the record-holder 
of defeat against the Islamic Republic of Iran.

There is no denying the fact that the US is 
using Saudi oil card to damage the oil-based 
economies of Russia, Iran, and Venezuela as 
they are unfailingly challenging Washington’s 
hegemony.

Senior cleric:
US government, record-holder of defeat against Iran
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