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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 
     پای درد دل یک تولید کننده اصفهانی : به دلیل تبلیغات سوء بر علیه ایران و کاالی ایرانی، بخش زیادی از فروش این کاال کاهش یافته بود و امروز با نوسانات نرخ ارز ارزش معنوی آن نیز در بین 

دوستداران این کاال از بین رفته است.

قیمت 500 تومان

کاهش تولید فرش دستباف به یک دهم؛   

صنعت فرش در حالت ُکما است

بازار طال و سکه  97/9/20 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,400,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,580,0005,041,000جدید

1,78,0002,521,000نیم سکه

1,070,0001,441,000ربع سکه

630000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18318300488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار
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ارگانیک است یا نه؟!

برخی مواقع شــده است به دلیل 
هجوم مطالب بر علیه محصوالت 
کشاورزی امروزی و ضرر مصرف 
به دلیل اســتفاده بیش از حد در 
تولید این محصوالت خواســته 
باشــید از این پس از محصوالت 
ارگانیک استفاده کنید. با خودتان 
می گویید به دلیــل قیمت های 
زیاد مصوالت ارگانیک در کشور 
از این پس کمتر مصرف می کنم 
امــا ارگانیک. اما بعــد از ورود به 
بازار محصــوالت ارگانیک دچار 
یک سردرگمی شده و چه بسا از 
تصمیم خود منصرف شوید و به 
خرید همان محصوالت متداول 
بپردازید زیرا بازاری به وسعت در 
یا با قیمت ها گوناگون که اکثرا هم 
سر سام آور هستند اما بدون هیچ 
گونه اطمینانی در مقابل شما قرار 
می گیرد کــه اعتبار محصوالت 
ارگانیک را زیر ســوال می برد. به 
راســتی کدام محصول ارگانیک 
است و چگونه مردم می توانند به 

این محصوالت اعتماد کنند؟
- در حــال حاضر در کشــور ما 
مصــرف ســم در محصــوالت 
کشــاورزی به ازای هر نفر 400 
گرم، همچنین میــزان مصرف 

کودهای شیمیایی ...

شهردار اصفهان: 

خشکسالی، بقای آثار 
تاریخی را تهدید می کند

 شــهردار اصفهان گفت: خشکسالی، وضعیت 
محیط زیست، بناهای تاریخی و میراث باستانی 

این کالنشهر را تهدید می کند.
کالنشــهر اصفهان بــا صدها اثــر تاریخی که 
میدان نقش جهان، کاخ چهلســتون و مسجد 
 جامع آن به ثبت جهانی رســیده است، یکی از
 قطب های گردشگری کشور محسوب می شود اما 
خشکسالی مبتالبه سال های اخیر و فرو نشست 
زمین ناشــی از آن، آینده آثار فرهنگی این شهر 
مظهر تاریخ و تمدن ایران زمین را تهدید می کند.
 قدرت اله نوروزی در جلســه کارگروه اســتانی 
سازگاری با کم آبی در استانداری افزود : کالنشهر 
اصفهان از زاینده رود دارای حقابه است اما بدلیل 

خشکسالی های اخیر، حقابه آن...

سکه ۲۵۰ هزار تومان ریخت ؛  

 منتظر کاهش قیمت کاالها باشید
بازار ایران در حال تطبیق خود با شــرایط تازه ابالغی از سوی 

بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی است.
اخبار رسیده از بازارهای مهم کشور نشان می دهد محدودیت 
نقل و انتقاالت سایه خود را بر سر اقتصاد ایران انداخته است و به 
نظر می رسد تا زمان وفق یافتن بازار با شرایط تازه راه چندانی 
باقی نمانده اســت. برخــی صرافان در این خصــوص گفتند 
 اقدامات صورت گرفته بار روانی بازار را تخلیه کرده است و به نظر

 می رسد روند کاهش قیمت ها تداوم یابد. ...

وی افزود:همــکاری و تعامل  
شرکت آب و فاضالب با اداره 
آموزش و پــرورش  می تواند 
نقــش بســزایی در فرهنگ 
ســازی مصرف صحیح آب 
داشته باشد این در حالیست 
 کــه بایــد همزمــان دیگر 
گروه هــای ذی نفــوذ در جامعــه را مانند 
روحانیون، ائمه جماعات و جمعه را دعوت 
به ترویــج راههای مصرف صحیــح آب در 
جامعه نمود. مدیر آبفا منطقه یک اعالم کرد: 
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب امری است 
که همه جانبه باید از سوی فعاالن اجتماعی 
در دستور کار قرار گیرد.تا بتوان به نتیجه 

قابل قبول دست یافت.
اشتهاردیها نقش رسانه ها را در فرهنگ 
ســازی مصرف بهینه آب غیر قابل انکار 
برشمرد و اظهارداشت:رسانه ها می توانند 
با تهیه گزارش های  متنوع پیرامون میزان 
منابع آب مردم را آگاه نمایند تا در نهایت 
آنها به این واقعیت برســند که اگر آب را 
بهینه مصرف نکنند یقینا در دسترســی 

پایدار به آن با مشکل روبرو می شوند.
وی راه های  چگونگی ترغیب مردم را به 
مصرف صحیح آب بســیار مهم دانست و 
خاطرنشان ساخت: باید در حین آموزش 
مردم را توجیه کرد که اگــر آب را بهینه 
مصرف کنند بهای کمتــری می پردازند 
و ایــن عامل می تواند مولفــه موثری در 

مصرف درست آب محسوب شود.
در ادامــه این برنامه علــی ربیعی معاون 
آموزشــی اداره آموزش و پرورش ناحیه 
2  اصفهان گفت: در ســال گذشــته که 
جشنواره نخستین واژه آب برگزارشد پس 
از آن برنامه اداره آموزش و پرورش ناحیه 
2 به این نتیجه رسید که تمام مدارس این 
ناحیه را ملزم به نصب تجهیزات کاهنده 
مصرف نمایند که خوشبختانه با اجرای 
این طرح  میزان مصــرف آب در مدارس 

بسیار کاهش یافت.
وی اعالم کرد: اداره آمــوزش و پرورش 
ناحیه 2 عــالوه بر نصب تجهیــزات به 
صــورت عملی دانش آمــوزان را ترغیب 
 بــه مصرف صحیــح آب مــی نمایند به 
گونه ایی که در محیط آبدارخانه آموزگار 

وضو گرفتن با دو لیوان آب و مسواک زدن 
 با یک لیوان آب را به دانش آموزان آموزش

 می دهد.
وی اعــالم کرد: در طــرح کرامت ، آداب 
زندگی اسالمی به دانش آموزان آموخته 
می شود در این طرح از آنها می خواهیم 
با کوتاه کردن زمان استحمام و مواردی از 
این قبیل آب را به درستی مصرف کنند و 
از اسراف در مصرف آب صرف نظر نمایند.

ربیعی اعالم کرد: بیش از 19 هزارو 913 
نفر دانش آموز ابتدایی درناحیه2 آموزش 
و پرورش مشغول به تحصیل هستند که از 
این رقم دو هزار و 780 نفر را دانش آموزان 

کالس اول ابتدایی تشکیل می دهند .
در ادامه این برنامــه طاهره اعتصام معلم 
کالس اول مدرســه چراغی در خصوص 
چگونگی آموزش مصــرف بهینه آب به 
دانش آموزان گفت:به صورت غیر مستقیم 
مصرف بهینــه آب را به دانــش آموزان 
آموزش می دهم مثــال لیوانی پر از آب را 
مقداری از آن را می خــورم و خطاب به 
دانش آموزان می گویم بهتر از بقیه آب را 

پای گلدان بریزم

فاطمه ســالمت زاده معلــم کالس اول 
دبســتان زینب گفت: همیشه به دانش 
آموزان می گویم شــما در واقع مامور آب 
در میان خانواده هســتید شما مامور ید 
که هر کــدام از اعضای خانــواده که آب 
را درســت مصرف نمی کنند به آنها راه 
درســت مصرف کردن آب را تذکر دهید  
که خوشبختانه دانش آموزان این موضوع 
را جــدی می گیرند و فعالیــت هایی که 
 در ایــن زمینه انجام مــی دهند گزارش

 می دهندمثال یکی از دانش آموزان گفت 
مهمونی که رفتیم یکی از بستگان شیر آب 
را باز گذاشت ،من بهش گفتم چرا شیر آب 
باز گذاشتی گفت می خوام آب سرد بشه، 
منم در جواب گفتم آب کم اســت نباید 
 آن را هدر داد شــما االن دارید آب را هدر

 می دهید.
ریحانه عیلدوستی دانش آموز کالس اول 
ابتدایی گفت:من امروز یــاد گرفتم آب 
مایه حیات اســت  و اگر آب بازی کنیم و 
موقعی که میرویم آبخوری شــیر آب باز 
 بذاریم دیگه آب نداریــم بخوریم بعدش 

می میریم.

برگزاری پنجمین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه  آب

در طرح کرامت ، آداب 
زندگی اسالمی به 

دانش آموزان آموخته 
می شود در این طرح 

از آنها می خواهیم 
با کوتاه کردن زمان 
استحمام و مواردی 
از این قبیل آب را به 

درستی مصرف کنند 
و از اسراف در مصرف 
آب صرف نظر نمایند.

پنجمین برنامه از دهمین جشنواره نخستین واژه  آب با حضور 400 دانش آموز مقطع اول ابتدایی در آبفا منطقه یک برگزار شد.
حمید اشتهاردیها مدیر آبفا منطقه یک در دهمین جشنواره نخستین واژه آب  گفت: دانش آموزان  کنونی آینده سازان کشور هستند که باید با سرمایه 

گذاری بر روی آنها بتوانیم فرهنگ صحیح مصرف آب را درجامعه نهادینه کنیم.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S



ارگانیک است یا نه؟!
ادامه از صفحه یک:

...     از 5.2 به 5.6 میلیون تن در 10 
سال گذشــته افزایش یافته است. 
با توجه به معایب اســتفاده بی رویه 
از کودها و سموم شــیمیایی عالوه 
برآلودگی منابع پایدار محیط زیست 
باعث توسعه و گسترش بیماری های 
ناشی از استفاده از محصوالت آلوده، 
دولتمردان را به فکر تولید محصوالت 
سالم معطوف داشــته است. بعد از 
مدت ها بحث و گفت و گو بر ســر 
گسترش محصوالت ارگانیک امسال 
چهار اســتان خوزســتان، فارس، 
اصفهان و زنجان به صورت پایلوت 
برای تولید محصــوالت ارگانیک و 
گواهی شده انتخاب شــده اند. سه 
عامل وجــود کشــاورزان آگاه و با 
 دانش، حمایت های فنی از ســوی 
 اتحادیــه هــای کشــاورزی و
 ظرفیت هــای مناســب از دالیل 
انتخاب این چهار استان برای تولید 
محصوالت ارگانیک و گواهی شده 
به صورت پایلوت  بیان شــده است. 
و امید است  در ســال های آینده با 
تجربه اندوزی و افزایش سطح آگاهی 
کشاورزان، امکان توسعه عمل آوری 
محصوالت ارگانیک و گواهی شده 
در سایر استان های کشورنیز فراهم 

شود.
-توسعه و ترویج کشاورزی ارگانیک 
مســتلزم اجرای برخی سیاست ها 
و اقدامات به ســمت اهداف زیست 
محیطی و اجتماعی است و فرصت 
بســیار خوبی بــرای گســترش 
کشــاورزی ارگانیک فراهم خواهد 
آورد. برای رفع مشکالت موجود در 
زمینه تجارت محصوالت ارگانیک 
الزم اســت اســتانداردها و ضوابط 
صدور گواهی تدوین و اجرا شــود تا 
کشاورزان بتوانند از مزایای کاشت 

این محصوالت بهره مند شوند.
 از مزایای کاشت محصوالت ارگانیک 
در کشور افزایش درآمد کشاورزان 
و ایجــاد امنیت غذایی در کشــور 
اســت که  ایجاب می کند در تولید 
محصوالت گواهی شده برای مصرف 
در داخل و صادرات توجه بیشتری 
صورت گیرد زیرا به گفته مسئوالن 
امکانــات و بســترهای الزم برای 
تولید محصوالت ارگانیک و گواهی 
شده در کشــور فراهم است. ضمن 
اینکه کشاورزی ارگانیک به محیط 
زیســت نیز می تواند کمک شایانی 
بکند.مــواد ارگانیــک باعث حفظ 
بافت خاک و ساختمان خاک شده 
و ظرفیت نگهداری آب را باال می برد 
و مواد ارگانیک خاک را با استفاده از 
گیاهان پوششی، کمپوست و اصالح 
کننده های بیولوژیکی خاک و تولید 
گیاهان مقاوم بــه آفات و بیماری ها 
باال می برند. کنترل علف های هرز با 
اســتفاده از گیاهان پوششی،آیش، 
چیدن دستی علف های هرز از دیگر 

فواید کشاورزی ارگانیک است.
 در سال های اخیر مصرف محصوالت 
ارگانیک و گواهی شــده در جامعه 
ما به دلیل تضمین ســالم بودن آن 
رو به افزایش اســت ولی بهای آن به 
 دلیل اینکه از مواد شیمیایی استفاده 
نمی شــود و تولید در واحد سطح 
پایین اســت دو تا ســه برابر سایر 
محصوالت اســت که بــا توجه به 
شــرایط اقتصادی موجود کشــور 
 برای هــر کســی قابــل پرداخت 

نیست . 
ضمن اینکــه اعتبــار محصوالت 
ارگانیک نیز باید کامال مشــخص 
 باشد و از شــناخت چهره به  چهره 
نمی تــوان تولیــد و مصــرف این 

محصوالت را گسترش داد. 
یک ارگان واحد و معتبر الزم است 
تا این محصــوالت را تاییــد کند و 
مردم بتوانند با خیال آســوده تری 
 محصــوالت ارگانیــک را مصرف

 کنند.

اقتصاد استان
02
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بیشتر صنایع اصفهان، اعتبار طرح های آبی را پرداخت نکردند
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: بر اساس مصوبه های کارگروه استانی سازگاری با کم آبی 
مقرر بود صنایع آب بَر استان، اعتبار طرح های این کارگروه را تامین کنند که تاکنون بیشتر آنها به تعهد 

خود عمل نکرده اند.
مسعود میرمحمدصادقی روز دوشنبه در جلسه کارگروه استانی سازگاری با کم آبی در استانداری اصفهان، 

افزود : بر اساس مصوبه این کارگروه مقرر شد چهار هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار از محل ما به ازای تامین 
آب پایدار برای صنایع آب بَر استان برای اجرای طرح ها و برنامه های سازگاری با کم آبی پرداخت شود.

