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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,250,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,480,005,182,000جدید

1,770,0002,331,000نیم سکه

1,040,0001,241,000ربع سکه

620000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18305000539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

آیا استعفای نمایندگان 
اصفهان منتفی شد؟

روز گذشــته اخبــار ضد و نقیضــی از حضور 
نمایندگان اســتان اصفهان در جلســه علنی 
مجلس شورای اسالمی و بازپس گیری استعفای 

آنها منتشر شد.
 بعد از آنکه نمایندگان اســتان اصفهان در پی 
اســتعفای دســته جمعی خود در اعتراض به 
حذف ردیف بودجه انتقــال آب به اصفهان از 
بودجه ۹۸، در جلسه علنی روز یکشنبه و سه 
شنبه شرکت نکردند، صبح دیروز صف متحد 
نمایندگان به هم خورد و تعدادی از آنها در جلسه 
علنی مجلس شرکت کردند، حرکتی که مسعود 
پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسالمی 
آن را به عنوان »پس گرفتن استعفای نمایندگان 
اصفهان« تعبیر کرد. تعــدادی از نمایندگان 

استان اصفهان در مورد دالیل حضور ...

2 ادامه در صفحه 
       هر سال در ماه های پایانی کارگران منتظر تصمیم هایی هستند که در جلسه شورای عالی کار برای میزان افزایش حقوق و عیدی آنها اتخاذ می شود، اما با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی 

کارگران، نگاه این قشر به تصمیم های جلسه های سه جانبه گرایانه دوخته است.

نگاه حمایتی کارگران به بهبود معیشت با »دستمزد و عیدی«؛

کارگران را دریابید

مدیرکل راه آهن استان اصفهان خبرداد:  

حداقل 4 سال تا فاز اول قطار سریع السیر 
اصفهان-تهران

مدیرکل راه آهن اســتان اصفهان گفت: اگر گشایشــات 
مالی انجام شود تا 4 سال آینده امید است فاز اول قطار 

سریع السیر اصفهان-تهران از اصفهان تا قم راه بیافتد. 
سیدرضا سادات حســینی ظهر دیروز در نشست 
خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: اداره کل راه آهن 

اصفهان یکی از 21 منطقه راه آهن  ایران است...

یلدای انتظار...!
یلدا، شبی که وسعتش به دلیل 
یک دقیقه بیشتر بودنش نیست 
بلکه وسعتی دارد به اندازه باهم 
بودن. که متاســفانه با انتظارات 
بیهــوده از همدیگــر در حال 

تخریب است.
- هزاران سال است که ایرانیان 
چنین شبی را در کنار یکدیگر 
جشن می گیرند تا از فردا شاهد 
وســعت روز و نور و روشــنایی 
باشــند. ما ایرانی ها عجیب به 
نور و روشــنایی ارادت داریم و از 
گذشته بیشتر آداب و سنن مان 
بر حول آن می چرخیده است . 
یلدا نیز که بلندترین شب سال 
 اســت و نوید روزی پر نور تر را 
مــی دهــد کنــار یکدیگریم 
و به پــاس ایــن با هــم بودن 
 جشــن می گیریم.  شب یلدا و 
جشــن هایــی کــه در ایــن 
شــب برگــزار می شــود، یک 
 ســنت باســتانی اســت از 
زمان های گذشته تا به امروز در 

میان ایرانیان مرسوم بوده است.
- خود یلدا از معنای والدت زاده 
شده اســت و از تولد خورشید 
ســخن به میان است. ابوریحان 

بیرونی از این جشن...

محمد حسین قورچانی با اشاره به برگزاری 
نمایشگاه صنایع خالق برای اولین بار در 
اصفهان، اظهار کرد: فرآیندهایی باید انجام 
شود که فقط به اسم و برند اکتفا نکرده و 
بتوانیم از پیوستن به شبکه شهرهای خالق 

استفاده حداکثری داشته باشیم.
مدیر مرکزخالقیت و فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه هدف ما 
ورود به حوزه اقتصاد خــالق، اقتصادی 
مبتنی بر دانش و صنایع خالق است، گفت: 
از این رو با همکاری شرکت سامان گستر 
به عنوان مجری برگزاری نمایشگاه صنایع 
خالق و همچین شــرکت نمایشگاه های 
بین المللی اصفهان، اقــدام به برگزاری 
اولین نمایشــگاه صنایع خالق کشور در 

اصفهان کردیم.
وی افــزود: در این نمایشــگاه به دنبال 
ایجاد نگاهی دگرگــون به صنایع خالق 

هستیم، با توجه به اینکه پیشینه اقتصاد 
اصفهان مبتنی بر صنایــع خالق بوده و 
این نوع اقتصاد از دیرباز در شهر اصفهان 
ارزش آفرینی داشته است، مجددا بازگشتی 
داشتیم به صنایعی که با اکوسیستم شهر 
و زیست بوم آن تناسب دارد، این صنایع نه 
تنها آالینده نبوده و ارزش افزوده باالیی 

دارد، آب بر نیز نیستند.
قورچانی اضافه کرد: صنایع خالق مبتنی 
بر هنر فرهنگ و خالقیت های شــهری 
اصفهان است و می تواند به صادرات و جذب 
توریست کمک کند چنانچه با صادر شدن 
این محصوالت بخشی از فرهنگ خودمان 
را می توانیم به دیگر کشورها صادر کنیم و 
تاثیرگذاری فرهنگی و هنری در شهرهای 

دیگر جهان داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: تصمیم بر این است 
 که در راســتای توســعه پایدار شهری

 نگاه ها را تغییر دهیــم و بتوانیم این نگاه 
جدید را در مدیران شــهری، اســتانی و 
مردم تبیین کنیم. مدیر مرکزخالقیت و 
فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت: 
صنایع خالق دامنه گسترده ای دارد، این 
دامنه از حوزه هنرهای دیجیتال تا هنرهای 
رسانه ای جدید، انیمیشن و ُمد که اعم از 
طراحی های صنعتی، معماری های داخلی 
و اسباب بازی های مختلف و استفاده بهینه 
از اماکن تاریخی می شود را در بر می  گیرد، 
گســتره ای که مبتنی بر فرهنگ و هنر 
طبقه خالق شهر است و به توسعه طبقه 
خالق شهر به عنوان موتورها و محرک های 
 اصلی توســعه شــهر اصفهــان کمک 

می کند.

  برگزاری همایش ملی شــهر خالق 
ترویج و توسعه در اصفهان

وی اعالم کرد: در کنار این نماییشگاه، فردا 
همایش ملی شهر خالق ترویج و توسعه نیز 
برگزار می شود، در کارگاه های این همایش 
شرایط پیوستن به شبکه شهرهای خالق، 
شــرایط ماندن در این ســطح و مفاهیم 
آکادمیک این موضوع در حضور شهرهای 

دیگر بررسی خواهد شد.
قورچانــی همچنیــن از رونمایی کتاب 
»نگاهی به شهر خالق، تجربه اصفهان« 
خبر داد و افزود: در این کتاب بیشــتر بر 
تجربه اصفهان بعد از پیوستن به شبکه شهر 
خالق توجه شده و خروجی کارهای که 
انجام داده ایم و چشم انداز آینده اصفهان 

عنوان شده است.

در آستانه برگزاری نمایشگاه صنایع خالق؛:

هدف اصلی شبکه شهرهای خالق، توسعه پایدار شهری است

صنایع خالق مبتنی 
بر هنر فرهنگ و 

خالقیت های شهری 
اصفهان است و 

می تواند به صادرات و 
جذب توریست کمک 

کند چنانچه با صادر 
شدن این محصوالت 

بخشی از فرهنگ 
خودمان را می توانیم 

به دیگر کشورها 
صادر کنیم.

 مدیر مرکزخالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت: هدف اصلی شــبکه شهرهای خالق، توسعه پایدار شهری است یعنی
  توسعه ای که مبتنی بر اکو سیستم و اقتصاد پایدار شهر باشد.

ایمنا
گـــزارش
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فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
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 رتبه برتر شهرداری اصفهان در بخش »فرهنگ ترافیک«     
شهرداری اصفهان در همایش روز ملی حمل و نقل، رتبه برتر در موضوع فرهنگ ترافیک را کسب 
کرد.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، همایش روز ملی حمل و نقل به 
مناسبت 2۶ آذر روز ملی حمل و نقل در محل وزارت کشور و با حضور وزیر کشور، فرمانده پلیس 
راهور ناجا، ۶٠٠ نفر از نمایندگان شهرداری ها و استانداری های سراسر کشور و شهرداران کالن شهرها 
برگزار شد. در این همایش، وزیر کشور از »قدرت اله نوروزی، شهردار اصفهان« به دلیل فعالیت های ویژه 
شهرداری اصفهان در حوزه فرهنگ ترافیک تقدیر کرد. توسعه حمل و نقل پاک )پیاده روی و دوچرخه 

سواری(، توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش تصادفات شهری از جمله محورهای این انتخاب بوده است.