وی ادامه داد : بنابراین هر کدام از صنایع استان که میزان آب مصرفی آنها بیشتر از 100 هزار متر مکعب است 
متناسب با میزان مصرف آب، باید هزینه ای را به صندوق مربوط به کارگروه سازگاری با کم آبی پرداخت کنند.

به گفته وی همچنین مقرر بود قراردادی با صنایع آب بَر استان منعقد شود تا آنها این هزینه ها را به صورت اقساط پرداخت کنند که تا کنون 
این قرارداد فقط با سه واحد صنعتی بسته شده است.

میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: این سه واحد صنعتی تاکنون در مجموع 800 میلیارد ریال پرداخت کردند و یکصد میلیارد ریال نیز 
سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت خسارت خشکسالی به کشاورزان به این صندوق واریز کرده که در مجموع 900 میلیارد ریال شده است.

صادرات فرش دستباف 
وقتی که تیم قوی بیاید 
و یک زنجیره محکم از 
خانه مصرف کننده تا 

خانه تولید کننده ایرانی 
درست کند، سلیقه 

خریدار و نحوه تولید را 
مدیریت کند، می تواند 

موفق باشد.

کاهش تولید فرش دستباف به یک دهم؛    

صنعت فرش در حالت ُکما است

یک فعال در حوزه فرش دســتباف در اصفهان، با اشاره 
به تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر تولید فرش دستباف، 
گفت: امروز شرایط با گذشــته تفاوت بسیاری دارد و 
متاسفانه کنش ها و واکنش های ارزی باعث شده تولید 

فرش دستباف به یک دهم برسد.
سیدمحمود نقیب زاده نایینی  با بیان اینکه تمامی مصالح 
تولید فرش دستباف افزایش ناگهانی قیمت داشته، اظهار 
کرد: تولید نسبت به چهار یا پنج سال پیش یک دهم شده 
و متاسفانه تولید فرش دســتباف در ایران چشم انداز 

خوبی ندارد.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     پای درد دل یک تولید کننده اصفهانی: به دلیل تبلیغات سوء بر علیه ایران و کاالی ایرانی، بخش زیادی از فروش این کاال کاهش یافته بود و امروز با نوسانات نرخ ارز ارزش 
معنوی آن نیز در بین دوستداران این کاال از بین رفته است.

شهردار اصفهان: 
خشکسالی، بقای آثار تاریخی را 

تهدید می کند

 شهردار اصفهان گفت: خشکسالی، وضعیت محیط زیست، 
بناهای تاریخی و میراث باستانی این کالنشهر را تهدید می 

کند.

کالنشــهر اصفهان با صدها اثر تاریخی که میــدان نقش جهان، کاخ 
چهلستون و مسجد جامع آن به ثبت جهانی رسیده است، یکی از قطب 
های گردشگری کشور محسوب می شود اما خشکسالی مبتالبه سال 
های اخیر و فرو نشست زمین ناشی از آن، آینده آثار فرهنگی این شهر 

مظهر تاریخ و تمدن ایران زمین را تهدید می کند.
قدرت اله نوروزی در جلسه کارگروه استانی ســازگاری با کم آبی در 
استانداری افزود : کالنشهر اصفهان از زاینده رود دارای حقابه است اما 

بدلیل خشکسالی های اخیر، حقابه آن بطور کامل داده نشده است.
وی اظهار داشت: مساحت فضای ســبز این کالنشهر در دهه گذشته 
حدود 12 هزار هکتار بود اما اکنون به حدود پنج هزار هکتار رســیده 

است.
نوروزی گفت: شــهرداری در زمان حاضر باید سه هزار و 700 هکتار 
فضای سبز شهر را آبیاری کند، در حالی که سال گذشته یک قطره آب 

از زاینده رود در اختیار نداشت.
وی ادامه داد: شهرداری با پســاب و 30 هزار تانکر آبرسانی خریداری 

شده، فضای سبز این شهر را حفظ کرده است.
وی با اشــاره به اینکه سال گذشــته 30 میلیون مترمکعب آب برای 
آبیاری باغ های غرب اســتان اختصاص یافت، گفت: این آب تا پشت 
منطقه ناژوان اصفهان آمد اما به شــهر اصفهان به عنوان مطالبه گر و 
حقابه دار، هیچ توجهی نشد. مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان نیز 
در این جلسه با اشاره به اینکه مقرر بود طرحی برای استفاده از انرژی 
خورشیدی در شرق اصفهان اجرا شــود، گفت: مقرر بود هر خانواده 
یک سیستم انرژی پاک داشته باشــد اما بدلیل افزایش هزینه خرید 
تجهیزات مورد نیاز، در شــرایط اقتصادی موجــود، این کار به صرفه 
نیست. حمیدرضا پیرپیران با تاکید بر لزوم ایجاد مشاغل مکمل برای 
مردم شرق اصفهان افزود: اگر این کار هشت سال پیش انجام شده بود 

آنها اکنون با مشکل معیشتی مواجه نبودند.
محسن کریمیان رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان هم در 
این جلسه گفت: روزهای پایانی سال گذشته مقرر شد بین 10 تا 30 
میلیون ریال برای کمک به معیشت کشاورزان شرق اصفهان و جبران 
خسارت خشکسالی به هر خانواده پرداخت شود که در مرحله نخست 

حدود 400 میلیارد ریال به 27 هزار کشاورز پرداخت شد.
محمدکریم صفاری دبیر کمیته آب غرب اصفهــان نیز با بیان اینکه 
شش شهرستان استان از زاینده رود، حقابه دارند، تاکید کرد: الزم است 
هنگام تصمیم گیری برای مصوبه های آبی، همه این شهرستان ها در 
نظر گرفته شوند.  در این جلسه استاندار اصفهان، نمایندگان کشاورزان، 
آب منطقه ای، مدیریت و برنامه ریزی و محیط زیست اصفهان به تبادل 
نظر پرداختند. زاینده  رود بزرگترین رودخانه فالت مرکزی ایران است 
که از کوه  های زاگرس مرکزی بویژه زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته 
و پیش از خشکسالی در کویر مرکزی ایران به سمت شرق حدود 200 
کیلومتر پیش می  رفت و در نهایت به تاالب گاوخونی در شرق اصفهان 

می ریخت.

خـــبـــر

وی افزود: بــرای مثال 
ابریشــم بــه کیلویــی 
یک میلیــون و 600 تا 
 800 و  یک میلیــون 
هزارتومــان رســیده، 
قیمــت کــرک درجه 
اعالیی که بتــوان از آن 
فرش خوب تولید کــرد بیش از 100 
هزار تومان شــده اســت و دستمزد 
یک بافنده وارد بــا حداکثر مزدی که 
اســتادکار می تواند بدهــد 20 یا 30 
هزار تومان اســت که کفاف زندگی را 
نمی دهد، بنابراین تولید روبه نابودی 

رفته است.
این فعــال در تولید فرش دســتباف 
با اشــاره بــه تعطیل شــدن کارگاه 
متمرکزی که تحت نظر وی دراصفهان 
فعالیت داشته و تعطیلی کارگاه هایی 
در فریــدن و روســتاهای اطراف آن، 
گفت:  متاسفانه تعداد بافنده های این 
کارگاه ها از 300 نفربه 30 نفر کاهش 
یافته و کارگاه فریدن کامال تعطیل شده 
است زیرا نه تولید توجیه اقتصادی دارد 

و نه بافنده حاضر است کار کند.
نقیب زاده افــزود: فــرش االن فقط 
مشــتری عاشــق می خواهد و مردم 
می خواهند ســرمایه ای داشته باشند 
که بتوانند آن را بــه پول تبدیل کنند 
همچینین برای بیــش از 80 درصد 
جامعه، فرش اولویت هفتم  یا هشتم 

زندگی است.
وی در پاســخ به این ســوال که چرا 
صادرات فرش دستباف باعث افزایش 
تولید آن نشده؟، اظهار کرد: صادرات 
به دالیل زیادی با مشکل مواجه شده 
است، متاسفانه تجار ایرانی فقط به فکر 

سود لحظه ای هســتند و سال ها قبل 
برنِد فرش ایران را در دنیا نابود کردند.

  تجار ســودجو ایرانی بزرگترین 
ضربه را به فرش دستباف ایران زدند

این کارآفرین معلول با بیان اینکه تجار 
به جای اینکه فرش با کیفیت بخرند و 
در دنیا عرضه کنند با خرید فرش های 
بی کیفیت، این کاالی بــا ارزش را در 
دنیا بی اعتبار جلوه دادند، گفت: فروش 
فرش های دوخفتی و بی گره، همچنین 
فرش هایی بــا رنگ تقلبــی و تفاوت 
 قائل نشــدن بین فرش عالی و فرش 
بی کیفیت باعث شد تولیدکننده ها به 
تولید فرش بی کیفیت روی  آورده و این 
فرش ها عالوه بر رنگ دادن، خیلی زود 
تخریب شده و همین امر باعث کاهش 

خریداران فرش ایران شد.
نقیب زاده افرود: در دو، ســه ســال 
اخیر، بازاریابی به جای فرش دستباف 
برای فرش ماشــینی به وجود آمده، 
به مشتری خارجی فقط قیمت گفته 
می شود و تفاوت دو فرش فقط از لحاظ 

قیمت مشخص می شود.
وی اضافه کرد: دلیل این اقدام تجار این 
است که روی فرش ماشینی می توانند 
300 درصد سود کنند اما روی فرش 
دستباف بیش از 10 درصد نمی توانند 

ســود کنند. تجــار ســودجو ایرانی 
بزرگترین ضربه را به فرش دســتباف 

ایران زدند.
فعال حوزه تولید فرش دستباف با بیان 
اینکه مشتری خارجی نمی داند فرش 
دستباف با کیفیت شاید گران تر باشد 
اما با دوام است، گفت: فرش دستباف 
سرمایه ای است که قیمت آن همیشه 
همین مقدار است و مشتری خارجی 
نمی داند فرش ماشینی سرمایه نیست.

 وی افــزود: چند ســال دیگر همین 
وضعیت برای فرش ماشینی به وجود 
می آید و ما بازار را به ترکیه و بلژیک که 
فرش ماشینی تولید می کند می بازیم. 
امروز تجار به فکر سود خود هستند و 
بیشتر تولید کننده های کشور، فرش 
ماشــینی به بازارهای آفریقا، آلمان، 

چین، اروپا و کانادا ارسال می کنند.

  هنر صنعت فرش سال ها رو به مرگ 
بوده اما اکنون در حالت کما است

تولید کننــده فرش دســتباف دیگر 
دلیل کاهش صادرات این محصول را 
نوســانات نرخ ارز عنوان و افزود: یک  
تاجر و بنکدار اروپایی که سال گذشته 
یک میلیون یورو خریــد کرده، مثال 
فرش اصفهان را 100هزار یورو خریده، 
و قیمــت آن فرش به  30هــزار یورو 

رســیده روی هر فرش 70هزار یورو 
ضرر داده است.

نقیب زاده ادامه داد:به دلیل تبلیغات 
سوء بر علیه ایران و کاالی ایرانی، بخش 
زیادی از فروش این کاال کاهش یافته 
بود و امروز با نوســانات نرخ ارز ارزش 
معنوی آن نیز در بین دوستداران این 

کاال از بین رفته است.
 وی تاکید کرد: بــرای اروپاییان مهم 
اســت کاالیی کــه می خرنــد ارزش 
معنوی داشــته و تبدیل به ســرمایه 
شــود، کاهش قابل توجه ارزش ریال 
 باعث شده خریداران در خرید این کاال 

محتاط   تر عمل کنند.
 تولید کننده فرش دســتباف با بیان 
اینکه به غیر از این ما سلیقه روز را در 
کارهایمان در نظر نگرفته ایم، گفت: 
صادرات فرش دستباف وقتی که تیم 
قوی بیاید و یک زنجیره محکم از خانه 
مصرف کننده تا خانــه تولید کننده 
ایرانی درست کند، ســلیقه خریدار و 
نحوه تولید را مدیریت کند، می تواند 

موفق باشد.
نقیب زاده افــزود: هنر- صنعت فرش 
ســال ها رو به مرگ بوده اما اکنون در 
حالت کماست هر وقت که نسخه ای 
برای درمان همه مشکالتمان نوشته 

شد، مشکل فرش نیز حل خواهد شد.

ارتقا فرهنگ ترافیک از مهمترین اهداف جشنواره شعر »تراطنز«
رییس مرکز آفرینش های ادبی قلمستان و مدیر دفتر تخصصی ادبیات و زبان شهرداری اصفهان گفت: ارتقا 

فرهنگ ترافیک از مهمترین اهداف برگزاری جشنواره شعر تراطنز است.
به گزارش پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان، الهه رضایی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره اظهار 
داشت: ارتقا فرهنگ ترافیک از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است، بر این اساس به دنبال این 

هستیم که در راستای جلب نظر مردم به رفتارهاي شخصي به جاي انتقاد از دیگران تالش کنیم.
وی افــزود: زبــان هنر بهترین شــیوه انتقــال پیام اســت به همیــن خاطر اثرگــذاري فــوق العاده اي 

 دارد و همچنیــن طنز که بهترین شــکل نقد اســت، بنابراین شــعر طنز می توانــد اثرگــذاری فراگیرتری
 داشته باشد. 

رییس مرکز آفرینش های ادبی قلمســتان و مدیر دفتر تخصصی ادبیات و زبان شــهرداری اصفهان بیان کرد: در سرتاسر کشور 
جشنواره هاي فراواني همه ساله با این موضوع برگزار مي شود که هدف آنها تالش برای تغییر رفتار شهروندان در حوزه ترافیک است.

رضایی افزود: این جشنواره با همکاری پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان- معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان با همکاری دفتر 
تخصصی ادبیات و زبان و مرکز آفرینش های ادبی قلمستان برگزار می شود.

خـــبــــر

رییس شورای بانوان اتاق بازرگانی اصفهان؛
اخوان نسب: به شبکه سازی براي یافتن شغل مناسب توجه شود

رییس شوراي عالي بانوان اتاق بازرگاني اصفهان گفت: 
ایجاد آینده مناسب براي جوانان از مهمترین دغدغه های 
اتاق بازرگانی به شمار می رود. زهرا اخوان نسب در آیین 
بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا ضمن اشاره 
به اهمیت علم اندوزي و کسب دانش گفت: اتاق بازرگانی محل مناسبی جهت 
توانمند سازی جوانان و بانوان بود و با توجه به حضور همه فعاالن اقتصادی 
اعم از تولید کنندگان، بازرگانان، تجار و کشاورزان مي تواند در تامین اشتغال 

آنان نقش موثري ایفاء کند.

وی ادامــه داد: با توجــه به اینکــه امــروز 60 درصــد از جمعیت تحصیــل کرده 
 را بانوان تشــکیل می دهنــد، مهمترین موضوع  پیدا کردن شــغل مناســب برای

 آن ها ست.
اخوان نسب، یکی از موارد مهم در انتخاب شغل جوانان را تمایز افراد در مهارت هایی که 
آموخته اند عنوان کرد و گفت : نسل امروز نسل هوشیار و هوشمند است و باید رشته 

باید متناسب با عالیق خود ادامه تحصیل دهد.

وی معیارهای مد نظر برای انتخاب شغل جوانان را تناسب شغل با عالقه های فردی، 
نظر خانواده، ارزش های شــغلي، بازار کار در آینده، خالقیت در انتخاب شغل، مهارت 
های شغلی خاص آن رشته، سطح استرس شــغل مد نظر، فضای شغلی، نوع افرادی 
که با آن ها در ارتباط هســتیم، فرصت های ترفیع و آموزش های در حین کار دانست 
 و افزود:عواملی که نباید در انتخاب شغل مد نظر قرار داد، حاشیه ها و اظهارنظر افراد

 بی اطالع است.
اخوان نســب همچنین در ادامه گفت:  طبق آمار اولویت های شغلی 60 درصد از افراد 
حین تحصیلشان تغییر می کندو طبق بررسی های انجام شده در دنیا فارغ التحصیالن، 

هفت مرتبه شغل خود را تغییر می دهند.
رییس شــورای عالی بانــوان اتــاق بازرگانی اســتان اصفهان تصریح کرد: شــبکه 
 ســازی و اســتفاده از شــبکه های اجتماعی ســهم به ســزایی در انتخاب شــغل

 مناسب دارد.
اخوان نسب از راهکارهای انتخاب حرفه به توانایی های آکادمیک، شنونده خوب بودن، 
تفکرات خالقانه، قدرت حل مسئله، ویژگی های شخصیتی افراد، مشاوره های شغلی، 

تحقیق و پژوهش اشاره کرد.

اخبار اصفهان
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 

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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5521 واحد مسکن امید در اصفهان احداث می شود
معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی اصفهان گفت: سال آینده پنج هزار و 521 واحد مسکن امید در محله های هدف بافت فرسوده این استان احداث می شود.  ایمان طاهر  
احداث مسکن امید را از راهبردهای دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: این طرح با مشارکت این اداره کل و سرمایه  گذاران اجرایی می  شود.  وی با بیان این که مسکن امید برای زوج  های 
جوان و اقشار ویژه در نظر گرفته شده است، اظهارداشت: در مرحله اول، ساخت حدود 500 تا 600 واحد از این تعداد را این نهاد مشارکت دارد و بقیه به سرمایه گذار و انبوه سازان واگذار 
می شود.  وی تصریح کرد : دولت باید حداقل 50 درصد هزینه های ساخت این واحدها با تسهیالت نرخ ارزان و دوره بازپرداخت طوالنی در اختیار انبوه سازان و متقاضیان قرار دهد.  معاون 

بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی اصفهان تاکید کرد : باید انبوه سازان را برای ساخت این واحدها در بافت های فرسوده با ارایه تسهیالت مناسب تشویق کرد. 



پسماندهای خطرناک را در جعبه های ایمنی بریزید
 )safety box( مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان گفت: توزیع جعبه های ایمنی
 زرد رنگ و کیســه های قرمز رنگ به صورت پایلوت در سطح مناطق ســه، ۱۴ و ۱۵شهرداری اصفهان آغاز 

شده است.
علی دهنوی ظهارکرد: هر پسماندی که فسادپذیر باشد، شیرابه تولید کند و بو بدهد جزء پسماندهای تر محسوب 

و پسماند خشک اقالمی همچون کاغذ، الک، فلز، پت، شیشه و ... است.
وی افزود: در کنار پسماندهای تر و خشک، پسماندهای ویژه و خطرناک مثل تیغ صورت تراشی، سر سرنگ، باطری 

موبایل در منزل تولید می شود که خطرناک، تیز و بُرنده هستند که در گذشته راهکاری برای جمع آوری آنها وجود نداشت 
و عموما داخل پسماندهای تر ریخته می شد، اما با تدابیر اندیشیده شده، جعبه های ایمنی برای جمع آوری پسماندهای خطرناک 

توزیع می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه از ۱۵ روز پیش جعبه های ایمنی )safety box( زرد رنگ به عنوان پایلوت 
در مناطق سه، ۱۴ و ۱۵ توزیع شده تا پسماندهای خطرناک جمع آوری و آنالیز شود، خاطرنشان کرد: این جعبه ها از اواخر امسال یا اوایل سال 

آینده در تمام مناطق ۱۵ گانه شهر توزیع خواهد شد.

رفع ترافیک شهری نیازمند فرهنگ سازی است
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان ترافیک را چالش مهم شهرها برشمرد و گفت: فرهنگ سازی 

جز جدایی ناپذیر ترافیک این کالن شهر است که باید نسبت به این امر مهم توجه اساسی کرد.
 علیرضا صلواتی به مناسبت 26 ماه آذر روز حمل و نقل و 29 دی روز هوای پاک افزود: توسعه مداری شهر 

به فرهنگ سازی و همت شهروندان بستگی دارد.
وی اظهارداشت: در این راستا 6 جشنواره با موضوع های مختلف فرهنگی و هنری و ترافیکی به منظور افزایش 

آگاهی شهروندان برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: هفته حمل و نقل از 2۴ ماه آذر کار خود را آغاز و به مدت 33 روز با برگزاری برنامه های فرهنگی 

مختلف برای گروه های سنی میهمان شهروندان خواهد بود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به عنوان »قصه آدم و هوا«برای روز حمل و نقل و روز هوای پاک تصریح کرد: شهر اصفهان 

قصه پر غصه ای دارد که این قصه به روزهای اخیر و ماه های پیشه رو باز می گردد.
وی ادامه داد: معضل آلودگی هوا از خودروهای سنگین و موتور سیکلت های دودزا و فاقد معاینه فنی، خودروهای تک سرنشی، به وجود آمدن 

اینورژن، سفرهای زائد شهری شروع می شود که چالش هایی را برای هوای شهر ایجاد می کند.

اقتصاد ایران
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فقدان نظارت کارفرما 
دلیل اصلی ۷0درصد 

از حوادث کار 

۱۱۰ هــزار کارگاه صنعتی و 
صنفی استان اصفهان هر سه 
سال یک بار بازرسی می شود و 
البته بسیاری از صنایع استان 
اصفهان، صنایع پر ریســکی 
هســتند که حتما الزم است 
مسئول ایمنی داشته باشند.

این گفته حبیب اله مقصودی  
سرپرســت اداره بازرســی 
کار اســتان اصفهان اســت 
وی دلیل اصلــی ۷۰درصد 
از حــوادث کاردر اصفهان را  
فقدان نظارت کارفرما بر محل 
کار می داند.این در حالی است 
که بسیاری براین باورند عامل 
باال بودن آمار حوادث ناشــی 
از کار در اصفهــان بــه دلیل 
صنعتی بودن این استان است 
درصورتی که چنین اظهاراتی 
فقــط بهانه ای بــرای توجیه 
کم کاری کارفرمایــان برای 
ایجاد یک محیط امن کاری 
است چراکه مســئوالن باید 
اجازه کار را بــه کارگاه هایی 
دهنــد که به صــورت مرتب 
ایمنی دستگاه ها و محیط را 
بررسی کرده و نظارت مستمر 
بــر ایمنــی کارگــران خود 
داشته باشند.وی خاطرنشان 
می کند:  بســیاری از صنایع 
اســتان اصفهــان، صنایع پر 
ریسکی هستند که حتما الزم 
است مســئول ایمنی داشته 
باشــند، برای بیش از 2۵ نفر 
نیرو و یا کمتر از 2۵ نفر نیرو 
وجود چنین مسئولی ضرورت 
دارد و با توجه به اهمیت این 
موضوع توسط وزارت تعاون 
کار و رفاه اجتماعــی و اداره 
کل در استان اقداماتی در این 
راستا شده اســت که شامل 
الزام تاییــد صالحیت ایمنی 
پیمانــکاران  بــوده اســت، 
این گونــه که این افــراد باید 
دوره های مخصــوص را باید 
بگذرانند و تاکنون هم ۷۰۰ 
شرکت در این اســتان تایید 

صالحیت ایمنی گرفته اند.
گفتنی اســت اگر کارفرما به 
چنیــن اســتانداردهایی در 
محیط کاری توجه کند و تمام 
این موارد رعایت می شد حتی 
در صنعتی ترین استان کشور 
هم شاهد این میزان از حوادث 

کار نبودیم .

یلدا توکلی
حـــوادث
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 در عیــن حــال برخی 
فعــاالن مســکن نیــز 
معتقدنــد تــداوم این 
شــرایط می تواند حتی 
به تخلیه حباب شــکل 
گرفته در بازار مســکن 
نیز منجر شــود چرا که 
تعادل بازار ارز و ســکه همواره تعادل 
بازارهای جانبی نظیر مسکن را نیز در 

پی خواهد داشت.
 دیروز قیمت هر قطعه سکه در میانه 
روز به 3 میلیون و ۷۵۰ و سپس به سه 
میلیون و 6۷۰ هزار تومان رســید تا 
رکورد کاهش 2۵۰ هزار تومانی قیمت 

در یک روز شکسته شود.

  آنها مجوز داشتند
 در حالی که بحث بر سر مجوز داشتن 

یا نداشتن خودروســازان برای پیش 
فروش مطرح اســت معاون بازرسی و 
رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان 
اعــالم کرد که ایــران  خــودرو برای 
پیش فــروش اخیــر خــود از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مجوز داشته 

است.
 شهرام میرآخورلو در مورد پیش فروش 
اخیر ایــران خودرو کــه در آن چهار 
محصــول تندر پیکاپ بــا قیمت ۷۷ 
میلیون تومان، وانت آریسان با قیمت 
36 میلیون تومان، اس 3۰ صندوقدار 
اتومات با قیمــت ۱۴۱ میلیون تومان 
و پارس اتومات بــا قیمت ۸3 میلیون 
تومان به صورت تحویل فوری ۱۵ روزه 
پیش فروش شد، اظهار کرد: در مورد 
قیمت این خودروها زمان زیادی برای 

بررسی قیمت خودرو الزم است.
وی با بیــان این کــه واردکنندگان یا 
ســازندگان خودرو برای پیش فروش 
خودرو حتما بایــد از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( مجوز بگیرند، 
گفته است: بنابراین ایران خودرو برای 
پیش فروش محصــوالت خود مجوز 
گرفته است و اگر مجوز نداشت، با آن 

برخورد می شد.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان خاطرنشــان کرد: اگر 

خودرویی تعهد تحویل داشــته باشد 
خودروســاز اجازه ندارد تــا مادامی 
که خــودروی اولی را تحویــل نداده، 
خودروی دیگــری پیش فروش کند؛ 
بنابراین در مورد این چهار خودرو نیز 
ایران خودرو تعهــد معوق ندارد و این 

خودروها در پیش فروش قبلی نبود.

  قیمت  کاالهای غیراساسی طی سه 
ماه آینده کاهش می یابد

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس 
گفته اســت: راه حل همه مشکالت، 
وجود نــرخ ثابــت ارز اســت و تمام 
تالشمان را می کنیم در بودجه 9۸ ارز 
تک نرخی در همه کاالها تعیین کنیم 
و یکسان سازی نرخ ارز راه برون رفت از 

مشکالت اقتصادی است.
محمدرضا پورابراهیمی در نشست با 
اعضای بسیج رسانه استان کرمان در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا علی 
رغم سقوط دالر شاهد کاهش قیمت 
در کاالهای مصرفی مردم نیســتیم؟ 
بیان کرد: قیمت ها بــا تغییر نرخ ارز 
تغییر کرد و اصلی ترین دلیل افزایش 
تورم، تغییر نــرخ ارز بود. ضمن اینکه 
تاثیر قیمت هــا چه افزایشــی و چه 
کاهشی، ســه نوع آنی، کوتاه مدت و 

بلندمدت است.
وی با اشــاره به اینکه بایــد با کاهش 
نــرخ ارز، تغییــر قیمت به ســمت 

 پایین را شــاهد باشــیم، اضافه کرد: 
سیاســت های نظارتی دولت درباره 
انطباق قیمت کاال با نرخ ارز وجود ندارد 
و در بحث کاالهای اساسی اصال نظارت 
دولت وجود ندارد زیرا منابعی که بابت 
ارز مربوط به کاالی اساسی در کشور 
می دهیم با قیمتی کــه مردم در بازار 
خرید می کنند، هیچ تناســبی با نرخ 
ارز تخصیص یافته بــرای واردات کاال 

به کشور ندارد.
پورابراهیمی گفت: دولت نتوانســته 

نظارت کنــد زیرا به عنــوان مثال ارز 
۴2۰۰ تومانی بــرای روغن اختصاص 
داده شده که قیمت امسال با سال قبل 
تغییر پیــدا نکند، اما شــاهد افزایش 

قیمت بوده ایم.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس 
ادامه داد: مســاله دیگر چســبندگی 
 قیمت هاســت کــه زمانی کــه باال 
می روند، در پایین آمدن مقاومت نشان 
می دهند اما پیش بینی این است در 
صورت استمرار وضعیت ارزی کشور 

به مفهوم کاهش نرخ و رسیدن به ثبات 
نسبی، طی سه ماه آینده آغاز کاهش 
قیمت کاالهای غیراساسی را خواهیم 

داشت.
وی با اشــاره به اینکــه در کاالهای 
اساســی تخلف دولت محرز اســت، 
 بیان کرد: در زمینه کنترل بازار دولت 
مــی توانــد بــه ســراغ روش های 
الکترونیک بــرود و 2۵ مورد کاالهای 
اساســی را در فضای مجازی با قیمت 

مبنا و توزیع اعالم کند.