یلدای انتظار...!
ادامه از صفحه یک:

...     با نام میالد اکبر نام برده و منظور 
 از آن را میالد خورشــید دانســته

 است.
از زمان گذشــته طبق یک رســم 
شــیرین در شــب یلدا  مردم گرد 
هم جمع شده و شــب را با خوردن، 
 نوشــیدن، شــادی و پایکوبــی و
  گفتگو به سر می آوردند و خوانی ویژه 
 می گســتردند، هرآنچه میوه تازه
نگاهــداری  کــه  فصــل 
هــای میــوه  و  بــود   شــده 
  خشــک در ســفره می نهادند. در 
آیین های ایران باســتان برای هر 
مراسم جشن و سرور آیینی، خوانی 

می گستردند.
- تمام این رســومات زیبــا و به یاد 
ماندنی اســت اما مشــکل دقیقا از 
جایی شروع می شود که چند رسم 
با هم مخلوط  می شــود و فرهنگ 
 دیگر کشــورها به فرهنگ ما اضافه 
مــی شــود. از همــان جایــی که 
تجمل گرایــی پایش را بر ســفره 
یلــدا گذاشــت و کنار نکشــید تا 
 ایــن ســفره را نیــز ماننــد دیگر 
خوان های گســترده ایرانیان دچار 
تشویش کند و ریشه این رسم هزاران 

ساله را خشک کند.
-هــر چنــد ایــن تجمــل گرایی 
به همه ســفره هــا نتوانســت راه 
پیدا کند امــا عده کثیــری از ما با 
 روی گشــاده از ایــن ســفره های
 پــر تجمــالت اســتقبال کردیم 
ایــن  در  دیگــر  متاســفانه   و 
 ســفره ها سنت پیشــینیان دیده

 نمی شود.
هزینه هــای میوه آرایــی و آجیل 
 آرایی که به غیر از خراب کردن این
 میوه ها و آجیل ها نتیجه ای در پی 
ندارد دقیقا با سنت ها ی گذشتگان 
ما که هدر نــدادن نعمت های الهی 

بوده در تضاد است.
 سفره آرایی و تزیین میوه، سنتی زیبا 
در این شــب  جز رسوم دیرینه بوده 
است و شایسته اســت که میزبانان، 
با توجه به ایــن عمل بر زیبایی های 
شب یلدای خود و مهمانان بیفزایند؛ 
اما مشــکل اصلی اینجاست که این 
ســفره آرایی ها، به اســراف منجر 
می گردد و بدتــر از آن که در برخی 
مواقــع به خصــوص امســال که 
هزینه ها سرســام اور افزایش پیدا 
 کرده اســت این تجمــالت باعث
می شــود به طور کل مراسم شب 
یلدا برگزار نشود به خاطر اینکه توان 
برگزاری یلدای تجمالتی کم شده 

است!
 البته نمی توان خانــواده هایی که 
توان گرفتن یک شــب یلدا ساده را 
 هم ندارند را نادیــده گرفت و همه
 تقصیر هــا را به گــردن تجمالت 

گذاشت .
اما این تجمالت باعث شــده است 
احساس عدم رضایت از یک یلدای 
معمولی کاسته شود.متاسفانه برخی 
معتقدند که این سبدهای پر از میوه، 
ارزش این شــب را تعیین می کنند 
و تمام تالش خود را بــرای پر رونق 
کردن سفره ها و ســبدهای میوه به 

کار می برند. 
- این شب ها ی زمستانی که آغازش 
از شــب یلداســت نویدی برای ما 

مومنان است . 
حضرت امام صــادق )ع( در این باره 
فرموده اند :»زمســتان، بهار مومن 
است. شب هایش طوالنی است که 
برای عبادت نیمه شب از آن کمک 
می گیرد و روزهایش کوتاه اســت 
که بــرای روزه گرفتــن از آن مدد 

می جوید«.
 پس یلدایمان را با آداب غلط بر هم 
نزنیم و این سنت حسنه صله رحم را 
به جای آوریم حتی با یک اســتکان 

چایی. 
یلدا مبارک.

اقتصاد استان
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خشکی زاینده رود و تعطیلی کشاورزی از عوامل شیوع سالک در ورزنه است
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: خشکی زاینده رود و در پی آن تعطیلی 

کشاورزی عامل هجوم موش ها به سمت منازل و شیوع سالک در ورزنه شده است.
رضا فدایی اظهار داشت: شیوع سالک در ورزنه نشان از عدم کارایی برنامه کنترل سالک در سطح استان 
نیست زیرا با اجرای این برنامه و النه کوبی شاهد کاهش سالک در برخی از مناطق استان از جمله شاهین 

شهر، اردستان، مناطقی از برخوار و پایگاه هشتم شکاری بودیم.
وی  در پاسخ به این سوال که اگر برنامه کنترل سالک در مناطق ذکر شده پاسخ داده شاید به خاطر شهرنشینی 

و عدم رشد بیابان زایی بوده است، افزود: پیش روی خانه سازی در ورزنه و شرق اصفهان به سمت طاق زارها سبب 
رشد سالک شده است و همچنین شاهد خانه های متروکه و خالی از سکنه در این منطقه هستیم که محل تکثیر موش ها و 

پشه ها شده است.
وی با اظهار اینکه کمتر از پنج درصد از جمعیت بیماران مبتال به سالک در ورزنه و شرق اصفهان مستقر هستند، گفت: در ورزنه جمعیت ۱۳ 
هزار نفری ساکن هستند که در صورت تامین اعتبار از سال آینده برای جلوگیری از پیشروی سالک در منطقه ورزنه مراقبت خانه به خانه را 

آغاز خواهیم کرد.

گروه های برتر ایده کاپ دختران خالق معرفی شدند
در مراسم سومین ایده کاپ دختران اصفهانی ۱0 ایده برتر معرفی شدند.

عصر سه شــنبه ۲۷آذرماه، در مراســم ایــده کاپ دختران خــالق که در محــل کتابخانه 
 مرکزی شــهرداری اصفهان برگزار و ۱0 ایده توسط دانش آموزان هنرســتان نوایی عنوان

 شد.
 پس از بیان ایده ها توســط اعضای هرگروه، هیئت داوران ایده های برتر را به شــرح زیر اعالم

 کردند:
ایده باعنوان »Lovely Pay« به  عنوان دهمین ایده برتر اعالم شد و ایده های » شبرنگ های جذاب 

شهر«،»  فرهنگ ماسه ای«، »پیک دوچرخه«، » Winwin Draie«، »مســیر اثر انگشت« و  »ایستگاه 
دوچرخه« به ترتیب عنوان های نهم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.

و نفرات برتر کــه هدایایی نقــدی از طرف مدیــرت خالقیت و فنــاوری های نوین شــهرداری اصفهان تعلــق گرفت به 
 ترتیب: ایده سوم »ســفری از ســر تا پا« ، ایده دوم »اپلیکیشــن دســت ســازه های من و تو« و ایده اول پارک خالقیت

 بود.

ایمنی و صرفه جویی 
سوخت دو مزیت 
راه آهن است و در 

مصرف انرژی قطار یک 
هفتم مصرف سوخت 

جاده ای دارد؛ در برنامه 
ششم توسعه سهم 

جابجایی بار از طریق 
ریل باید به 30 درصد و 

سهم جابجایی مسافر به 
20 درصد برسد.

مدیرکل راه آهن استان اصفهان خبرداد:  

حداقل 4 سال تا فاز اول قطار سریع السیر اصفهان-تهران

مدیرکل راه آهن اســتان اصفهان گفت: اگر گشایشات 
مالی انجام شود تا 4 سال آینده امید است فاز اول قطار 

سریع السیر اصفهان-تهران از اصفهان تا قم راه بیافتد.
سیدرضا سادات حسینی ظهر دیروز در نشست خبری با 
اصحاب رسانه اظهار کرد: اداره کل راه آهن اصفهان یکی 
از 21 منطقه راه آهن  ایران است که دو منطقه اخیرا اضافه 
شده است و راه آهن غرب و شمال 2 به مرکزیت همدان و 

رشت اخیرا افتتاح شده است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    خریدار ریل ذوب آهن هستیم.

 آیا استعفای نمایندگان اصفهان 
منتفی شد؟

روز گذشته اخبار ضد و نقیضی از حضور نمایندگان استان اصفهان 
در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و بازپس گیری استعفای 

آنها منتشر شد.

 بعد از آنکه نمایندگان استان اصفهان در پی استعفای دسته جمعی خود 
در اعتراض به حذف ردیف بودجه انتقال آب به اصفهــان از بودجه ۹۸، در 
جلسه علنی روز یکشنبه و سه شنبه شرکت نکردند، صبح دیروز صف متحد 
نمایندگان به هم خورد و تعدادی از آنها در جلســه علنی مجلس شرکت 
کردند، حرکتی که مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسالمی آن 
را به عنوان »پس گرفتن استعفای نمایندگان اصفهان« تعبیر کرد. تعدادی 
از نمایندگان استان اصفهان در مورد دالیل حضور در مجلس و سرنوشت 

استعفای خود توضیح دادند.

این حضور در صحن به معنای باز پس گیری استعفا نیست
حیدر علی عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس پیرامون حضور تعدادی 
از نمایندگان اســتان در صحن علنی دیروز مجلس اظهار کرد: تعدادی از 
نمایندگان استان به اصرار نمایندگان ما بقی استان ها و برای منحل نشدن 
جلسه دیروز مجلس به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان، در این 
جلسه شرکت کردند، اما این حضور در صحن به معنای باز پس گیری استعفای 
خود نیست،  ما بقی نمایندگان استان نیز  برای حضور در صحن  مجلس منتظر 

عملی شدن در خواست های نمایندگان از طرف دولت هستند.