سکه ۲۵۰ هزار تومان ریخت ؛  

 منتظر کاهش قیمت کاالها باشید

خبرآنالین
گـــزارش
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بازار کار

نوبخت خبر داد؛
 پرداخت ۲۱هزار میلیارد تومان وام 

برای ایجاد ۲۷0هزار فرصت شغلی جدید
  سازمان برنامه از برنامه پرداخت ۲۱هزار میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای صنعتی و معدنی خبر داد 

و گفت: با پرداخت این تسهیالت، ۲۷0 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.

محمدباقر نوبخت در مراســم امضای تفاهم نامه با وزارت صنعت برای ایجاد اشتغال در حوزه صنعت و معدن که در 
راستای برنامه اشتغال و تولید سال 9۷ است، گفت: این تفاهم نامه برای ایجاد 2۷۰ هزار فرصت شغلی برنامه ریزی دارد.

وی در این مراسم که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با بیان اینکه تولید و اشتغال یکی از اهداف برنامه 
ششم بود، افزود: تولید و اشتغال امسال به دلیل تحریم ها با نقص همراه شد. سوال این است که باید به دلیل تحریم 

اهداف را کنار بگذاریم یا آن را دنبال کنیم؟
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: خواسته بدخواهان ملت ایران این است که تمام اهداف تولید و اشتغال 
در ایران کنار گذاشته شود. بنابراین ما باید در این جنگ اقتصادی از همه ظرفیت ها استفاده کنیم تا مسیر رشد را طی 

کنیم. چه بسا که طی ۴۰ سال گذشته همواره این مباحث مطرح بود اما ما مسیر رشد را طی کردیم.
نوبخت ادامه داد: به جای اینکه دست روی دست بگذاریم باید بلند شد و کار کرد.

وی با بیان اینکه تولید و اشتغال با توصیه انجام نمی شود، گفت: برای این کار باید برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرد.
نوبخت افزود: اشتغال زایی سال گذشته حاصل سال 9۵ بود و حاصل برنامه های امروز در آینده دیده می شود. ما در 

شرایط تحریم در حال برنامه ریزی هستیم.
معاون رییس جمهور اظهار داشت: بر اساس تبصره ۱۸ عمدتا موضوع اشتغال را از مسیر تولید تعریف می کنیم بنابراین 

باید سرمایه گذاری کنیم و یک کار تولیدی انجام دهیم تا تعدادی مشغول به کار شوند.
نوبخت در ادامه با اشاره به تفاهم نامه ای که با وزارت صنعت امروز به امضا رسید، گفت: منابعی که قرار است از سوی نظام 

بانکی، صندوق توسعه ملی و خزانه تامین شود،  2۱ هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: ۱۰ هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی، ۱۰ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی و یکهزار 

میلیارد تومان از سوی خزانه تخصیص داده می شود.
نوبخت افزود: نرخ سود این تسهیالت در مناطق محروم ۱2 درصد و در مناطق غیرمحروم ۱۴ درصد در نظر گرفتیم که 

3 درصد سود را دولت به صورت یارانه ای متقبل می شود.
نوبخت افزود: همچنین 2 هزار و 66 طرح صنعتی که باالی 6۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، از طریق این تسهیالت 

مورد حمایت قرار می گیرند تا تکمیل شوند که ۱3۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.  

بازار ایران در حال تطبیق خود با شــرایط تازه ابالغی از 
سوی بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی است.

اخبار رســیده از بازارهای مهم کشــور نشان می دهد 
محدودیت نقل و انتقاالت سایه خود را بر سر اقتصاد ایران 
انداخته است و به نظر می رسد تا زمان وفق یافتن بازار با 

شرایط تازه راه چندانی باقی نمانده است.
برخی صرافان در این خصــوص گفتند اقدامات صورت 
 گرفته بار روانی بــازار را تخلیه کرده اســت و به نظر

 می رسد روند کاهش قیمت ها تداوم یابد.

 ایران خودرو 
برای پیش فروش 
محصوالت خود 

مجوز گرفته است و 
اگر مجوز نداشت، با 
آن برخورد می شد.

گردشگری

ایرنا
گـــزارش

گردشگران خارجی چرا 
صنایع دستی نمی خرند

 انگار کل ایران را در 
فروشگاهی کوچک 
جمع کرده اند، از 
گلدان های میناکاری بگیر تا گلیم و ترمه 
و تابلو فرش های ابریشمی نفیس، خاتم 
کاری، سینی های قلم زنی، قاب گل نقره، 
همه پشــت ویترین فروشگاه صنایع 
دستی در تاللو درخشان آفتاب، یک به 

یک به عابران چشمک می زنند.

میدان امام اصفهان تقریبــا به عنوان بورس 
فروش صنایع دســتی در اصفهان شناخته 
شده است، اما در یک روز پاییزی که به سراغ 
 فروشــگاه های صنایع دســتی این میدان 
می روم، پرنده در آنها پر نمی زد. فروشگاه ها 
مملو از صنایع دستی نفیس و اعالی ایرانی اما 

بدون مشتری در حال خاک خوردن است. 
چه مشکالتی برای خرید صنایع دستی توسط 
گردشگران خارجی وجود دارد و چرا خارجی 

ها صنایع دستی نمی خرند؟ 
فروشنده های در انتظار مشتری، از بیکاری یا 
با هم گپ می زنند یا در حال مکالمه با تلفن 
هستند. برخی نیز دســت زیر چانه زده و به 
نظاره میدان نشسته اند. از چند نفر می خواهم 
که راجع به مشــکالت خرید صنایع دستی 
توسط گردشگران خارجی بپرسم، اما گویی 

کســالت بازار صنایع دستی به آنها 
نیز سرایت کرده و از گفت و گو در این زمینه 

امتناع می کنند. 
در نهایت مسئول دو فروشگاه از این موضوع 
استقبال می کنند؛ سیدحمید میرحسینی 
مدیر یکی از فروشگاه های صنایع دستی درباره 
مشکالتی که گردشگران خارجی برای خرید 
صنایع دستی دارند، اینگونه توضیح می دهد: 
توریست ها به خاطر تحریم ایران، نمی توانند 
در کشور ما از »َمستر کارت« استفاده کنند و 
این مشکل زمانی دوچندان می شود که آنها 
پول نقد نیز به همراه خود نمی آورند به همین 
دلیل نمی توانند خریدی در ایران انجام دهند.

او می افزاید: مشکل اصلی توریست ها، پرداخت 
پول و حمل و نقل صنایع دســتی است که 
می خواهند خریداری کنند، به عنوان مثال 
گردشــگر می خواهد فرش ایرانی بخرد، اما 
این کار را انجام نمی دهد و می گوید که مجاز 
به حمل بیشتر از یک وزن خاص نیست، اما به 

طور دقیق دلیل این حرف آنها را نمی دانم.

  غیرقابل استفاده بودن َمستر کارت برای 
گردشگران خارجی 

وی با بیان اینکه بارها تالش کرده اند با تلفن 
همراه به صورت اینترنتی به حســاب کسی 
در خارج از کشور، پول واریز کنند، گفت: این 
کار نیز ممکن نشد، چرا که هنگام تبادل پول 
به صورت اینترنتی، مقصد ســوال می شود و 
وقتی مقصد ایران باشد، اجازه جابجایی پول 

داده نمی شود.

میرحســینی گفــت: نکتــه جالب 
اینجاســت که با وجود ارزان شدن 
قیمت صنایــع دســتی ایرانی برای 
خارجی ها به دلیــل افزایش نرخ ارز 
در کشور، همچنان با نخریدن صنایع 

دستی مواجهیم. 
وی توضیــح داد: بــه نظر می رســد 
با اینکه قیمت دالر در ایــران افزایش 
یافتــه، تعــداد توریســتها و خارجی 
هایی که بــه ایران ســفر مــی کنند 
بیشــتر نشــده اســت. اکنون خارجی 
هایی که برای خرید صنایع دســتی به 
فروشــگاه های ما مراجعه می کنند، در 
 ایران مشــغول به کار هســتند همچون 
چینی هایی که در ایــران کار می کنند و 

درآمدشان نیز به دالر است. 
به گفته این فعال صنایع دســتی، پس از 
چینی ها، تعداد مشتری های روس فروشگاه 
های صنایع دستی این رسته، بیشتر از سایر 

گردشگران است. 
میرحسینی ادامه داد: تعداد گردشگران عراقی 
نیز اخیرا افزایش یافته که هم برای زیارت به 
ایران می آیند و هم باال رفتن ارزش پول عراق 
در مقابل ریال ایران، باعث انگیزه آنها برای سفر 

به کشورمان شده است. 
وی اینگونه توضیح داد: اگر اصفهان چرخی 
بزنید می بینید گروه های گردشگران خارجی 
اغلب سن باال هستند، مشخص است بازنشسته 
اند و با تورهای ارزان قیمت به ایران سفر کرده 

اند.
مدیر این فروشگاه صنایع دستی اضافه کرد 
که هفته ای دو یا سه توریست برای خرید به 
فروشگاه های صنایع دستی مراجعه می کنند 
و حتی گاهی در طول هفته، هیچ گردشگری 

به فروشگاه ها مراجعه نمی کند. 
 علــی نجاریــان مســئول یکــی دیگــر از
 فروشگاه های صنایع دســتی نیز می گوید: 
اکنون شما هر جا برای خرید بروید پول نقد به 
همراه خود نمی برید، بنابراین توریست ها پول 

نقد به همراه ندارند.
او نیز همچون همکارش با بیان اینکه مستر 
کارت در ایران قابل اســتفاده نیست، گفت: 
قبال مســتر کارت در برخی هتل ها و بانک 
ها قابل استفاده بود، گردشــگر با مراجعه به 
هتل و بانک، پــول نقد برداشــت می کرد و 
خریدش را از فروشــگاه های صنایع دستی 
 انجام می داد امــا ظاهرا اکنــون این امکان 

وجود ندارد.
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نخستین استارت آپ گردشگری در شهرضا برگزار می شود
نخستین استارت آپ گردشگری در شهرضا با رویکرد حل مشکل بیکاری در این شهرستان و توجه توسعه 

به شرکت های دانش بنیان برگزار می شود.
فرید نعیمی رییس دانشگاه آزاد شهرضا در جمع مدیران و خبرنگاران شهرستان با اشاره به اینکه دانشگاه 
آزاد اسالمی شهرضا در زمینی به مساحت 47 هکتار و با زیربنای 91 هزار مترمربع ایجاد شده، اظهار داشت: 

13 هزار مترمربع آن به مراکز تفریحی و ورزشی اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه 29 سال از سالروز تاسیس دانشگاه آزاد شهرضا می گذرد، افزود: دانشجویان این دانشگاه در 

110 رشته علمی تحصیل می کنند، از این تعداد 15 رشته در مقطع دکترا، 60 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 35 
رشته در مقطع کارشناسی تدریس می شود. رییس دانشگاه آزاد شهرضا با بیان اینکه 13 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه 

آزاد اسالمی شهرضا با درجه استاد تمامی هستند که نشان دهنده جایگاه ممتاز علمی این مرکز دانشگاهی است، بیان کرد: دانشگاه آزاد 
شهرضا دارای دو مرکز تحقیقاتی است که مرکز تحقیقاتی شیمی رازی در کشور اول است. وی با تاکید بر این که نگاه دانشگاه آزاد شهرضا از بدو 
تاسیس نگاه پژوهش محور و تحصیالت تکمیلی بوده است، گفت: اعضای هیات علمی این دانشگاه تا کنون 30 جلد کتاب تالیف و 980 مقاله 

ISI منتشر کرده اند که مرجع بیش از چهار هزار ارجاع علمی در جهان بوده که بر اعتبار این مقاالت می افزاید.
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این موضوع برایم ســوال 
شده بود. مانده بودم آنهایی 
کــه در دوره رکود خیلی 
خوب کار می کنند، از چه 
روش هــا و اصولی پیروی 
می کنند! چــرا بعضی ها 
ناامیدند. بــرای یکدیگر 
نوحه می خوانند و مــی گویند وضعیت 
اقتصادی بد است، ولی بعضی های دیگر 
در همین دوران رکــود اقتصادی، تالش 
 شان را مضاعف می کنند، ســهم از بازار 
می گیرند، با کم کردن سودشان، برندشان 
را قوی تر می کنند، مرزهای کاری شان را 
گسترده می کنند و شهرها و کشورهای 
 جدید را به حیطه مشــتریان خودشان 
می افزایند؟ چرا بعضی افراد و شرکت ها در 
دوران رکود واقعا خوب کار می کنند ولی 
بعضی دیگر خیلی ساده از بازار بیرون می 
روند و ورشکست می شوند؟ چه می شود 
که بعضی ها در همین بحران اقتصادی، 
رتبه های کاری شان مرتب تغییر می کند، 

رشد می کنند.
مرتب پیشــرفت می کنند ولی بعضی ها 
نمی توانند؛ درجا می زنند و حتی همین 
رتبــه ای را هم کــه دارند از دســت می 
دهند؟ بعضی هــا در این دوران بیکار می 
 شوند، بعضی ها فروش شان باال می رود و

 بعضی ها همان فروشی را هم که داشته اند 
از دست می دهند و می گویند ساعت ها 
بیکار در دفتر یا مغازه مان می نشینیم. واقعا 
چرا اینقدر تغییر وجود دارد؟ مگر در یک 
محیط اقتصادی زندگی نمی کنیم؟ محیط 
اقتصادی ما، محیطی که در آن زندگی و 

کار می کنیم، یکی است، پس چرا این قدر 
تفاوت عمده وجود دارد؟ چرا کسب و کار 
عده ای مرتب رشد می کند و باال می رود، 
ولی بعضی ها کسب و کارشان را از دست 

می دهند و بیکار می شوند؟
بعضی ها پیوسته نگران پول هستند، ولی 
بعضی ها کارهای جدید شروع می کنند، 
کسب و کارهای جدیدشان رشد می کند 
 و ثروتمند می شوند. چرا بعضی ها ناامید 
می شــوند ولی بعضی ها برای کار کردن 
انرژی می گیرند؟ اینها پرسش هایی است 
که برای من به عنوان یک مشاور و کسی که 
سال هاست در کسب و کار ایران فعالیت 
می کنم )مجله خالقیت، انتشارات نگاه 
نوین، داروســازی دیموند، شرکت تینو و 
استارت آپ های مختلف(، به وجود آمده 
است. هر روز با افراد مختلف جلسه داشتم؛ 
بعضی هــا از دورانی که در آن هســتیم، 
تعریف می کردند، بعضی ها شکایت و ناله 
می کردند که این چه وضعی است؟ چرا 

وضعیت ما این طور است؟
بعضی ها می گفتند چقدر شــرایط برای 
شروع کار، خوب اســت؛ غیر از کاری که 
داشــتم، دو کار دیگر را هم در این دوران 
شروع کرده ام. خواستم ببینم که تفاوت 
در کجاســت؛ اگر تفاوت در شرایط باشد 
که شرایط مکانی و زمانی این افراد یکسان 
اســت، هر دو در ایران زندگی می کنند، 
 هر دو در شــرایط اقتصادی یکسانی کار 
می کنند، چرا این قدر تفاوت وجود دارد؟ 
آیا این سوال را از خودتان پرسیده اید که 
چه می شود که در شرایط یکسان، افراد 
مختلف، نتایج مختلف مــی گیرند؟ اگر 
فکر نکرده اید، همین االن چند لحظه فکر 
کنید، ببینید چه به ذهن تان می آید. چه 
چیزی باعث این همه تفاوت در شــرایط 
یکســان می شــود؟ بعضی ها در دوران 
 رکود کال از کسب و کار خارج می شوند و
 بعضی ها در همین دوران، سرمایه گذاری 

جدید می کنند.
پژوهش هایی کــه انجام دادم، نشــان 
 داد افرادی کــه در دوران رکــود موفق 
می شوند، کشــاورزان خوبی هستند؛ با 
فعالیت کشاورزی آشنا هستند. کشاورزان 
چه کار می کنند؟ حتی اگر خودتان هم 

کشاورز نباشــید، دیده اید که کشاورزان 
 چه فعالیت هایــی می کننــد. قبال در
 کتاب های دبســتان هم خوانده اید؛ در 
فصل های خاصی از سال، زمین را آماده 
می کنند، بذر می کارند، ماه ها از بذری که 
زیر خاک است و دیده نمی شود و مشخص 
نیست که دارد رشد می کند یا نه، نگهداری 
می کنند، درآمدی ندارند و فروش شــان 

صفر است؛ همین طور زحمت می کشند 
و زحمت می کشند تا به فصل خاصی به 
نام فصل برداشت برسند و بذرهایی را که 
کاشته اند، ثمره زحماتی را که کشیده اند، 

برداشت کنند؛
 فروش شــان آغاز می شــود و پــول در
  می آورند و دوباره ایــن دوره ها را تکرار
 می کنند. کشاورزان این دوره ها را با چشم 

خودشان دیده اند، و باور دارند که پس از هر 
پاییز، بهاری هم هست. منتظرند فصول یا 
دوره هایی که روی کشت شان تاثیر می 
گذارد، تغییر کند. آنها می دانند که همه 
چیز تغییر می کند. من بعد از پژوهش هایم 
دیدم که افراد موفق، این فصول اقتصادی 
را می شناسند، می دانند که اقتصاد یک 
چرخه است، می دانند که همیشه رکود 
بوده، همیشه رونق هم بوده است. کسانی 
موفق می شوند که هم برای دوران رونق 
آماده هستند، هم می دانند در دوران رکود 

باید چه کنند.
می خواهیــم در این یادداشــت در این 
مورد صحبت کنیم که شــما چطور می 
 توانیــد در دوران رکــود، آماده باشــید، 
 موفقیــت های بــزرگ کســب کنید،
 فروش تان را رشــد دهید، زمین را آماده 
کنید، بذر بکارید و برای فرصت های بزرگ 
آماده باشید. دوســتان عزیز، پژوهش ها 
نشــان داده اند فرصت ها به کســانی رو 
می آورند که آمادگــی اش را دارند؛ پس 
شما باید آماده باشید. شما باید در دوران 
 رکــود روی خودتــان ســرمایه گذاری

 کنید. 

دستاوردهای بزرگ، برای افراد بزرگ است 
و چه دورانی بهتر از دوران رکود! شما در 
دوران رونق نمی توانید حتی سرتان را هم 
بخارانید. چطــور آموزش ببینید؟ چطور 
روی خودتان سرمایه گذاری کنید؟ چطور 
رشد کنید؟ چطور پایه های کسب و کارتان 

را به صورت اصولی درست کنید؟
 شــما دارید خود به خود در دوران رونق 
می فروشــید، به این فکر نمی کنید که 
 اصول کسب و کارتان را درست کنید، به
 نیروهای تــان آموزش دهید، ســاختار 
سازمانی تان را بهبود ببخشید، برندتان را 
تغییر دهید، روی شبکه های اجتماعی، 
وب ســایت و برندتان کار کنید و برنامه 
بازاریابی بنویسید. در دوران رونق آن قدر 
فروش خوب اســت که کسی اصال به این 
چیزها فکر نمی کند؛ می گویند ما که داریم 
می فروشــیم، حاال چه برنامه بازاریابی 
دقیقی داشته باشیم، چه هر روز به صورت 
 روزمره کار کنیم؛ چه تفاوتی دارد بنابراین 
نمی آیند روی اصــول، زیربنا و پایه های 
کسب و کارشان کار کنند. بهترین فرصت، 
دوران رکود است که شما می توانید پایه 

های کسب و کارتان را محکم کنید.

نسخه ای برای بحران اقتصادی؛   

موفق ها و ناموفق ها در دوران رکود

شما دارید خود به خود 
 در دوران رونق 

می فروشید، به این 
فکر نمی کنید که 

اصول کسب و کارتان را 
 درست کنید، به

 نیروهای تان آموزش 
دهید، ساختار سازمانی 

تان را بهبود ببخشید، 
برندتان را تغییر 

دهید، روی شبکه 
های اجتماعی، وب 

سایت و برندتان کار 
کنید و برنامه بازاریابی 

بنویسید.

 مطلبی که برای شما می نویســم در مورد این است که چطور 
می توانیم در دوران بحران اقتصادی موفق باشیم. من ماه ها در 
مورد موضوع این دوره کار کرده ام. می دانید از کجا شروع شد؟ 
مدت ها به این فکر می کردم که چطور می شود که افرادی حتی 
در دوره رکود هم کاروبار خوبی دارند؟ برای خودم سوال شده 
بود که چطور بعضی ها در مقایسه با دیگران، در دوران رکود هم 
موفقند، پول در می آورند و زندگی خیلی خوبی دارند، ولی بعضی 
 دیگر همیشه ناراحت اند، مشکالت مالی برایشان پیش می آید،
 وام هایشان به مشــکل برمی خورد نمی توانند اقساط شان را 

بپردازند.

 
استارت آپ

راه اندازی یک اســتارت آپ به خودی خود کار دشواری است. حال اگر در این 
حوزه تازه کار هم باشید موضوع از این هم دشوار تر است و همه چیز می تواند به 

راحتی از هم بپاشد. 
پس چطور باید مطمئن شد که به عنوان یک تازه کار، اشتباه پر هزینه ای مرتکب نمی شویم؟ 
یک راه این است که از گذشته درس بگیریم و ببینیم دیگران چه اشتباهاتی مرتکب شده اند.

 با بررسی اشتباهات استارت آپ اولی ها و باتجربه های حوزه ی کارآفرینی، به 11 مورد از 
رایج تریِن این اشتباهات می رسیم که خواندنشان می تواند از تکرار آنها توسط دیگران 

بکاهد.

  1- خودفریبی
»اگر کامال با خودتان صادق نباشید، نمی توانید تصمیمات آگاهانه ای بگیرید که واقعا به 
پیشرفت شرکت شما کمک کند. خودتان را پشت بهانه های مختلف مخفی خواهید کرد 

و در توجیه انجام ندادن باقی کارهای روزمره تان برای 
خود داستان خواهید بافت.

 اما شما نباید تمام این داستان ها را باور کنید. باید برای 
حفظ حرکت رو به جلو، دوز معقولی از شکاکیت داشته 
باشــید )نه در حدی که به توانایی های خودتان شک 
کنید یا اعتماد به نفستان را از دست بدهید(« -لوکاس 

کارلسون، مدیر فناوری اطالعات سنچوری لینک

 2- قدم گذاشــتن در مســیر کارآفرینی با 
انگیزه های اشتباه

»اگر در راه کارآفرینی قدم گذاشته اید، امید بر این است 
که سرنوشت شما چنین بوده است. اما اگر شما هم جزو آن 
دسته ای هســتید که با انگیزه های اشتباه پا به این ورطه 
گذاشته اید )مثل انگیزه ی دوستم این کار را کرد، پس من 
هم می توانم(، دیر یا زود به مشکل بر خواهید خورد«. - راجه 

ستی، موسس چندین استارت آپ در ایاالت متحده و هند

 3- بی توجهی به تراز حساب بانکی
»این اشتباهی اســت که بیش از آنچه فکر می کنید رخ می 
دهد. حتی با وجود درآمد و سوددهی هم ممکن است پولتان تمام شود. پس مراقب باشید«. 

-مورلی راوی، موسس، سرمایه گذار یونیکورن و برنامه نویس خودآموخته

  4- ثبت نکردن دارایی های معنوی
»ثبت کردن پروتکل های اینترنتی، حق امتیاز، عالمات تجاری و عناوینی از این دست برای 
هر کسب و کاری حیاتی محسوب می شود. ثبت ایده ی یک کسب و کار توسط رقبا که در 
دنیای کسب و کار اتفاق رایجی محسوب می شود، می تواند یک کسب و کار نوپا را به پرداخت 
جریمه و یا حتی منع فروش محصوالت خود بکشاند. هیچ کسب و کاری یارای مقاومت در 
برابر چنین اتفاق ناگواری را ندارد«. - جف نلسون، خالق کروم بوک، کارآفرین از سال 1993

 5- مدیریت ذره بینی به مدت طوالنی

»فکر می کنم بزرگ ترین اشتباه کارآفرینان موفق اما تازه کار حوزه ی نرم افزار این روزها 
این است که دخالت در ریز ترین امور شرکت را برای مدتی بیش از اندازه طوالنی ادامه می 

دهند .  این کار را نکنید. 
اجازه دهید معاونانتان در حد توان کارشان را انجام دهند. بگذارید اشتباه کنند. به آنها کمک 
کنید، اما در کارشان دخالت نکنید و بگذارید کارشان را انجام دهند«. - جیسون لمکین، 

موسس و مدیر عامل اکوساین و نانوگرام

  6- انتخاب های استخدامِی ضعیف
اعضای تیم، مهم ترین قطعات پازل هر استارت آپی محسوب می شوند و یک انتخاب اشتباه 
می تواند کل آن را به ناکارآمدی بکشاند. در استخدام های خود اول از همه به دنبال مهارت، 
هوش و مقاومت باشید - وقتی استارت آپی سعی دارد زود روی پای خود بایستد، افتادن 
در دام استخدام نیرویی که تنها کار را راه بیندازد دشوار نیست، اما این می تواند به قیمت از 

دست رفتن همه چیز تمام شود.
 اگر در جذب نیرویی مرتکب اشتباه شدید، خیلی سریع او را اخراج کنید«. - اوان ریس، 

یکی از موسسین هاتورن لبز

  7- تمرکز ناکافی روی فروش
»ما قبل از هر چیز یک شرکت فناوری و محصول محور هستیم. اگر در طول روز تنها یک 
دقیقه وقت اضافی داشتم، همیشــه ترجیح می دادم آن را صرف کارهای امور مربوط به 

محصول کنم. 
نتیجه این شد که به جای آنکه از شرکت بیرون برویم و محصولمان را بفروشیم، وقت زیادی 
را همان ابتدا صرف دستکاری آن کردیم. ُکند بودن من در رسیدن به فروش، روی کسب 
 و کار ما اثراتی اساسی داشت، از جمله اینکه در ابتدای راه باید پول به مراتب بیشتری در

 می آوردیم که در نیاوردیم«.- آناند سانوال، یکی از موسسین سی بی اینسایت

  8- عدم موفقیت در تشخیص اهمیت جریان نقدی، در کنار سود
»شما برای اینکه باقی بمانید باید به صورت مداوم 10 تا 13 بار در هفته پیش بینی و مدیریت 
جریان نقدی داشته باشــید. پولتان را در گردش نگه دارید و از راکد کردن آن بپرهیزید. 
جریان نقدی از خانواده ی شما هم مهم تر است«. - پیتر بسکرویل، موسس، مالک و مدیر 

بیش از 30 کسب و کار کوچک

پنجره خالقیت
یـــادداشت
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  افرادی که در دوران رکود

 موفق می شوند، کشاورزان خوبی 
هستند؛ با فعالیت کشاورزی آشنا

 هستند. کشاورزان چه کار می کنند؟ 
حتی اگر خودتان هم کشاورز نباشید، 

دیده اید که کشاورزان چه فعالیت هایی 
می کنند.