 تا دستور رییس جمهور به تصویب هیات دولت نرسد، مفید نیست
وی پیرامون دستور رییس جمهور برای تشکیل ستاد احیای زاینده رود نیز 
افزود: تا این دستور به تصویب هیئت دولت نرسد، مفید نیست؛ زیرا آقای 
روحانی بارها به وزیر نیرو در رابطه با تشکیل ستاد احیای زاینده رود دستور 

داده اند، اما به تصویب هیات دولت نرسیده و در نتیجه بی فایده بوده است. 
نماینده مردم اصفهان تاکید کرد: اگر این ســتاد تشکیل شود، هم به سود 
استان چهارمحال وبختیاری وهم به سود استان یزد و اصفهان است؛ زیرا این 
ستاد نیازهای سه استان را محاسبه کرده و برنامه ریزی الزم را برای آن انجام 
می دهد، خواسته نمایندگان استان برای تشکیل این ستاد جهت برقراری 
عدالت و اجرای قوانین است؛ زیرا در صورت عدم رعایت قانون تصویب آن 
بیهوده است  و تا به امروز قوانین تصویب شده توسط وزارت نیرو اجرا نشده 

است.

  بر سر خواسته خود ایستاده ایم
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی نیز اظهار 
کرد: حضور ما در صحن  مجلس به معنای باز پس گیری امضای نامه استعفا 
نیست و تا مشخص نشدن تصمیمات قطعی و عملی دولت در خصوص  آب 
شرب استان بر سر خواسته خود که اولین حقوق حیاتی هر شهروند است، 

ایستاده ایم.

 نمایندگان اصفهان استعفایشان را پس نگرفتند
محســن کوهکن، نماینده مردم لنجان که از جمله نمایندگان شــرکت 
کننده در جلســه علنــی صبح دیــروز چهارشــنبه- ۲۸ آذر- بــود، در 
تذکری مســتند به ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس اظهــار کرد:  آقای 
پزشــکیان در جلســه صبح گفت که نمایندگان اصفهان استعفایشان را 
پس گرفتند، در صورتی کــه ما هیچ کدام اســتعفایمان را پس نگرفتیم؛ 
بلکه بیرون جلســه بودیم دو نفر از اعضای هیات رییســه بــه ما گفتند 
جلســه به حد نصاب نمی رســد ما هم بر اساس مســئولیت شرعی و این 
 که عدم حضورمان باعث تعطیلی مجلس نشــود در جلســه حضور پیدا 

کردیم. 
وی با بیان این که مســئولیت نمایندگان کشــوری اســت، خاطرنشان 
کرد:  من به عنوان نماینده، نســبت به اســتان های خوزســتان و چهار 
محال و بختیاری هم حســاس هســتم اصال اســتعفای ما برای این بود 
که چــرا امتیــاز داده اید. وقتــی ۱۹ نماینده اســتعفا می دهنــد بدانید 
 که کارد به اســتخوان رســیده، باید ببینم که چطور می شــود مشــکل 

را حل کرد.

گـــزارش

مدیرکل راه آهن استان 
اصفهان تصریــح کرد: 
راه آهن استان اصفهان از 
جایگاه ویژه ای برخوردار 
بوده و اهمیت ما بیشتر 
به لحاظ حمل بار است؛ 
اگر بخواهیم در دو بخش 
بار و مســافر در مورد عملکرد استان 
صحبت کنیــم، در اکثر شــاخص ها 
اصفهان رتبه اول تا سوم را در اختیار 

دارد.
وی افزود: در حوزه بار شــاخص های 
مختلفی بررسی می شود؛ در جایگاه 
مســافری هم اصفهان جایگاه خوبی 
برخــوردار بــوده و در عیــن حــال 
تالش مان این است که در حوزه بار و 
مسافر توسعه داشته  باشیم و برای که 
این امر محقق شود، این اداره درحال دو 
خطه کردن خطوط اصلی است و خط 
زرین شهر تا بافق یزد درحال دو خطه 
شدن است که اگر این کریدور دوبانده 
شود، حداقل ظرفیت انتقال بار دو برابر 

خواهد شد.
سادات حسینی مطرح کرد: این مسیر 
به طول ۵00 کیلومتر است که ۳00 
کیلومتر آن در محدوده استان اصفهان 

است.
مدیرکل راه آهن استان اصفهان بیان 
کرد: اتصال مراکز صنعتی به خط اصلی 
راه آهن و رقابت پذیری آن از محورهای 
برنامه ششم توســعه است که در این 
راستا عالوه بر خطوط اصلی، خطوط 
آنتی را هم در شهرســتان ها توسعه 
داده ایم و در این راستا اقدامات خوبی 

صورت گرفته است.

 رشد 50 درصدی درآمد راه آهن از 
انتقال بار نسبت با پارسال

وی عنــوان کرد: در ســال جاری در 
موضوع انتقال بار در ۹ ماهه نسبت به 
سال گذشت حدود ۲4 درصد افزایش 
در تناژ و ۳۳ درصد در مســافت و ۵0 
درصد در درآمد داشته ایم و امیدواریم 
تا پایان سال این عدد بیشتر هم شود؛ 
در بخش مسافر هم نســبت به سال 

گذشت ۱۵ درصد افزایش داشته ایم.
سادات حسینی در ادامه گفت: حدود 
۲۵ میلیون تن-کیلومتر بار در استان 

منتقل می شود و ساالنه یک میلیون و 
۲00 هزار نفر مسافر به صورت مبدا-

مقصدی جابجا می شوند که بجز این 
تعــداد روزانه ۲۳ رام قطار از اســتان 
اصفهان عبور می کند که در این آمار 

محاسبه نشده است.
مدیرکل راه آهن استان اصفهان تاکید 
کرد: برای توســعه ظرفیت انتقال بار 
باید زیرساخت هایمان را افزایش دهیم 
و بحث اصلی آن خطوط راه آهن است؛ 
در همین راستا یکی از خطوط اصلی 
را درحال دوبانده کردن هستیم که ۸0 

درصد رشد فیزیکی داشته است.
وی با بیان اینکه اعتبار پروژه دوبانده 
کردن ۱۲ میلیارد ریال بوده است ولی 
ممکن است تا اتمام پروژه کمی بیشتر 
هم هزینه شــود، افزود: امید داریم تا 
اوایل ســال آینده قطار روی این خط 
حرکت کند ولی زمانــی این بهره دو 
چندان می شود که کل خط از مبدا تا 
مقصد دوبانده شود که از بندر عباس تا 

زرین شهر آن انجام شده است.

 احــداث خــط 80 کیلومتری 
پاالیشگاه در صورت مشارکت

سادات حســینی مطرح کرد: خطوط 
فرعی باید با مشارکت بخش خصوصی 
ایجاد شــود و راه آهن حاضر اســت 
هرکجا که استفاده مستمر از راه آهن 
داشــته باشــد، به صورت ۵0 - ۵0 
خط راه آهن احداث شود؛ خط فرعی 
پاالیشگاه موضوعی است که به طول 
۸0 کیلومتر است و طرح های اولیه آن 
انجام شده است و اگر احداث شود، دو 
و نیم میلیون تن بار بــه خط راه آهن 

اضافه می کند.
مدیرکل راه آهن استان اصفهان ادامه 
داد: با حضور شــرکت های خصوصی 
می توانیم ظرفیت انتقال مســافر را 

افزایش دهیم که این موضوع در برنامه 
ششم توسعه تاکید شده است.

وی در مورد پروژه راه آهن سریع السیر 
اصفهان-تهران گفت: قطار سریع السیر 
اصفهان-قم-تهران که خواسته مردم 
اصفهان هم هســت، از سال گذشته 
از معاون ساخت به شــرکت راه آهن 
منتقل و اقدامات خوبــی در فاز اول 
اصفهان تا قم انجام شــده است و پنج 
کارگاه درحال فعالیت و زیرسازی آن 
در فاز اول بیش از 60 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است.

  قطار سریع السیر اصفهان-تهران؛ 
حداقل چهار سال دیگر

سادات حســینی با بیان اینکه قطار 
سریع السیر اصفهان-تهران با سرعت 
۲۵0 تا ۳00 کیلومتــر خواهد بود و 
کمتر از سه ساعت از اصفهان به تهران 
می رسد، ادامه داد: اگر گشایش مالی 
انجام شود تا چهار ســال آینده امید 
داریم فــاز اول آن از اصفهان تا قم راه 
بیافتد. مدیرکل راه آهن استان اصفهان 
بیان کرد: کل باری که از طریق جاده 
در سال گذشته انجام شده است، 4۸ 
میلیون تن اســت و از طریق راه آهن 
چیزی حدود ۲0 میلیون تن تخلیه بار 

داشته است.

 خریدار ریل ذوب آهن هستیم
وی خاطر نشان کرد: راه آهن استقبال 
می کند که حجم مورد نیاز ریل خود را 
از داخل تامین کند؛ هرآنچه ریلی که 
راه آهن نیاز دارد، ذوب آهن بتواند تولید 

کند خریدار آن ها خواهیم بود.
سادات حســینی در ادامه اضافه کرد: 
قطار مســافری اصفهان نســبت به 
بســیاری از مناطق از لحاظ کیفی در 
وضعیت خوبی قرار دارد؛ اســتقبال 

خوبی از راه آهن می شود و با اینکه دو 
قطار روزانه از اصفهان به مشهد داریم، 
ولی بازهم ظرفیت بیشتر هم جا دارد.