Times :منبع
یـــادداشت

بزرگ ترین اشتباهات »استارت آپ اولی« ها

ادغام  و تملک 
استارت آپ های 

فین تک و تاثیر آن  بر 
آینده  دنیای مالی

ادغام و تملک، بــه ترتیب معادل 
فارســی عبارت های Merger و 
acquisition هســتند. ادغام، 
یعنی دو شرکت یا کســب وکار، با 
هم یکی شوند و تملک، به معنای 
این است که یک شرکت، مالکیت 
سهام و یا دارایی های شرکت دیگر 

را به عهده بگیرد.
نوامبــر ســال 2018: گزارشــی 
 Reed( جدیــد از رید اســمیت
مرجرمارکــت  و   )Smith
)Mergermarket( منتشــر 
شد و حاکی از این بود که 91 درصد 
از سرمایه گذاران حوزه  فین تک و 
94 درصد از بانک ها و موسســات 
مالــی، در حــال برنامه ریزی برای 
تملــک دو یــا چند اســتارت آپ 
 فین تک در طــی 12 مــاه آینده 

هستند.
در گزارش یاد شده، 100 مدیر ارشد 
سازمانی )مدیر اجرایی، مدیر ارشد 
اطالعات و مدیر اســتراتژیک( در 
سطح جهان، به پای میز مصاحبه 
نشستند؛ این امر، نشان از اهمیت 
روزافزون بازار ادغام  و تملک در حوزه  

فین تک دارد.
 ،)Herb Kozlov( هرب کازلــو
یکی از اعضای رید اسمیت است. او 
می گوید: »هیچ موسسه  مالی اسم  و 
رسم داری نمانده که مصرف کننده و 
یا توسعه  دهنده  فین تک نباشد.« 

وی ادامه می دهد:
مهیــا ســاختن قابلیــت انطباق 
پیشرفته، بهبود گزارش کارکردی، 
سیســتم های  به روزرســانی 
فناوری اطالعات ســنتی و تقویت 
خدمت رســانی بــه مشــتری از 
طریــق روش هــای موبایلــی و 
دیجیتالی، انگیزه هایی هســتند 
که ســرمایه گذاران را بــه تامین 
 مالی صنعــت فین تــک ترغیب

 می کنند.
 ،)Maria Earley( ماریا ارلــی
یکی از شرکای رید اسمیت، معتقد 

است:
فضــای  »دســت اندرکاران 
سرمایه گذاری و پرداخت، استقبال 
گرمی از یادگیری ماشین و هوش 
مصنوعــی داشــته اند. صنعــت 
پرداخت، به سمت وسوی یادگیری 
ماشین و بالکچین در حال حرکت 
است. موسســات بزرگ، به دنبال 
تکنولوژی های پیشــرو هستند و 

حریصانه آن ها را به کار می گیرند.«
در  معامالتــی  فعالیت هــای 
فضــای فین تــک، در اروپــا و در 
کشــورهایی همچــون آلمــان و 
 بریتانیا، بیشتر از سایر نقاط جهان 

رونق دارند. 
بازارهــای دیگــری ماننــد چین 
و ســنگاپور نیز دارای پتانســیل 
باالیی هســتند و به عنوان مناطق 
کلیــدی بــرای ســرمایه گذاری 
 در حــوزه  تکنولــوژی شــناخته 

می شوند.
 Matthew متیــو گورمــن )
Gorman(، یکی از شرکای رید 
اسمیت، عنوان می کند: »متصدیان 
قضایی ســنگاپور، تبدیل شدن به 
یک هاب فین تک را در اولویت قرار 

داده اند. 
مقامات پولــی نیــز در تالش اند 
تــا از نوآوری هــای ســندباکس 
برخــی  و   )sandbox (
رهنمودهای تنظیمی حمایت کنند 
و الزامات دســت وپاگیر را از میان 

بردارند.«

راه پرداخت
گــزارش
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Isfahan Museums Address IRR
Chrhel Sotun Isfahan Province, Isfahan، Imam Hossein Square 200000

Vank Church Isfahan Province, Isfahan, Jolfa, Vank Church Alley 200000

Imam Mosque Isfahan Province, Isfahan , Imam square 200000

Ali Gholi Agha hammam Isfahan Province, Isfahan, Bid Abadi St 200000

Decorative Arts Museum  Isfahan, Isfahan Province, Ostandari Street 150000

Contemporary Art Museum Isfahan Province, Isfahan , Ostandari Street 200000

Location of Nazhvan Forest 
Park
Nazhvan Forest Park is located 
in the western part of Isfahan 
and along Zayandehrud River. 
The accessibility to this park 
is possible through public 
transportation. Si-o-Seh Pol 
Station is the closest metro 
station to this park. There is also 
Artesh Station as the nearest bus 
station. Other attractions in the 
area are Isfahan Birds Garden, 
Menar Jonban, Joui Bridge, Khaju 
Bridge, Si-o-se-pol Bridge, and 
Hasht Behesht Palace. So, you 
can consider these places while 
visiting Nazhvan Forest Park.

History of Nazhvan Forest Park
Nazhvan is emerged out of the 
two words of ‘Nazh’ and ‘van’. 
‘Nazh’ in the Persian language 
means poplar tree and ‘van’ is a 

Persian suffix for places in general. 
Therefore, the name means the 
house of poplar trees. Nazhvan 
Forest Park is among the few 
old gardens of Isfahan that has 
been preserved throughout the 
urbanism and industrialization.

Structure of Nazhvan Forest 
Park
A huge portion of the freshness 
and cleanness of the weather in 
Isfahan is the oxygen that is let out 
by the majestic trees of Nazhvan 
Park. Regarding this, it is also 
interesting to mention that this 
park is usually referred to as “The 
Lungs of Isfahan”. Recreational 
facilities like teleseige, reptile 
garden, butterfly museum garden, 
aquarium, dolphinarium, sport 
fields, swimming pool, campsite, 
kids’ water park, carriage driving, 
horse riding, boating, and biking 
are there to add more excitement 
to your leisure time.

Where to Eat Near Nazhvan 
Forest Park
After all the energetic activities, 
you must be really hungry. 
Then you can consider these 
restaurants to have a tasty 
meal in: Ashayer Restaurant, 
Toranj Food Complex, Changal 
Restaurant, Arabo Sandwich, 
Soffeh Restaurant, Khangostar 
Restaurant, Hermes Cafe 
Restaurant, Romanos Cafe 
Restaurant, Coffee Box, and Cafe 
Flora.

Where to Stay Near Nazhvan 
Forest Park
The nearest hotels to Nazhvan 
Forest Park are Aseman Hotel 
(4-Star), Safir Hotel (4-Star), 
Isfahan Hotel (3-Star), and Chehel 
Panjereh Apartment Hotel (2-
Star). Make an online booking for 
these hotels if you want to be close 
to this amazing site.

Visitors’  comments:
_jessi_ru89,Australia:A Unique 
park
We visited the park in Nov 2017. 
it was fall and time for walking 
on fallen leaves and hear their 
crackling. There you can rent 
bikes and ride them we were 
two, me and my boyfriend and 
we rented a bike with two seats 
and rode it for half an hour, a kind 
of exercise. It was some how a 
natural park providing unique 
perspective for photography. We 
really enjoyed it and met some 
locals. We love talking with locals .
Ehsan S,Isfahan, Iran:Best 
natural view in Isfahan
Nazhvan are a wide green area 
with a lot of attractions such 
as museums, aquarium, birds 
garden, kids pool, some kids 
play grounds, horse riding, 
rafting(when the river flow), 
telecabine, renting bicycle and so 
many other facilities. It’s suitable 
for any people, kids and adults. 
Families and lovers. Everyone can 
spends happy hours there. Shops 
and WC are there too.

Nazhvan Forest Park: Old Garden Preserved 
Throughout Urbanism , Industrialization

Maranjab caravanserai

Delicious sound of hammering 
copper unique to Isfahan
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Illumination: A 
Unique Iranian Art

Tazhib (gilding) is an Arabic 
word which has been derived 
from “zahab” meaning “gold”. 
Gilding currently means to 
draw beautiful patterns of 
plants or geometrical shapes 
on the margins of books.
At the beginning, golden 
color was used in this art 
and this is why they called 
it “tazhib” (gilding). Other 
colors like azure, blue, green, 
vermilion, and turquoise 
have also been used along 
with gold.Literary speaking, 
gilding means to cover 
something with gold, but 
in practice, it is application 
of beautiful patterns to 
religious, scientific, cultural, 
and historical books as well 
as poem collections. Masters 
of gilding used flowers and 
their stalks to illuminate 
around book pages.Gilding 
in Iran dates back to Sassanid 
era. After the advent of Islam, 
it was used by Islamic and 
Arab governments and 
was turned into an Islamic 
art. Also this art ebbed for 
some period; it has regained 
its past glory.Like painting, 
gilding has its own schools 
of thoughts and historical 
periods. Seljuk, Bukhara, 
Teimurid, Safavi and Qajar 
are names of famous schools 
of gilding. Their differences 
are evident in the method 
in which patterns were 
put together. For example, 
gilding in Bukhara school 
can be easily distinguished 
from gilding in other schools 
because the former makes 
use of black and other dark 
colors while such colors are 
not used in other schools.
Therefore, different periods 
of gilding express the spirit 
of people who lived then. In 
the fourth century, gilding 
was simple; it was more 
coherent in the fifth and 
sixth centuries; glorious 
and powerful in the eighth 
century; and very delicate 
and luxurious in the ninth 
and tenth centuries after 
Hegira.Gilding works of past 
centuries clearly prove the 
impact of Iranian gilding on 
that of other countries like 
India, the Ottoman Empire, 
and Arab countries. Iranian 
artists moved to India in 
early Safavid period and 
founded Iranian and Indian 
painting schools. Works 
of art belonging to Mughol 
dynasties in India are 
exquisite and indicate that 
they were continuation of 
Iranian and Indian painting 
schools.

Iran
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If you are looking for a quiet, faraway desert, 
Maranjab in the heart of kashan would be the 
best choice.
There are many beautiful sandy hills and the 
sunset at the Salt Lake is out of this world. 
The salt flats, stars at nights, camels and let 
say everything is interesting in a stark way 
as is the old caravanserai where you can stay 
for a break in the middle of the desert. This  
historical caravanserai is situated on the Silk 
route, in the north of Aran va Bidgol . It has 
been built during the Safavid era, by the order 
of Shah Abbas ,king of the Safavid dynasty, in 
1603 AH.
In the past, the caravanserai used to be a 
security gate for merchants who wanted 
to travel from east to west and vice versa. 
Having been renovated, today Maranjab 
desert’s caravanserai is  a guest house for 
travelers.
The building with the area of 3500 square 
meters was built in the shape of a square with 
stone and brick, and its fortified exterior 
walls have 6 watch towers. This building has 
29 rooms and chambers surrounded the 
central yard. You should climb some stairs to 
enter the chambers. Also, there is a big hall 
behind the chambers that merchants kept 
their horses there.
Despite its being location in a desert, there is a 
sweet water Qanat in this caravanserai which 
attracts many domestic and foreign tourists 
to enjoy this place. They will experience a 
historical atmosphere in this caravanserai.  

Naghsh-e Jahan square is a unique, beautiful and 
peaceful place to escape the city and have a moment 
of quiet.
There is so much beauties to see in the square; you 
can pass your pleasant time in the square wandering 
around beautiful Bazaars and enjoy everything from 
unique handicrafts to pure architecture. If you enter 
the square from western side, you will hear the sound 
of hitting hammer on copper which is like a delicious 
music.
The must-go Isfahan coppersmiths Bazaar benefits of 
Iranian architecture on its walls and ceiling. Gleamy 
copper handicrafts of Isfahani artists adorned the 
Bazaar as well. This Bazaar which is located in the 
north side of Ali Qapu palace dates back to the reign 
of Shah Abbas Safavi.
This Bazaar is famous due to the melodious sound 
caused by hitting coppersmiths’ hammers on small 
and big copper plates. Seeing artisans making their 
copper plates right in the Bazaar is amazing.  While 
most shopkeepers are selling the prepared dishes, 
treys and vases, the trace of the traditional form of the 
Bazaar is still obvious, and this 400-years old Bazaar 
has preserved its attraction from the past time.
Repousse and chasing can be considered as the 
oldest and the most faithful friend of handicraft 
artists in the field metalwork. This art was used 
extensively between 6th and 7th millennium BC, 
and the culmination of this art dates back to the 
Safavid era. While using the copper dishes has been 
decreased and this kind of dishes are replaced with 
China and Arcopal dishes, copper dishes are still 
being sold for special tastes.

The Second Natural Site of 
Isfahan
Isfahan does not just offer 
ancient historical attractions. 
Natural sites of Isfahan are 
suitable choices for nature 
lovers. Being on the second 
place on the list of National 
Heritage of Isfahan right after 
Zayandehrud River, Nazhvan 
Forest Park is the largest 
garden of this beautiful city. 
Moreover, there are numerous 
activities to do in this park. Nazhvan is 

emerged out of 
the two words 
of ‘Nazh’ and 
‘van’. ‘Nazh’ 
in the Persian 
language means 
poplar tree and 
‘van’ is a Persian 
suffix for places 
in general. 
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Iran exported $860 million 
worth of non-oil goods 
to Pakistan in the eight 
months to November 22, 
registering a significant 
increase compared with 
the corresponding period 
last year.According to 
Mahmoud Haji Yousefipour, 
Iran’s commercial attaché to 
Pakistan, the figure shows a 
%58 hike in comparison with 
the $539 million exports in 
the similar time span of the 
past year.
The official noted that the 

trade volume between the 
two neighboring states 
exceeded $1 billion during 
the eight-month period with 
Iran sitting atop in exports. 
The Islamic Republic’s 
trade balance with Pakistan 
currently stands at 665, 
he added.Tiles, ceramics, 
cement, mineral fuels, 
distillation products, fruits, 
nuts, organic chemicals, 
plastics, iron and steel, 
soaps, lubricants, waxes, and 
candles are among the goods 
Iran sends to Pakistan.

Iran seeks to 
create virtual 
common trade 
gateway with 5 
countries

Iran seeks to create 
virtual common trade 
gateway with 5 countries
Iran has held talks to 
establish virtual gateway 
for common trade with 
five major business 
partners - whose 
names are not specified 
- to reduce the risk of 
smuggling.
According to the 
head of Iran Customs 
Administration Mehdi 
Mirashrafi, Iran is 
doing it to lower down 
cases of smuggling and 
diversions, Trend reports 
via Fars News Agency.
The Iranian official 
has not named the 
mentioned five 
countries, but said 
talks were held with 
representatives from 
India, South Korea, China, 
Italy, France, Brazil and 
UK on the sidelines of 
the regional meeting 
of World Customs 
Organization held in 
Jaipur, India.
He has recently attended 
the meeting where 
he discussed the ways 
to prevent smuggling 
goods.
“The lack of transparency 
in foreign trade can 
be prevented by 
demonstrating the 
origins and destination 
of goods by exchanging 
electronic data. This 
requires infrastructure 
in the countries and 
policy making among 
organizations,” he said.
“Iran seeks to exchange 
trade information and 
data on imports with 
five major countries 
to solve the smuggling 
problems and create 
more transparency in 
foreign trade”, he said.
“Domestic regulations 
create limitations and 
there is a need for 
cooperation between 
official organizations in 
the country to establish 
virtual gateway for 
common trade. If it has a 
successful result, many 
customs diversions 
would be reduced”, he 
added.
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Exports to Pakistan register %59 
increase in 8 months

The president made the remarks 
at the end of a meeting with 
Parliament Speaker Ali Larijani 
and Judiciary chief Ayatollah 
Sadegh Amoli Larijani on Tuesday.
After the Nov. 5 sanctions, the US 
was anticipating a huge turmoil in 
Iran’s economy, but the country’s 
business elite took certain 
measures that turned the tide 
against the US, said Rouhani.
He maintained that the timely 
performance of the Central Bank of 
Iran and the business community 
have resulted in a tangible peace 
in the society even after the US 
sanctions hit the country’s oil and 
banking sectors.
The president noted that the 
country’s exports have been on an 
upward trajectory for the first eight 
months of the current Iranian fiscal 
year (March to November), saying 
the exports have had over 13% 
increase in this period.
Iran’s oil sales is in good condition 

despite the US efforts to chock off 
the country’s oil revenues, said 
Rouhani, adding that Iran’s oil 
exports have fared much better 
after the Nov. 5 than how they were 
before the sanctions.
He added that the report by the 
oil ministry, which was presented 
at Tuesday’s meeting, was 
“promising”. 
Rouhani further noted the US 
failure in swaying the opinion of 
OPEC to keep the output level the 
same for the member states, saying 
Iran, in contrast, was successful at 
the recent OPEC meeting and its 
production level will continue as 

before.
The 175th OPEC meeting in Vienna 
on Dec. 7 concluded with Member 
States endorsing Iran’s exemption 
from a production cut by 800,000 
barrels per day in the first half of 
2019 in a bid to prevent supply glut 
and bolster the prices.
Iran says as long as it is faced with 
sanctions, it will not participate in 
any agreements on production cut.
Mmeanwhile, Russia and other 
non-OPEC producers will 
contribute to the production 
reduction by at least 400,000 b/d 
for improving oil prices in the 
market.