مدیرکل راه آهن استان اصفهان تاکید 
کرد: بــرای انتقال بار مســافت های 
طوالنی مورد استقبال قرار می گیرد 
و برای انتقال مسافر، قطار حومه ای و 
بین شهرستانی جذابیت بیشتری دارد.

 صرفه جویی سوخت و ایمنی دو 
مزیت راه آهن

وی مطرح کرد: ایمنی و صرفه جویی 
ســوخت دو مزیت راه آهن است و در 
مصرف انرژی قطار یک هفتم مصرف 
ســوخت جــاده ای دارد؛ در برنامــه 
ششم توســعه ســهم جابجایی بار از 
طریق ریل باید به ۳0 درصد و ســهم 
جابجایی مســافر به ۲0 درصد برسد 
و می طلبد که بخش خصوصی در این 
 زمینه برای توسعه راه آهن ورود پیدا 

کنند.
سادات حســینی اذعان کــرد: کلیه 
واگن ها در بخش بار و مسافر بر عهده 
بخش خصوصی است و راه آهن وظیفه 
مدیریــت و حرکت بندی قطــار را بر 

عهده دارد.
مدیرکل راه آهن استان اصفهان عنوان 
کرد: ۲4 رام قطار گردشــگری شامل 
گردشگران اروپایی و آمریکایی از مرز 
سرخس وارد کشور شدند و از مناطق 
مختلف عبور کردند که به اصفهان هم 
وارد شدند؛ از قطار گردشگری داخلی 
هم اســتقبال می کنیم و پیش از این 
قطار گردشــگری از تهران به بادرود 

داشتیم.
وی ادامه داد: در راســتای توســعه 
صنعت گردشــگری راه آهن می تواند 
نقش مهمی ایفا کند و امید اســت در 

آینده این نقش بیشتر هم شود.

خـــبــــر

اعتبارات پژوهشی دستگاه ها به خزانه باز می گردد

مدیردفتر تبلیغات اســالمی اصفهان گفت: علی رغم 
 تمام تنگناهای اقتصادی هر سال بین یک تا سه درصد

 بودجه های دســتگاه های دولتی به امر پژوهش اختصاص می یابد، اما این 
اعتبارات به دلیل انجام ندادن پروژه های پژوهشی به خزانه باز می گردد.

حجت االسالم والمسلمین محمد قطبی صبح دیروز )چهارشنبه ۲۸ آذرماه ۹۷( در جمع 
خبرنگاران اظهارکرد: تجربه نشان داده در مجموعه فعالیت ها هرکجا به پژوهش اهمیت 
داده شده شاهد رشد و شکوفایی بوده ایم و هرجا پژوهش را زمین گذاشتیم، ضرر کردیم.

وی افزود: اقدامات پژوهشی مایع افتخار نظام اســت و ایران جزء ۱0 کشور دنیا در امر 
پژوهش به شمار می رود و این جایگاه مرحون تالش و کاوش جوانان خوش فکری است 

که تالش دارند یافته های جدید را برای مردم به ارمغان آورند.
مدیر دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با اشاره به دسته بندی انواع پژوهش تصریح کرد: یکی 
از پژوهش ها، پژوهش های تفسیری است که معارف دینی، کالم وحی و بیانات حضرات 
معصومان را تفسیر می کند و در این بخش اقدامات خوبی در جهان اسالم انجام شده است.

حجت االسالم والمسلمین قطبی ادامه داد: نوع دیگر پژوهش، پژوهش های بنیادین است 
که در آن بشر به دنبال یافته های جدید است و این نوع پژوهش زیربنای سایر پژوهش ها به 

شمار می رود.
وی با بیان اینکه پژوهش های معطوف به مدیریت نیز در بخش های آمایش، آمار و پیمایش 
است، گفت: چهارمین نوع پژوهش، پژوهش های فناورانه است که در آن یافته های بشر را با 

یک نظام و نوع نگاه جدید به یک مقوله قابل استفاده تبدیل می کند.
مدیر دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان افزود: دسته ای از فناوری ها، فناوری های حوزه نرم افزار 
است که ناظر بر مدیریت ذهن و رفتار انسان است و در حالی که این مدل مهم ترین نوع پژوهش 

است اما در این بخش ضعف هایی وجود دارد.
حجت االسالم والمسلمین قطبی با بیان اینکه در نقشه جامع علمی کشور به تمام دستگاه های 
پژوهشی تاکید شده که بخشی از توان و بودجه خود را صرف پژوهش های نرم و هویت ساز 
کنند، تصریح کرد: یکی از انواع پژوهش های نرم این است که آموزه های فقه را به قانون تبدیل 

کنیم تا بتواند اجرای فقه در جامعه را تضمین کند.
مدیردفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با بیان اینکه تفسیر و ترجمه فقه به ساختار ها، سیستم ها و 
روش ها بستگی دارد، گفت: در یک کار مشترک و بین رشته ای و نهادی، نیازمند تعامل حوزه 

و دانشگاه در عرصه های علمی و دینی هستیم.
ایمنا

خـــبــــر

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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حمایت شهرداری از بازسازی سینما ساحل
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: شــهرداری منطقه یک در مراحل صدور پروانه و عملیات اجرایی 

بازسازی سینما ساحل مشارکت داشته است.
مهین شکرانی اظهار کرد: این پردیس سینمایی دارای ۹ سالن سینما، حدود ۱۰۰۰ صندلی و سینمای تابستانی 

بدون سقف است.
وی افزود: دو سالن سینمایی این پردیس برای نخستین بار در سطح کشور وی ژه کودکان و سینمای انیمیشن 

طراحی شده است؛ به عالوه این سینما مجهز به مهد کودک نیز هست.
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با اشاره به هزینه برآورد شده هفت میلیارد تومانی برای بازسازی و بهره برداری از این 

مجموعه سینمایی گفت: امروز دو سالن سینمایی ساحل با ظرفیت ۲۰ و ۳۰ نفره وی  ژه کودک و یک سالن روباز ۱۵۰ نفره به بهره 
برداری می رسد؛ البته با توجه به نوسانات ارزی و تعداد سالن ها هزینه های بهره برداری افزایش یافته است.

شــکرانی افزود: ســقف ســینما همایون واقــع در منطقــه یک نیــز تخریب شــده که بــه دلیل اســتقرار ایــن ســینما در چهارباغ 
 شــهرداری منطقــه یــک در بازســازی ایــن ســینما مشــارکت خواهد کــرد، البتــه هنــوز قــراردادی در ایــن خصــوص منعقد

 نشده است.

رونمایی از ایستگاه های جدید دوچرخه در شهر اصفهان
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: هفته آینده ایستگاه های دوچرخه شهر اصفهان با طراحی 

جدید رونمایی خواهد شد.
علیرضا صلواتی اظهارکرد: برنامه های متنوع هفته حمل و نقل از ۲۶ آذرماه تا ۲۹ دی ماه طی ۳۳ روز در قالب 
»قصه آدم و هوا« برگزار می شود؛ در این رویداد شهرداری اصفهان حدود ۱۰۰ برنامه در قالب زیرساخت ها، 

برنامه ها، جشنواره ها، برنامه های هنری، آموزشی و فرهنگی در چهار حوزه حمل و نقل عمومی، پاک، هوشمند 
و فرهنگ ترافیک اجرا خواهد کرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد: در رویداد قصه آدم و هوا برای تمام اقشار از جمله کودکان، 
دانش آموزان، بزرگساالن، اساتید دانشگاه، طنزپردازان، هنرمندان و شعرا برنامه های متنوعی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در جشنواره تراطنز و ترافیکاتور در خصوص شهر دوچرخه ها، »نه به خودروهای تک سرنشین« و »بفرمایید مترو«، فراخوان 
انجام شده است، گفت: عالقه مندان برای شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را تا پنجم دی ماه ۹۷ به سامانه ترافیکال شهرداری اصفهان 
ارسال کنند. صلواتی با بیان اینکه هفته آینده ایستگاه های دوچرخه با طراحی جدید رونمایی خواهد شد، افزود: در رویداد ۳۳ روزه قصه آدم و 

هوا ، هر روز برنامه های متنوعی در اصفهان اجرا می شود که امیدواریم به ارتقاء سطح کیفیت زندگی شهروندان کمک کند.

خبرهای دو خطیگردشگری

 هر سال در ماه های پایانی کارگران منتظر تصمیم هایی هستند 
که در جلسه شورای عالی کار برای میزان افزایش حقوق و عیدی 
آنها اتخاذ می شود، اما با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی 
کارگران، نگاه این قشــر به تصمیم های جلسه های سه جانبه 

گرایانه دوخته است.
 نوسانات نرخ ارز در سال جاری و افزایش قیمت ها موجب شد تا 
بحث حمایت از کارگران درقالب نقدی و غیرنقدی مطرح شود تا 
بدین ترتیب کارگران حداقل به لحاظ معیشتی دچار مشکالت 

جدی و اساسی نباشند.

اکوفارس
گـــزارش
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ثبت نام آزمون استخدامی 
به زودی انجام می شود

 رییس سازمان اداری و استخدامی 
کشــور گفت: ثبــت نــام آزمون 
استخدامی متمرکز دستگاه های 
اجرایی تا اوایل مــاه آینده برای آن 
دسته از سازمان هایی که مجوزهای 
اســتخدامی آنها صادر شده است، 

انجام می شود.
»جمشید انصاری« روز چهارشنبه 
در حاشیه جلســه هیات دولت در 
جمع خبرنــگاران، افــزود: آزمون 
استخدامی در موعد خود سالی دو 
بار، یکی در نیمه نخســت امسال و 
دیگری در شش ماه دوم سال برگزار 

می شود. 
معاون رییس جمهوری همچنین 
دربــاره رونــد کنــاره گیــری 
بازنشستگان از پســت های خود 
گفت: تاکنون حــدود ۲۰۰ نفر از 
مشموالن قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان، از سمت های خود 
استعفا داده اند.  بر اساس اصالحیه 
قانون منع بکارگیری بازنشسته ها، 
همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، 
موسســات و نهادهــای عمومی 
غیردولتــی، شــرکت های دولتی 
و دســتگاه هایی که به شــکلی از 
بودجه دولتی اســتفاده می کنند 
حق بکارگیــری بازنشســته ها را 
ندارند مگر در قالب شرایط تعیین 
شــده در قانون.  طبق قانون نیز به 
کارگیری بازنشسته ها در سمت هایی 
شامل روسای ســه قوه، معاون اول 
رییس جمهوری، نایب رییســان 
مجلس و اعضای شــورای نگهبان، 
وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان 
رییس جمهــوری و همچنین به 
کارگیری بازنشســتگان نیروهای 
مســلح با تدابیر فرماندهی معظم 
کل قوا تنها در دستگاه های متبوع 
خود مجاز است. همچنین دارندگان 
اجازات خواسته مقام معظم رهبری، 
جانبازان باالی ۵۰ درصد، آزادگان 
باالی سه سال اســارت و فرزندان 
شهدا از این قانون مستثنی هستند.

۱۵ آذرماه آخریــن مهلت حضور 
 بازنشســتگان در ســمت هــای

 خود بود. 

ایرنا
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تبارشناسی 
استارت آپ های گردشگری 

در ایران
تاثیر استارت آپ ها 
در توسعه گردشگری 
و استفاده از نیروهای 
خالق در چند ســال اخیــر به صورت 
محسوسی دیده  می شود؛ اتفاقی که موج 
تازه ای در این صنعت به راه انداخته و حتی 
کسب و کارهای بزرگی را به وجود آورده 
است. کســب و کارهایی که در صورت 
حمایت هــای مادی و معنوی، توســعه 
گردشــگری را چه در بخش گردشگری 
داخلی، چه خروجی و چه ورودی به همراه 
خواهد داشت. استارت آپ های گردشگری 
تنها به چند اپلیکیشن و سایت محدود 
نمی شــود و فعالیت های دیگری نظیر 

بومگردی را نیز شامل می شوند.
  

با این همه به باور کارشناسان، موانعی همچون 
تحریم ها، تبلیغات منفی علیه ایران و مشکالت 
نقل و انتقاالت مالی همچنان مانعی جدی برای 
اثرگذاری استارت آپ ها در توسعه گردشگری 
ورودی است؛ اگرچه این کسب وکارهای جدید 
تاثیر مثبت خود را در روند توسعه گردشگری 
داخلی گذاشته است؛ تاثیر مثبتی که نسل جدید 
گردشگری بدون انجام عملیات های سنتی برای 
شناخت مقاصد گردشگری، رزرو هتل، وسیله 
حمل و نقل و... تنها بــا ورود به فضای مجازی 

گذاشته اســت. فعاالن گردشگری الکترونیک 
البته به نسل تازه ای از استارت آپ ها در جهان 
اشــاره می کنند که ایران نیز گام هایی در این 
زمینه برداشــته و آن استارت آپ هایی هستند 
که بر مبنای »تجربه« حرکــت می کنند. این 
استارت آپ ها وارد اقتصاد چهارم جهان یعنی 
تجربه شده اند و اطالعاتی را در اختیار کاربر قرار 
می دهند که یک فرد محلی از آن برخوردار است؛ 
اتفاقی که با سرعت سرسام آور در جهان در حال 
پیشروی است و استارت آپ های ایرانی نیز برای 

آنکه از قافله عقب نمانند دست به کار شده اند.

  ریشه های موفقیت
رقابت با بخش سنتی، جذب مشتری و مخاطب 
برای اســتفاده از روش های نوین، پیاده کردن 
خالقیت و ایده به صورت کاربردی و موفق و... 
از جمله فعالیت هایی است که یک استارت آپ 
باید آنها را به درســتی بشناسد و از این مراحل 
عبور کند. پــس از عبور از این مراحل اســت 
که فعاالن گردشــگری اســتمرار، تیم سازی، 
سرمایه  معنوی، سرمایه مادی، شناخت درست 
بازار، نیازهای اساســی مخاطب، تمرکز روی 
کشف و توانمند ســازی نیروی انســانی  و... را 
دالیلی می دانند بر مانــدگاری و موفقیت یک 
استارت آپ.  اشکان بروج، کارشناس گردشگری 
الکترونیک در این زمینه بــه »دنیای اقتصاد« 
می گوید: »در سال های اخیر به ویژه از سال ۹۴ 
استارت آپ های گردشــگری ایران در حرکتی 
پرسرعت در حال پیش روی هستند و در میان 

اقشار مختلف جامعه نیز به سرعت جا افتاده اند.

حتی دیگــر ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری و همچنین 
فعاالن سنتی و قدیمی این حوزه نیز به رغم 
مقاومت ها، به مرور این استارت آپ ها را در 
کنار خود پذیرفتند.« او با اشاره به اینکه این 
تکنولوژی های نویــن در ابتدا به عنوان یک 
خالقیت مخرب احساس می شد که اخالل 
در بازار ایجاد می کند، ادامه می دهد: »در تمام 
دنیا نیز در ابتدا یــک خالقیت، مخرب تصور 
می شود. به این ترتیب بخش های سنتی و حتی 
قانون با آن به مقابله می پردازد؛ اما در نهایت 
بازار و بخش ســنتی خود را بــا این خالقیت 
همراه خواهد کرد؛ اتفاقی که در حال حاضر در 
کشورهای توسعه یافته رخ داده و ایران نیز در 

حال عبور از این مرحله است.«
اما مشــتری محوری، توجه به نیاز مشــتری و 
همراه کردن مشــتری برای تولید محتوا و... از 
جمله مهم ترین و اصلی ترین راهکارهایی است 
که به عقیده ساالر کوهزادی، دیگر کارشناس 
گردشگری الکترونیک، یک استارت آپ به وسیله 
آن می تواند موفق عمل کنــد. او در این زمینه 
بــه »دنیای اقتصاد« می گوید: »اســتارت آپی 
که در روند فعالیت خود مشــتری را در مرکز 
فعالیت هایش قرار دهد و به آنها تنها به عنوان 
مصرف کننده نگاه نکند، تولید محتوای درست 
داشته باشــد و مشــتری را هم در ایجاد تولید 
محتوا مشارکت دهد می تواند موفق و استمرار 

داشته باشد.«

  دغدغه تامین مالی
اما هر ایده و خالقیتی برای آنکه به مرحله ظهور 
برسد، نیاز به سرمایه دارد؛ سرمایه ای که بسیاری 
از ایده پردازان از آن بی بهره هستند و اصلی ترین 
دغدغه شان یافتن یک ســرمایه گذار است. در 
این زمینه دانشگاه ها دســت به کار شده اند و با 
ایجاد پارک های علم و فناوری تالش می کنند 
ایده پردازان و اســتارت آپ ها را حمایت کنند؛ 
اتفاقی کــه از نظر بروج گام موثری اســت که 
باعث می شود استارت آپ هایی که حرفی برای 
گفتن دارند، از دغدغه سرمایه گذار فارغ شوند: 
»پارک های علم و فناوری، شــتاب دهنده ها و 
ســرمایه گذار خطرپذیر از جمله فرآیندهایی 
است که یک استارت آپ برای به دست آوردن 
ســرمایه گذار از آنها عبور می کند. پارک علم و 
فناوری به جای آنکه به یک استارت آپ سرمایه 
بدهد تالش می کند تا با ارائه یکسری خدمات از 
هزینه های آن بکاهد. بعد از آن شتاب دهنده ها 
ســرمایه ای را در اختیار استارت آپی که موفق 

عمل می کند قرار می دهند. 
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 با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور و 

فشارهای اقتصادی 
وارد شده به کارگران، 
سبد معیشت آنها هر 
روز کوچکتر می شود 
بنابراین باید افزایش 

حقوق و عیدی کارگران 
سریعتر انجام شود.

   هیئت وزیران در ارقام کلی منابع و مصارف الیحه بودجه سال ۱3۹۸ کل کشور با هدف صرفه جویی 
بیشتر و الحاق چند تبصره به آن، بازنگری کرد.

   وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به اختصاص ارز ۴۲00 تومانی به واردات الستیک، این محصول باید 
به قیمت چهار میلیون تومان به دست راننده برسد.

   گمرک ایران با صدور اطالعیه جدیدی خطاب به متقاضیان ثبت اطالعات تلفن همراه مسافری، نحوه 
ثبت گوشی های دو سیم کارته را نیز اعالم کرد.

   رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه سود حاصل از عملیات بیمه گری باید به شرکت های بیمه برگردد، 
گفت: سود کوتاه مدت، تولید ثروت نمی کند.

   مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار، از آغاز فعالیت چرخه کار و تولید گروه ملی فوالد از 
دیروز)چهارشنبه ۲۸آذر( خبر داد و گفت: مواد اولیه حداکثر تا ۱۵ روز تامین شده است.