Iran’s Non-Oil Exports Hit 
over $31bln in 8 Months, 
Official Says
An Iranian trade official said the value of the 
country’s non-oil exports in the first eight 
months of the current Iranian year (began March 
21) has exceeded $31 billion.
Speaking to the Islamic Republic of Iran 
Broadcasting (IRIB), the head of the Trade 
Promotion Organization of Iran, Mohammad 
Reza Modoudi, said the total value of non-oil 
exports during the eight months has surpassed 
$31.5 bln, showing a 13 percent increase 
compared to the same period last year.
“During this period, we imported $29bln 
worth of goods,” he said, adding that, therefore, 
the balance of trade- the difference between 
the monetary value of exports and imports - 
amounts to $1bln.
The trade official further said that the highest 
volumes of Iran’s exports were in the fields 
of petrochemicals, gas condensates and 
other industrial, consumer and agricultural 
commodities. 
Iran has stepped up efforts in recent years 
to enhance its non-oil exports and reduce 
dependency on its oil revenues.
The rise in the country’s exports comes despite 
the US sanctions.  
US President Donald Trump walked away from 
the 2015 nuclear deal between Iran and world 
powers in May and re-imposed sanctions on the 
Islamic Republic.
Following the US exit from the nuclear deal, Iran 
and the remaining parties launched talks to save 
the accord.
Trump on August 6 signed an executive order re-
imposing many sanctions on Iran, three months 
after pulling out of the Iran nuclear deal.
He said the US policy is to levy “maximum 
economic pressure” on the country.

Iran lifts restrictions on 
incoming foreign currency
Iran has lifted restrictions on incoming foreign 
currency, Ali Magouli, the director general of 
the Import, Special and Free Zones Department 
of Iran's Customs Administration, said, Trend 
reports referring to Iranian media.
Each individual and legal entity, abiding to the 
rules defined by Iran's Central Bank, may bring 
any amount of currency to the country, Magouli 
said.
He added that no security, law enforcement or 
customs authority has the right to intervene, and 
any interference is considered a violation of law.
Magouli also noted that anyone who violates the 
law will be expelled from work for a period of six 
years and will be punished more heavily if the 
violation is repeated.

President Hassan Rouhani said Tue. that Iran’s oil 
sales have been faring much better than how they 
did before the Nov. 5 US sanctions targeting the 
country’s oil sector.

Iran’s oil sales faring much better 
after US sanctions: Pres. Rouhani

news

EU to Launch Iran Payment 
Channel Soon: Mogherini
Brussels will create an alternative payment channel to facilitate 
financial transactions between the European Union and Iran and 
bypass the US sanctions in the near future, the EU’s top diplomat, 
Federica Mogherini, said.
“I will expect this instrument to be established in the coming 
weeks before the end of the year as a way to protect and promote 
legitimate business,” EU’s foreign policy chief told reporters on 
Monday, RT reported.
The 28-nation bloc has been considering ways to continue doing 
business with Tehran and bypass US economic restrictions after 

Washington pulled out of the Iran nuclear deal, known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), and reimposed economic 
sanctions.
In November, EU officials proposed creating a clearinghouse, or a 
special purpose vehicle (SPV), to facilitate financial transactions 
with Iran. The proposal failed to reach an agreement after not a 
single EU country agreed to host such a mechanism out of fear of 
punitive measures that Washington may potentially introduce 
against them.
Later, however, France and Germany agreed to host the SPV, the 
German magazine Wirtschaftswoche reported recently.
According to the paper, it has been agreed that the related 
company be located in France and its director to be chosen from 

Germany.
Shortly after President Donald 
Trump pulled the US out of the 
JCPOA, leaders of European 
states activated legislation 
banning the bloc’s companies 
from complying with US 
sanctions against the Islamic 
Republic.
However, the measure failed to 
prevent European business giants, 
including Total, Volkswagen, Daimler, Peugeot, Renault and 
Siemens from withdrawing from the country. 

 China, US Officials 
Engage on Trade While 
Huawei Row Burns
Top Chinese and American trade officials 
spoke by phone, signaling that dialogue 
between the two nations on trade issues 
is at least continuing despite a diplomatic 
row over the arrest of a senior Chinese 
businesswoman
China’s Vice Premier Liu He, US Treasury 
Secretary Steven Mnuchin and US Trade 
Representative Robert Lighthizer spoke 
by phone Tuesday morning Beijing time, 
according to a statement from China’s 
Ministry of Commerce.
The two sides exchanged views on the 
timetable and road map of future trade 
talks, the ministry said, without providing 
further details, Bloomberg reported.
At a time when the status of a deal brokered 
between the two sides in Buenos Aires 
this month was already in doubt, the 

arrest of Huawei Technologies Co. Chief 
Financial Officer Meng Wanzhou -- linked 
to potential sanctions violations -- had 
threatened to torpedo the progress made. 
Both sides have signaled that they want to 
separate the two issues, with an eye on the 
March 1 deadline for further agreement on 
trade differences.
“It’s a positive signal that work is in 
progress” on trade negotiations despite 
tensions related to the arrest of Meng, said 
Michelle Lam, a greater China economist at 
Societe Generale SA in Hong Kong.
The news of Meng’s arrest in Canada 
contributed to increasing alarm in financial 
markets about the lack of specifics in a 
trade truce announced after US President 
Donald Trump and Chinese leader Xi 
Jinping dined together at the Group of 
20 meeting. Under the terms disclosed, 
Trump agreed to pause increasing tariffs 
on Chinese imports for 90 days while 
negotiations got under way.
S&P 500 E-Mini futures pared losses on 

news of the phone call and China stocks 
turned positive. The Shanghai Composite 
Index rose 0.3 percent before falling back 
a little.
Meanwhile, China has accused Canada of 
violating a bilateral agreement by failing 
to speedily inform its consulate of Meng’s 
arrest -- an accusation the Canadian 
government denies.
Over the weekend, Chinese authorities 
separately summoned the ambassadors 
of Canada and the US to protest Meng’s 
arrest on allegations she committed fraud 
to sidestep sanctions against Iran. The case 
has become a flash-point in ties between 
the US and China that’s rattled investors 
and sent stock markets tumbling.
Since the Buenos Aires agreement, China 
has acted to meet its side of the bargain. For 
example, it intends to announce this month 
the first batch of US soybean purchases 
where most, if not all, will be destined for 
state reserves, according to government 
officials.

the timely 
performance 
of the Central 
Bank of Iran and 
the business 
community have 
resulted in a 
tangible peace 
in the society 
even after the US 
sanctions hit the 
country’s oil and 
banking sectors.



US sells 800$bn of arms by 
promoting Iranophobia
Deputy Coordinator of the Iranian Army Rear Admiral 
Habibollah Sayyari said that the United States is selling 
800$ billion of arms to countries of the region by 
promoting Iranophobia.
He made the remarks at the closing ceremony of 
nation-wide Army’s holy Quran competitions in 
Tehran on Tuesday.
The US is plundering some Muslim states, Sayyari 
regretted, adding that Iran’s influence over other 
countries of the region is spiritual. “We have never 
been after occupying other states, and will never be.”
The Global Arrogance has tried to hinder the 
development of the Islamic Revolution by clinching to 
terrorism, imposed war, sanctions, and other plots in 
the past 40 years, he added.
He also warned that enemies are after destabilizing 
Iran by waging an economic and cultural war.
Just 10 countries, including Iran, 
host %56 of world’s refugees
The Iranian Ambassador to London Hamid Baedinejad 
said 56% of the world’s 21 million refugees are being 
hosted by just 10 countries, including Jordan and Iran.
“According to the Amnesty International, 56 percent 
of the world’s 21 million refugees are being hosted 
by just 10 countries- all in the Middle East, Africa and 
South Asia,” wrote Iranian Ambassador to London 
Hamid Baedinejad in a tweet on Monday.
He named the top refugee hosting countries, accord-
ing to the Amnesty International’s report, as Jordan 
(2.7 m), Turkey, Pakistan, Lebanon, Iran (979,400), 
Ethiopia, and Kenya.
Iran is home to almost one million registered refugees, 
the vast majority from Afghanistan. According to UN 
High Commissioner for Refugees Filippo Grandi, “Iran 
continues to set a global example through its progres-
sive and inclusive refugee policies, but the country 
needs more support hosting one of the largest refugee 
populations in the world.”
During his recent visit to Iran, Grandi also hailed the 
country’s generous policies, which are “oriented 
towards the inclusion of refugees in national services 
and the economy, including through access to the na-
tional health insurance scheme, permission to work in 
a range of occupations and documentation.”
In a ground-breaking move, since 2015, all Afghan 
children, regardless of status, have also had access to 
primary and secondary education, he added.
Iran-Azerbaijan Republic border 
guard commanders meet in Baku
Iranian Border Guard Commander Brigadier General 
Qasem Rezaei and Azerbaijan Chief of State Border 
Service and Commander of Border Troops General-
Lieutenant Elchin Guliyev held talks here on Tuesday.
The two sides also reviewed the ways to foster border 
relations and increase mutual border security.
Commander Rezaei arrived in Baku on Monday even-
ing upon an official invitation of Guliyev to attend the 
11th Iran-Azerbaijan border commanders meeting. 
While in Baku, General Rezaei is slated to hold talks 
with Azerbaijan President Ilham Aliyev, Interior Min-
ister Ramil Usubov and Minister of Defense Colonel 
General Zakir Hasanov.

To quell unrest, France's Macron speeds 
up tax cuts but vows no U-turn

In his first national address 
following France’s worst 
unrest for years, Macron 
sought to restore calm and 
struck a humble tone after 
accusations his governing 
style and economic policies 
were fracturing the country.
But he refused to reinstate a 
wealth tax and to back down 
on his reform agenda, which 
he said would proceed in 
2019 with overhauls of 
pensions, unemployment 
benefits and public 
expenditures.
 “We will respond to the 
economic and social 
urgency with strong 
measures, by cutting taxes 
more rapidly, by keeping our 
spending under control, but 
not with U-turns,” Macron 
said in the -13minute TV 
address from the Elysee 
Palace.His response came 
48 hours after protesters 
fought street battles with 
riot police, torching cars and 
looting shops - the fourth 
weekend of protests for 
the so-called “yellow vest” 
movement which started 
as a revolt against high fuel 
costs.

In measures that are likely to 
cost billions to state coffers, 
Macron said people on the 
minimum wage would see 
their salaries rise by 100 
euros (113.76$) a month in 
2019 without extra costs to 
employers.
His labor minister said 
this would be achieved by 
government topping up 
small salaries.
Pensioners earning less 
than 2,000 euros per month 
will see this year’s increase 
in social security taxes 
scrapped, Macron said, 
going back on a measure 
that had particularly hurt 
his popularity with older 
voters.“The effort we asked 
for was too big and was not 
fair.”
“I TAKE MY 
RESPONSIBILITY”
Asked whether the budget 
deficit would be kept below 
the EU limit of 3 percent, an 
Elysee official said France 
had some wiggle room on 
spending if a one-off tax 
rebate, which inflates its 
deficit by 20 billion euros 
in 2019, was not taken into 
account.

Olivier Dussopt, junior 
minister for public 
accounts, said on BFM TV 
the measures would cost 
10-8 billion euros (-9.1$
11.4$ billion).Macron faced 
a delicate task: he needed to 
persuade the middle class 
and blue-collar workers 
that he heard their anger 
over a squeeze on household 
spending, without being 
exposed to charges of caving 
in to street politics.
The -40year old former 
investment banker was 
also under pressure to 
make amends about cutting 
remarks he has made about 
the costs of welfare that 
critics say made him look 
aloof and arrogant.
“No doubt over the past 
year and a half we have 
not provided answers that 
were strong and quick 

enough. I take my share of 
responsibility,” he said.
“I may have given the 
impression that I did not 
care about that, that I had 
other priorities. I also know 
that I have hurt some of you 
with my words.”
Political opponents, who 
have largely failed so far 
to tap into the discontent 
from the leaderless 
“yellow vest”, criticized 
Macron’s response as 
insufficient.“Emmanuel 
Macron thought he could 
hand out some cash to calm 
the citizen’s insurrection 
that has erupted,” said Jean-
Luc Melenchon, leader of the 
far-left La France Insoumise. 
“I believe that Act V (of the 
protests) will play out on 
Saturday,” he said, referring 
to a new round of protests 
planned this weekend.

France’s President Emmanuel Macron on Monday 
announced wage rises for the poorest workers and 
tax cuts for pensioners in further concessions meant 
to defuse weeks of often violent protests that have 
challenged his authority.