   رییس دیوان محاسبات، از افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۷ انتقاد کرد و گفت: سهم 
درآمدهای نفتی در منابع عمومی بودجه به ۴3 درصد افزایش یافت.

انتظار کارگران بعد از مدتها 
به پایان رســید و بســته 
حمایتی میان کارگرانی 
که حقوق آنهــا کمتر از 
سه میلیون تومان است و 
اقشار آسیب پذیر که تحت 
پوشش کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و بهزیستی هستند و کارمندان 
توزیع شد و قرار است دور دوم توزیع این 
بســته های حمایتی اجرایی شود؛ با این 
حال آنها با کوچک شدن سبد معیشتی 
در ماه های پایانی سال منتظرند ببینند 
در شورای عالی چه تصمیمی برای میزان 
افزایش حقوق و دستمزد کارگران و عیدی 

اتخاذ می شود.

 حداقل و حداکثر عیدی کارگران 
در سال ۹۸

حداکثر عیدی کارگران برای ســال ۹8 

با رعایت قانون مصوب مجلس شــورای 
اسالمی بیشــتر از ۳ میلیون و ۳۳۷هزار 

تومان نخواهد بود. 
براساس اصالحیه قانون تامین اجتماعی 
مصوب ششم اســفند ۱۳۷۰ به تصویب 
مجلس شورای اســالمی، حداقل عیدی 
که بابت سال جدید به کارگران در پایان 
هر سال پرداخت می کنند معادل ۶۰ روز 
آخرین مزد و حداکثــر آن معادل ۹۰ روز 
آخرین مزد دریافتی کارگران است.مبلغ 
پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از 
یک دوازدهم ســقف تعیین شده در فوق 

تجاوز کند.
همچنین در تبصــره ۲ اصالحیه قانون 
پرداخت حقوق و دستمزد کارگران آمده 
است: کارگاه هایی که مطابق رویه جاری 
کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت کنند، 

عرف کارگاه معتبر خواهد بود. 
با توجه به اینکه حداقل حقوق کارگران 
برای امسال در شــورای عالی کار معادل 
یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین شد، 
بنابراین حداقل عیدی کارگران برای سال 
۹8 که باید از سوی کارفرمایان در پایان 
سال جاری پرداخت شود ۲ میلیون و ۲۲۲ 
هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران که 
نباید از معادل ۹۰ روز آخرین مزد دریافتی 
کارگران بیشتر باشد نیز سه میلیون و۳۳۷ 

هزار تومان خواهد بود. 

 کارگران را دریابید

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
درباره میــزان عیــدی و افزایش حقوق 
کارگران برای ســال آینده به ایرنا گفت: 
افزایش حقوق و میــزان عیدی کارگران 
براساس قانون تعیین شده است؛ بنابراین 
هر نوع تغییر در این زمینه نیازمند اصالح 

قوانین است. 
فتح اله بیــات افزود: با توجه به شــرایط 
اقتصادی کشور و فشــارهای اقتصادی 
وارد شده به کارگران، سبد معیشت آنها هر 
روز کوچکتر می شود بنابراین باید افزایش 
حقوق و عیدی کارگران سریعتر انجام شود 
اما برای تحقق این امر الزم است قوانین را 
اصالح کنیم.  وی ادامه داد: طبق ماده ۴۱ 
قانون کار باید افزایش حقوق و دستمزد 
کارگران برمبنای رشد نرخ تورم و پوشش 
هزینه های معیشتی کارگران انجام شود 
اما در شورای عالی کار به این قانون نیز بی 
توجهی می شود و باوجود اینکه همه ما به 
خوبی از نامناسب بودن شرایط معیشتی 
کارگران باخبریم اما تاکنون این امر محقق 
نشده است.  بیات خاطرنشان ساخت: با 
توجه به این شرایط اگر دستمزد کارگران 
افزایش نیابد و قدرت خرید کارگران باالتر 
نرود بدون شک آثار آن بر رکود بازار قابل 

مشاهده خواهد بود.

 شرمنده کارگرانیم
یک کارفرما نیز براین باور اســت که باید 
میزان دستمزد و عیدی کارگران افزایش 

 یابد زیرا با ایــن اعداد و ارقــام کارگران
 نمی توانند از پس هزینــه های زندگی 

بربیایند. 
محمدرضا بهرامن اظهارداشت: به عنوان 
یک کارفرما باید بگویم »شرمنده هستیم« 
زیرا نمی توانیم در شرایط سخت اقتصادی 

از کارگران حمایت کنیم.
وی تاکید کرد: با توجه به نوسانات ارزی و 
افزایش قیمت مواد اولیه و مشکالتی که در 
تامین آنها برای واحد تولیدی وجود دارد 
به ناچار هزینه های تولید افزایش یافته و 
کارفرمایان نمی توانند از پس مخارج تولید 
بربیایند به همین دلیل الزم است دولت 
برای افزایش دستمزد و عیدی کارگران با 

کارفرمایان همراهی بیشتری کند.

 طراحی ســه مدل برای حمایت 

غیرنقدی از کارگران
امــا نماینــده کارفرمایان در شــورای 
عالی کار بر این باور اســت که باید برای 
جلوگیری از کوچک شــدن سبد خانوار 
 کارگران از آنها حمایــت های غیرنقدی

 به عمل بیاید.
»اصغر آهنی ها« اعالم کرده بود که امکان 
افزایش نقدی حقوق و دستمزد کارگران 
وجود ندارد و تالش می کنیم قدرت خرید 
این قشر در قالب حمایت های غیرنقدی 

دولت تقویت شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا موافق 
با افزایــش عیدی و دســتمزد کارگران 
هســتید یا خیر؟ تصریح کرد، با توجه به 
شرایط اقتصادی کشــور و مشکالتی که 
برای واحدهای تولیدی و صنعتی به وجود 
آمده است نمی توان انتظار افزایش نقدی 

دستمزد را داشــت. آهنی ها یادآورشد: 
ســه مدل حمایت غیرنقدی از کارگران 
درحال مطالعه و بررســی است که پس 
از تکمیل آنها را به دولــت ارائه خواهیم 
کرد زیرا در شــرایط موجود اگر حمایت 
غیرنقدی از کارگران به عمل آید فشــار 
کمتری به کارفرمایان وارد خواهد شــد. 
نماینده کارفرمایان در شــورای عالی کار 
درباره افزایش عیدی نیز گفت: طبق قانون 
میزان عیدی کارگران دو تا سه برابر حداقل 
حقوقی است که دریافت می کنند و امکان 
تغییر آن وجود ندارد. وی تاکید کرد: هر 
چند کارفرمایان و فعاالن اقتصادی از نظر 
منابع مالی تحت فشــارند اما با این حال 
میزان عیدی ای که پرداخت می کنند به 
مراتب بیشتر از مقداری است که دولت به 

کارمندان پرداخت می کند.

نگاه حمایتی کارگران به بهبود معیشت با »دستمزد و عیدی«؛

کارگران را دریابید
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پست متولی ایجاد مرکز استارت آپ های حمل و نقل و لجستیک می شود
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست گفت: طرحی را در دست بررسی داریم که در این طرح مقرر شده پست 

متولی ایجاد مرکزی تحت عنوان مرکز استارت آپ های حمل و نقل و لجستیک شود.
 اقبال خواه با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش اعظمی از اســتارت آپ هایی که شکل گرفته اند مشکل 
لجستیک و حمل و نقل دارند، افزود: شرکت ملی پست قادر است با استفاده از زیرساختها و خدماتی که در 
اختیار دارد، این مشکل استارت آپ ها را حل کند و به عنوان سرمایه گذار غیرمستقیم در این زمینه نقش آفرین 

باشد. وی رویکرد مثبت وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص حمایت از استارت آپ ها را یاد آور شد و 
تصریح کرد: ماموریت شرکت ملی پست نیز حمایت از استارت آپ هایی است که در بخش اینترنتی شکل گرفته 

 اند، به همین دلیل در آینده نزدیک حداکثر امکانات خود را در چارچوب قوانین و مقررات در اختیار اســتارت آپ ها و 
کسب و کارهای نوپا قرار می دهد. او برخی قوانین و مقررات را مانع سرویس دهی مناسب به استارت آپ ها دانست و اظهار داشت: با بازنگری 

این قوانین و انجام برخی اصالحات در اساسنامه می توان این موانع را برطرف ساخت.  عضو هیئت مدیره افزود: تا کنون جلسات متعددی با برخی 
استارت آپ های موفق و نامدار به منظور ارتقای کیفیت و رفع نواقص زنجیره حمل و نقل برگزار شده که امیدواریم منجر به انعقاد قراردادهای پایدار 

و مثمر ثمری هم برای صاحبان کسب و کارها و هم پست شود.
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8درسیکهازهمبنیانگذارییکاستارتآپآموختم

.1تیمسازیمناسبیبرایاستارتآپتانداشتهباشید.
تیم مهم ترین دارایی هر مشارکت جدید اســت. اوال مطمئن شوید که بهترین افراد 
با مهارت های مکمل را در اختیار دارید. دوما مطمئن شــوید که با تیم خود راحت 
می توانید کار کنید. شما قبل از اینکه این مشــارکت را شروع کنید با هم همکاری 

حرفه ای داشتید.
صرفا به این خاطر که شــما دوســتان خوبی هستید، دلیل نمی شــود که شرکای 
خوبی هم در کســب و کار باشــید. هر کسی ســبک کاری و شــخصیت متفاوتی 
دارد. در یک شــرکت بزرگ با افراد زیادی کار می کنید، ولی در یک اســتارت آپ 
درتیم های کوچک و با تعداد کمی از افراد کار خواهید کــرد. اگر نمی توانید با آنها 
 به خوبی کار کنید، این امر تاثیر شــدیدی برشانس موفقیت کسب و کارتان  خواهد 

گذاشت.

.2بازاروصنعتتانرابشناسید.
اگر قبل از راه اندازی شــرکت تان متوجه 
شــدید که بــازار و صنعــت چگونه کار 
می کند، پس زمان بیشــتری برای تمرکز 
روی توســعه  محصول و فروش خواهید 

داشت.

)بالقوه(مشتریانباوقتاسرعدر.3
صحبتکنید.

شــما باید از محــل کارتان بیــرون بروید. 
صحبت با مشــتریان بالقوه، درک مشکالت 
آنها و تشــخیص نیاز بالقوه برای خدمات یا 
محصوالت بسیار مهم است. اصال نباید در این 

مورد کوتاهی کرد.

براساسوبشناسیدراتانقوتنقاط.4
آنرویزمانخودسرمایهگذاریکنید.

در استارت آپ باید هر کاری را تا حد مشخصی 
که مدنظرتان است، انجام دهید تا بتوانید بیشتر وقت 
خودتان را برای آنچه که واقعا در آن مهارت دارید، صرف کنید. بدین منظور باید به 

خوبی از نقاط  قوت و ضعف خودتان آگاه باشید و براساس آن عمل کنید.

.5زمانزیادیراصرفتکمیلمحصولنکنید.
با اینکه توسعه   »سیستم کامل X « یا »مجموعه ویژگی ایده آل Y« ممکن است 
از دیدگاه فنی یا حتی از دیدگاه بعضی ســهامداران قابل درک باشد، ولی باز هم 
فکر کنید که آیا این کار برای استارت آپ شما مناسب است یا خیر. اگر مشتریان 
واقعا خواستار محصول شما هستند خواهند توانســت از عهده  محدودیت های 

خاص برآیند. 
بهتر اســت یک خدمت یا محصول نیمه تمام را تهیه کنید و سپس ببینید که آیا 

واکنشی در بازار مشاهده می کنید یا خیر. شاید در پشت درهای بسته به تکمیل 
محصول بپردازید و درنهایت چیزی به دست آید که هیچ خریداری ندارد.

.6اولبودنممکناستمضرباشد.
اگر می خواهید نوآور باشید و برای اولین بار از تکنولوژی جدیدی استفاده کنید. 
هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد. گاهی اوقات آماده شدن مشتریان، کسب 
و کارها یا ســهامداران برای یک ایده، مقداری زمان می برد. استراتژی موفق این 
است که در عرصه، دومین نفر باشــید و از مزایای کارهای اساسی ای که نفر اول 
انجام داده اســت بهره ببرید، به خصوص وقتی که محصــول جدید کاملی ایجاد 

می کنید.
 

.7فرهنگبازخوردبازبابنیانگذارانمشترکوتیمتانداشتهباشید.
در تیم بنیان گذار، بــه فرهنگ بازخورد صادقانه نیاز داریــد. این امر به خصوص 
وقتی سخت است که بازخورد نه تنها مثبت است، بلکه تیم باید مطمئن شود که 

بازخورد، عملی و مفید است.

.8کاریکهموثرنیسترارهاکنید:
هنوز هم هر وقت متوجه شدید کاری موثر نیست، می توانید گامی به عقب برگشته 
و موقعیت را ارزیابی کنید. به چه دالیلی بعضی چیزها موثر واقع نمی شوند؟ آیا 
برای حل مشــکالت، می توان معیارهای واقع بینانه ای را در نظر گرفت؟ درغیر 
اینصورت معیارهای جایگزین چه چیزهایی هستند؟ اگر جایگزینی مناسب در 
طول مسیر پیش بیاید، می توان آن را انتخاب کرد، حتی اگر این کار به معنی رها 

کردن طرح اولیه باشد.
راه اندازی کسب و کار، کار آسانی نیست. گاهی احساس شکست خواهید کرد و 
برخی هم آن را تایید خواهند کرد. دیگران شما را به ادامه  کار تشویق خواهند کرد 
و شما موفقیت های خود در طول مسیر را جشن خواهید گرفت. هر استارت آپی 
منحصر به فرد است، ولی با این حال چالش های ناشی از راه اندازی کسب و کارتان 
منحصر به فرد نیستند. هیچ نیازی نیست که شما اشــتباه های قبلی دیگران را 
مرتکب شــوید. بدین منظور می توانید وبالگ ها و کتاب های مربوطه را بخوانید، 

مشورت کنید، یا مربی پیدا کنید.

چهکارشناســان
ميگویند؟

شــغلي که خارج از حوزه  
شماســت  تخصصــي 
ممکن اســت وحشتناک 
به نظر برسد. ممکن است 
کارمندانتــان ســواالتي 
بپرســند که نتوانید به آنها جواب دهید. 
وقتي یک کارشناس فني هستید از ارزشي 
که براي سازمان خود دارید مطلع هستید، 
ولي وقتي فاقد تخصص محتوایي هستید 
همیشه به خودتان مي گویید که من چه 
ارزشــي براي ســازمان خود دارم؟ براي 
تعیین پاسخ این سوال، باید طرز فکر خود 

را تغییر دهید.
هر چه مقام باالتري در ســازمان داشته 
باشید، از شــما انتظار مي رود تصمیمات 
بیشتري بگیرید که گاهي ممکن است این 
ِ تان  تصمیمات در حیطه  تخصص یا تجربه 
نباشد. این، آغاز تغییر در زندگي حرفه اي 

شماست.
در اینجا نکاتي را مطرح مي کنیم تا بدانید 
که چطور این تغییــر را حتي االمکان به 

صورت مستمر و یکنواخت انجام دهید.

ترسهايخودرانادیدهنگیرید.
طبیعي اســت که در مورد توانایي خود 
براي مدیریت کســي که تجربه و دانش 
فني بیشتري نسبت به شما دارد احساس 
نگراني و ناامني داشته باشید. اولین قدم این 
است که ببینید آیا این ترس شما واقعیت 
دارد یا خیر. اگر کسي به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم چیزي به شــما نگفته، باید 
عمیق تر نگاه کرده و از خودتان بپرسید که 

این ترستان ناشي از چیست؟

مشورتکنید.
فرض کنید با مدیراني کــه چالش هاي 

مشــابهي را تجربــه کرده انــد مالقات 
مي کنید. وقتي با همتایــان و مربیان در 
مورد احساســات خود و ترس هایي که از 
بي کفایتي دارید صحبت مي کنید، دیگر 
کمتر احســاس تنهایــي خواهید کرد و 
ممکن است ایده هایي براي نحوه  اداره  این 
موقعیت به ذهنتان برســد. هیچ اشکالي 
ندارد که براي اطمینان و قوت قلب خود 
سوال بپرسید. با جواب هایي که دریافت 
مي کنید از نقاط قوت خود مطلع خواهید 

شد.

آگاهباشید.
در گذشــته، در یــک ســازمان رئیس 
نقش معلم را داشــت و کارمنــدان هم 
یاد مي گرفتنــد و هر چیزي کــه به آنها 
گفته مي شــد را انجام مي دادنــد. ولي 
 امروزه یادگیــري یک جــاده  دوطرفه

 است.
 به کساني که به شــما مستقیما گزارش 
مي دهند بگویید کــه مي خواهید از آنها 
چیزي یاد بگیرید، و سپس عمدا فرصتي 
را فراهم کنید که بتوانند این کار را انجام 
دهند. الزم نیســت یک کارشناس فني 
باشــید، ولي باید به حد کافي از جزئیات 
مطلع باشــید تا بدانید که مشکل از کجا 
آب مي خورد. بــا کارمندان خود صحبت 
کنید، بفهمید نگراني هایشان چیست، گیر 
کارشان کجاست، و از چه کسي اطالعات 
مي گیرند. در این صورت دید بیشــتري 
نسبت به کار کارمندان خود پیدا مي کنید 
و آنها هم انگیزه  بیشتري براي کار خواهند 

داشت.

مقابلهداردوجودکهمشکليهربا
کنید.

اگر اعضاي تیم تان در مورد توانایي شــما 
در رهبري نگراني هایي را مطرح مي کنند، 
یا اگر شــایعاتي در اداره پخش مي شود، 
باید بررسي کنید که ریشه  این مشکالت 
کجاست. وقتي کسي که گزارش مستقیم 
به شــما مي دهد به طور آشــکار با شما 
دشمني مي کند باید صادقانه این مساله 
را بپذیرید و بگوییــد: مي دانم که تجربه 
و تخصص شــما بیشــتر از من است و از 

نگراني هاي شما در این مورد مطلع هستم. 
هیچ وقت ســعي نکنید از خودتان دفاع 
کنید. در عوض به آن شخص نزدیک شده 
و در مورد آنچه که مي توانید براي تامین 
نیازهایش انجام دهید با او صحبت نمایید. 
یادتان باشد هدف شما این است که بفهمید 
چطور مي توانید با هم کار کنید و از کارمند 

خود حمایت نمایید.

بازخوردبدهیدوبازخوردبگیرید.