Head of the Islamic Supreme Council of 
Iraq Humam Hamoudi hailed his country’s 
growing ties with Iran, saying Iraq is in need 
of investment by Iranian companies.
“Today, Iraq needs investments by Iranian 
companies and the Iraqi people are keen on 
good economic ties with Iran,” Hamoudi told 
Tasnim, stressing that close relations would 
boost both countries’ economic power.
Baghdad and Tehran need to expand 
economic ties in various fields such as 
energy and electricity, he added.
Hamoudi then pointed to the Zionist regime 

of Israel’s anger at close relations among 
Muslims nations, including Iraq and Iran, 
which he said has now turned into a major 
and powerful country in the region.
“Iran and Iraq enjoy very good relations 
today, and those who have been trying to 
damage these ties for years..., have failed 
to harm these ties,” he said, adding that 
the new Iraqi government is expected to 
establish much better ties with Iran than its 
predecessor.
The US deems Iran-Iraq ties harmful for 
Israel’s security, and that is why Washington 

is making a futile attempt to undermine the 
deep-rooted bonds between Iran and Iraq, 
the cleric stated.
Hamoudi went on to say that despite 
the hostile attempts to spoil Iraqi Sunni 
Muslims’ view of Iran, the Iraqi Sunnis are 
fond of Iran, as international conferences in 
Iran attract more Iraqi Sunni Muslims than 
Shiites.
In November, President of Iraq Barham Salih 
paid a visit to Iran with a ranking delegation 
for a series of political and economic talks.

I n 
one of his meetings 

in Tehran, Secretary of Iran's Supreme 
National Security Council Ali Shamkhani 
said the relations between the two 
neighbors are so deep-rooted that foreign 
plots to undermine such friendly bonds 
would get nowhere.

Top Politician: Iraq Needs Iranian Investment

report
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Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei, 
in a recent meeting 
with members 
of a committee 
tasked with holding 
a congress to 
c o m m e m o r a t e 
martyrs of the 
province of South 
Khorasan, cautioned 
against the enemy’s 
plots to damage 
spiritual values in Iran.
The enemies have 
launched an onslaught 
against moral and 
spiritual values in 
the Islamic Republic, 
Ayatollah Khamenei 
said in comments 
in the meeting, held 
on November 5. The 
Leader’s comments 
were made public on 
Tuesday.
“The enemies’ 
onslaught at the 
spiritual level is much 
more dangerous and 
troubling than the 
ones at the level of 
ordinary issues, hard 
attacks and the like,” 
the Leader added.
Ayatollah Khamenei 
underscored, though, 
that the hostile 
attempts to damage 
the spiritual values 
will end in failure in 
the same way that the 
“hard war and hard 
pressures” against 
Iran have resulted in 
failure.
Hailing the 
“ r e v o l u t i o n a r y 
growth” in 
Iran, Ayatollah 
Khamenei said that 
the progressive 
development will 
undoubtedly go on 
despite the hostile 
attempts.
In comments in 
January, Ayatollah 
Khamenei warned 
that the enemies 
have mobilized all 
efforts to harm the 
Islamic Republic, 
saying the fact is that 
the enemy has been 
always seeking to 
find an opportunity 
to infiltrate into Iran 
and harm the Iranian 
nation.
The Leader had 
described the Iranian 
nation’s courage, 
devotion and faith as 
the main factors in 
warding off the hostile 
moves.

Ayatollah 
Khamenei 
Warns of 
Enemy 
Onslaught on 
Spirituality in 
Iran
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US Cannot Bring 
Iran to Negotiating 
Table via Pressures: 
IRGC Commander
 Commander of the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) Major General 
Mohammad Ali Jafari deplored US 
hostilities against the Iranian nation and 
said the idea that Tehran would agree 
to negotiate in the face of Washington’s 
pressures is nothing but an illusion.
Addressing a conference in the eastern 
province of South Khorasan on Tuesday, 
Major General Jafari pointed to US 
President Donald Trump’s remarks on 

Iran and said fulfilling his demands from 
the Islamic Republic is out of question.
“There is nothing in history to show that 
Iran will surrender to the US’ demands 
even in the face of heavy (US) economic 
pressure,” he said, adding that this is the 
biggest lesson for oppressed nations 
around the world.
The idea that the US can bring Iran back 
to the negotiating table by withdrawing 
from the 2015 nuclear deal- the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) - is nothing but an illusion, the 
commander went on to say.
The remarks came as tensions between 
Iran and the US have escalated since 
Trump walked away from the 2015 
nuclear deal between Iran and world 
powers in May and re-imposed sanctions 

on the Islamic Republic.
US officials have repeatedly claimed that 
they aim to cut Iran’s oil exports to zero.
Following the US exit from the nuclear 
deal, Iran and the remaining parties 
launched talks to save the accord.
Trump on August 6 signed an executive 
order re-imposing many sanctions on 
Iran, three months after pulling out of the 
Iran nuclear deal.
He said the US policy is to levy “maximum 
economic pressure” on the country.
The second batch of US sanctions against 
the Islamic Republic took effect on 
November 4.
Iranian officials have repeatedly ruled 
out any possibility of renegotiating the 
JCPOA.

 “We will 
respond to the 
economic and 
social urgency 
with strong 
measures, by 
cutting taxes 
more rapidly, 
by keeping 
our spending 
under control, 
but not with 
U-turns,” 
Macron said 

Tehran hosting meeting on Caspian Sea safety 
protocol
The 4th meeting on the Caspian Sea's maritime safety protocol kicked off in Tehran on 
Monday and will wrap up today.Representatives of Iran, Azerbaijan, Kazakhstan, Russia 
and Turkmenistan are taking part in the two-day event.The meeting focuses on improving 
safety of vessels in the Caspian Sea, mechanisms in search and rescue operations, oversight 
and inspection of vessels, as well as protection of the marine environment.The previous 
meeting was held in Tehran in June."The conventions adopted by the International Maritime 
Organization may be implemented regarding the Caspian Sea if all coastal states accept them," 
Deputy Head of Iran’s Ports and Maritime Organization (PMO) Hadi Haghshenas told Trend.
“Because the Caspian Sea is a special sea, we do not need all the conventions implemented 
regarding it,” he noted.

Iran ready for boosting parliamentary ties with 
world
Islamic Republic of Iran is prepared for promoting parliamentary relations with other 
countries, said head of the Iranian side of Iran-Russian Parliamentary Friendship Delegation.
Addressing International Conference on Role of Parliaments in Contemporary World, 
Ramazan Ali Sobhanifar added that due to the complicated situation in today’s world, role 
of parliaments has been multiplied in finalization of bilateral and multilateral agreements.
“Parliaments have assumed new roles in the international field as they are involved in 
developing regional and interregional unions, contributing to regional and international 
peace and stability and preventing probable wars and disputes and countering joint threats,” 
he said.Today, most of the parliaments leave impact on the countries’ foreign policies and 
international equations within parliamentary diplomacy, he said.



Ayatollah Khamenei Warns of Enemy 
Onslaught on Spirituality in Iran

Iran to Open Largest Desalination Plant
First Vice-President Eshaq Jahangiri is slated to attend the opening ceremony of the 
largest desalination facility of Iran, with the total capacity of 100,000 cubic meters/
day, in Hormozgan province’s capital city of Bandar Abbas on Wednesday.Iran’s 
largest water desalination unit, with the total capacity of 100,000 cubic meters/
day will be opened tomorrow (December 11) in the presence of First Vice-President 
Eshaq Jahangiri.The giant water desalination plant of Iran has been constructed in 
Bandar Abbas, Hormozgan province with the production capacity of 100,000 cubic 
meters per day.This super-big project has been funded by the private sector, costing 204$ 
million.According to the Note ‘A’ of Article 36 of the 6th Five-Year Socioeconomic and Cultural Development Plan, 
the government is obliged to supply at least 30 percent of drinking water of southern regions of the country using 
sweetening seawater in accordance with the general policies of Article 44 of the Constitution.

Special Assistant to Iran’s 
Foreign Minister in Political 
Affairs Hossein Jaberi 
Ansari, in a meeting in 
Brussels, discussed ways 
to put an end to the ongoing 
crises in Yemen and Syria 
with Secretary General of 
the European External 
Action Service (EEAS) Helga 
Schmid.The Senior Aide to 
Iranian Foreign Minister 
Hossein Jaberi Ansari met 
and talked with Secretary 
General of European External 
Action Service Helga Schmid 
in Brussels on Monday.
According to the report, the 
meeting focused on regional 
developments, especially the 
situation in Yemen and Syria 
and ways to help advance 
the Yemeni-Yemeni dialogue 
in Stockholm as well as the 
ways to facilitate the work on 
the formation of the Syrian 
constitutional committee.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN
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"Nonsense," "a charade", "a bluff" and "a drop 
in the ocean," were among the immediate 
reactions that greeted the head of state's 
televised speech Monday evening announcing 
an increase in the minimum wage and a range 
of other financial measures.
At a roundabout in the southern town of Le 
Boulou, some 150 "yellow vests" gathered 
around a loudspeaker listened carefully to the 
president's words before starting to shout in 
chorus.
"He is trying to do a pirouette to land back on 
his feet but we can see that he isn't sincere, that 
it's all smoke and mirrors," said Jean-Marc, a 
car mechanic.
"It's just window dressing, for the media, 
some trivial measures, it almost seems like 
a provocation," said Thierry, 55, a bicycle 
mechanic who donned the yellow vest a 
fortnight ago.
"All this is cinema, it doesn't tackle the 
problems of substance," he told AFP before 
taking part in blocking the Boulou turnpike on 
the French-Spanish border.
"We're really wound up, we're going back to 
battle," he said.
Less than an hour after the presidential 
address, the A9 toll booth from Spain was 
completely paralyzed, an AFP photographer 
said.
"Maybe if Macron had made this speech 
three weeks ago, it would have calmed the 
movement, but now it's too late," said Gaetan, 
34, one of the "Rennes Lapins Jaunes" (Yellow 
Rabbits of Rennes). "For us, this speech is 
nonsense."
In the northwest, at a roundabout at the end of 
the A28 in Montabon, near Le Mans, "yellow 
vests" gathered under a heated tent to watch 
the president on TV, sharing a picnic.

"Too bad, blew it again!" exclaimed Etienne. 
"Santa Claus has nothing in his sack," laughed 
Hubert.
Over in eastern France, at the Cafe de la Paix in 
Commercy, about 15 "yellow vests" watched 
Macron's speech with a glass of Picon and a 
basket of fries, interrupting the presidential 
address with ironic sneers.
"Sir feels bad," Elisabeth, a -66year-old retiree, 
said mockingly as the president acknowledged 
that he had "hurt some".
"It was about time," added Damien, in his 
thirties. "Liar," a woman shouted.
"He is being held hostage so he drops some 
crumbs," said Jonathan, a -35year-old official.
In the southern commune of Realmont, "gilets 
jaunes" from all four corners of the department 
of Tarn gathered at the roundabout to heave a 
sigh and release nervous laughter.
"The people asked him to resign and he puts 
plasters on third-degree burns (...) this is total 
rubbish," said Pierrot, an RSA artist in Albi.
For Luc, a pizza chef in Marseille, "it's a charade. 
He announces bonuses to be paid by employers 
but how will they do it? They don't have more 
money."Some "yellow vests" however saw 
"an awareness" of their problems in the 
presidential speech.
"The increase of 100 euros, it's really not bad," 
said Erwan, a spokesman in Rennes.
Commenting on the extra measures 
announced for retirees who earn less than 
2,000 euros, he said it would "give them a 
little more", adding "the end of year bonus too, 
it's very good.""He even talked about the big 
companies that don't pay their taxes in France, 
we hope that he will move on that too"."There 
are some good ideas, it's a mea culpa which 
arrives too late but we will not spit on it," said 
Claude Rambour, a "yellow vest" member of the 
"Gauls of Calais".
But "he should have gone further," said the 
-42year-old who fears that the speech wants 
to "divide the yellow vests".
"We will take the time to think, to interpret, to 
talk about it between us," said Laure, a jobless 
mother of Gironde, who was however "not 
convinced".

"The campaign of "Let's ride bikes", which was held 
with the purpose of improving Isfahan's air quality, 
was welcomed significantly, in such a way that 
12,000 bikes were sold, and Isfahan municipality 
had only the role of facilitator without taking any 
advantage," Sattar Mesripour said.
"In recent weeks, we have discussed with electric 
motorcycle manufacturers regarding offering 
facilities to volunteers, and also the details of 
this plan have been presented to governmental 
organizations to create incentive plans," he noted.
"Electric motorcycles are plug-in electric vehicles 
with two or three wheels. The electricity is stored 
on board in a rechargeable battery, which drives 
one or more electric motors ; So, the location of 

their charging stations has been planned to be in the 
parking lots of the city," he said.
Saying that electric motors don’t produce any 
pollutants, and launching them to replace traditional 
ones is very effective in reducing the air pollutants 
concentration in Isfahan, he said, "The only problem 
of using electric motors is the lack of enough 
information about this kind of transportation 
vehicles, since every plan will faced opposition until 
it properly set in, and by concerning the low power 
of these motorcycles in comparison to gasoline ones, 
they don’t have the necessary attractions in the early 
stages for users."

“Some arrangements have been initiated to renovate 
Isfahan’s bus transport fleet over last year, and now 
we have added 30 renovated buses in the first phase,” 
Ghodrat Eftekhari noted.
Saying that the lifespan of Isfahan’s bus fleet is about 
5 years, but even after 9 years they are still working. 
The main reason is the lack of power to purchase the 
new ones, he added, “Considering this fact that 50 
percent of bus fleet has reached to the fatigue age so 
improving the quality of offering services to citizens 

has been put among the priorities of Isfahan’s Bus 
Company.”“While before 2012, buses were bought 
by the government subsidies, and only 17.5 percent 
of the price, which was less than 100 million tomans, 
was paid by the municipality, now in order to buy 
a bus with the price of 800 or 900 million tomans, 
the municipality should pay the total price, that 
is impossible; therefore, the matter of renovating 
buses has been paid attention concerning the high 
cost of a new bus,” he emphasized.
Pointing out that 60 smoking and whining 
buses have been removed from the fleet, he said, 
“Renovating the bus fleet has been put on the 
agenda, and we hope that we achieve this goal by 
concerning the government’s supports for the public 
transportation.”

'Yellow Vests' Denounce Macron Speech as 
'Charade'

Let's ride electric motors 
campaign to hold in Isfahan

Announcing holding the campaign of "Let's ride 
electric motors" in Isfahan, the manager of the 
campaign said, "Since the project of "let's ride 
bikes" followed by good feed backs , now the 
campaign of "Let's ride electric motors" will be 
held in the near future.

“Coincide with December 17, the Transportation 
Day, 30 renovated buses will be unveiled and 
added to Isfahan’s bus transport fleet,” the CEO 
of Isfahan Bus Company said.

 Groups of "yellow vest" protesters across France 
responded scathingly to the "crumbs" offered by 
President Emmanuel Macron in a speech intended 
to defuse their revolt, but others acknowledged his 
efforts.

30 Renovated buses to add to 
Isfahan’s bus fleet
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