خیلي خنده دار است که بخواهید در مورد 
زمینه هایي که تخصص ندارید بازخورد ارائه 
دهید. پس فقط در مورد حوزه هایي که در 
آنها اقتدار و مشــروعیت دارید اظهارنظر 
  ِ نمایید. مثال بگویید مي خواهم درباره  نحوه 
ارتباط شما با تیم فروش صحبت کنم، در 
مورد نتیجه و آنچه کــه رخ داده صحبت 
کنید. ولي سعي کنید حتما به همان اندازه 
که بازخورد مي دهیــد بازخورد دریافت 

کنید.

ارزشافزودهایجادکنید.
به عنوان یک مدیر، شاید بهترین راه براي 
کسب اعتبار و اعتماد این باشد که ارزشي 
که به تیم افزوده اید را نشــان دهید. این 
ارزش ممکن اســت نحوه  دور هم جمع 
کردن افراد، نحوه  استفاده  شما از شبکه 
بــراي انجــام کار، نحوه  ارتباط شــما با 
ذینفعان، یا چشــم انداز گسترده تر باشد. 
شما باید به کارکنان خود کمک کنید در 
کارشان پیشــرفت کنند، مثال مي توانید 
از آنها بپرســید: قرار است به کجا برسي؟ 
مي خواهي چه چیزي یاد بگیري؟ از من 

چه مي خواهي؟
الزم نیست مربي کسي باشید، ولي باید به 

پیشرفت او کمک کنید.

بهکارمندانخود،فرصتبدهید
بــه عنــوان رهبــر، یکــي از مهم ترین 
مسئولیت هاي شما این است که محیطي 
براي ابراز استعداد کارکنانتان ایجاد کنید. 
این کار مستلزم این است که یاد بگیرید 
چطور به عقب برگشته و امکان وقوع کارها 
را فراهم نمایید. وظیفه  شما این است که 
فرصت ایجاد کنید. وقتي که مي خواهید 
گزارش پیشرفت را به رهبران ارشد ارائه 
کنید به تیــم خود اطالع دهیــد. وقتي 

افراد گزارش دهنده بدانند چرا شما وارد 
جزییات مي شوید، تحملشان باالتر خواهد 
رفت، ولي اگر به آنها توضیحي ندهید این 
احساس در آنها ایجاد مي شود که شما به 

آنها اعتماد ندارید.

،دهیدنشانراخودنفسبهاعتماد
ولينهزیاد.

حتي وقتي که احساس مي کنید سرتان 
خیلي شلوغ است و نمي توانید همه  کارها را 
مدیریت کنید، باید به مقدار مناسب، از خود 
اعتماد به نفس نشان بدهید. اگر بیش از حد 
اعتماد به نفس نشان دهید مردم به شما 
اعتماد نخواهند کــرد و فکر مي کنند که 

متکبر و خودخواه هستید.

داشتهیادبههمیشهرااصولاین
باشید:

در مورد ویژگي هاي نقش خود با مدیرتان 
صحبت کنید.

راهي بیابید که بتوانید ارزش افزوده اي براي 
تیم خود ایجاد کنید و به پیشرفت کاري 

کارمندان کمک نمایید.
بدون دخالت هاي بیجا، این امکان را براي 
کارمندان فراهم کنید که بتوانند کارشان 

را انجام دهند.

یک مدیر همه جانبه !

افراد باهوش تر از خودتان را مدیریت کنید

احساسکهوقتيحتي
خیليسرتانکنیدمي

توانیدنميواستشلوغ
مدیریتراکارهاهمه
مقداربهباید،کنید

اعتمادخوداز،مناسب
.بدهیدنشاننفسبه

بهاعتمادحدازبیشاگر
مردمدهیدنشاننفس
نخواهنداعتمادشمابه

کرد.

اســتخدامراباهوشافرادهمیشــهمدیرانبهترین
باشندشماخودازترباهوش،افرادایناگرولي.کنندمي
چطورباشدبیشترآنهادانشیاتجربهاگرکنید؟ميچه
آنهاسطحدرشماتخصصاگرنمایید؟ميمدیریتراآنها
نباشدچطورميتوانیدنقشمربيرابرايآنهاایفاکنید؟

،،
بهترینشاید،مدیریکعنوانبه
ایناعتمادواعتبارکسببرايراه

ایدافزودهتیمبهکهارزشيکهباشد
ممکنارزشاین.دهیدنشانرا
کردنجمعهمدورنحوهاست

شبکهازشمااستفادهنحوه،افراد
باشماارتباطنحوه،کارانجامبراي
ترگستردهاندازچشمیا،ذینفعان

.باشد
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Every year, on December 21, Iranians around the 
world celebrate the arrival of winter, the renewal 
of the sun and the victory of light over darkness 
on Yalda Night, which is one of the most ancient 
Persian festivals. The festival dates back to the 
time when a majority of Persians were followers of 
Zoroastrianism prior to the advent of Islam.
Origin
Yalda, which means birth, is a Syriac word imported 
into the Persian language.Early Christians linked 
this very ancient Persian celebration to Mithra, 
goddess of light, and to the birth anniversary 
of Prophet Jesus (PBUH).Iranreview writes 
that in most ancient cultures, including Persia, 
the start of the solar year has been marked 
with the celebration of the victory of light over 
darkness, and the renewal of the sun.According 
to Persiantribune, Early Christians used the term 
Yalda specifically with reference to the birth of 
Mithra, goddess of light.Because Yalda is the 
longest and darkest night, it has come to symbolize 
many things in Persian poetry; separation from 
a loved one, loneliness and waiting. After Yalda, a 
transformation takes place – the waiting is over, 
light shines and goodness prevails.According to 
Iranvisitor, among the Persian and many other 
ancient cultures, light, day and the sun were signs 
of God while night and darkness represented evil. 
People believed that light and darkness were in 
constant conflict. Longer days are the days of light 
and God’s triumph and longer nights are signs of 
evil’s victory. Yalda, the last night of autumn and 

the longest night of the year, finishes with light’s 
victory at dawn with Mithra’s birth. It is a turning 
point of the year and in the coming months, the 
days will grow longer and the nights will be shorter.
Some sources say Yalda is taken from Islamic times. 
In pre-Islamic Zoroastrian tradition the longest 
and darkest night of the year was a particularly 
inauspicious day, and the practices of what is now 
known as “Shab-e Chelleh” were originally customs 
intended to protect people from evil during that 
long night.People were advised to stay awake most 
of the night, lest misfortune should befall them, and 
people would then gather in the safety of groups 
of friends and relatives, share the last remaining 
fruits from the summer, and find ways to pass the 
long night together in good company.In addition to 
Iran, Central Asian countries such as Afghanistan, 
Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan and some 
Caucasian states such as Azerbaijan and Armenia 
share the same tradition and celebrate Yalda 
annually at this time of the year.
Traditions
Yalda is a time when friends and family gather 
together to eat and read poetry (especially Hafez) 
until well after midnight. Fruits and nuts are 
eaten and pomegranates and watermelons are 
particularly significant. Old texts say the red color 
in these fruits symbolizes the crimson hues of dawn 
and glow of life, invoking the splendor of Mithra.
 Food
Food plays a central role in any form of the 
celebrations in Iran. In most parts of the country 
the extended family come together and enjoy a 
fine dinner.
The main dish of the night, is Fesenjan, the rich, 
tangy Iranian chicken stew with walnuts and 
pomegranate which is a highlight of the Persian 
fest Yalda. However, each city in Iran has its own 
traditions regarding the type of food to be served 
for dinner at Yalda night.Gilan in northern part of 
Iran, serves sabzi polo, dish of rice and chopped 
herbs, along with whitefish or smoked fish during 
the night of Yalda.But in Shiraz the special dish 
is havij polo, carrot rice. The dish is served with 
Persian roasted saffron and lemon chicken.Anar 
Polo in Qazvin, Khashil in Tabriz, Khagineh Khorma 
in Zanjan, Kalam Polo in shiraz and Nardoon Stew 
in Mazandaran province are among other kinds of 
dishes served in different parts of Iran during the 
longest night of the year.
Nuts
Nuts are among foods consumed at Yalda night, in 

the form of sweet nuts together with dried berries 
and raisin. Eating nuts is said to lead to prosperity 
in days to come.
Red-colored fruits
The red-colored fruits symbolize the crimson 
hues of dawn and glow of life invoking the glory 
of Mithra, old tales say. A wide variety of fruits and 
sweetmeats specifically prepared or kept for this 
night are served. Fruits common to the celebration 
include watermelon and pomegranate.
Pomegranates
Placed on top of a fruit basket, pomegranate was 
considered as a symbol of rebirth and breaking 
it brought joy to people’s lives. The purple outer 
covering of a pomegranate symbolizes birth or 
dawn, and their bright red seeds the glow of life. 
Of course, it must be said that most of the fruits 
in Yalda night at that period brought blessing in 
their life.
Watermelon
Watermelons were put on the tables because of 
their spherical shape which was the symbol of the 
sun. Watermelon is consumed more than every 
other fruits. Some believe if you eat watermelon 
at Yalda, you won’t be hurt by the diseases and 
coldness of the coming winter, Dreamofiran writes. 
Watermelon is decorated with creative styles to 
add more beauty to the night.
Praying
On Yalda night, the oldest member of the family 
says prayers expressing gratitude to God for 
previous year’s blessings, and prays for prosperity 
in the coming year, and the other members of 
the family raise their hands to the sky saying 
‘Ameen’. After paraying the oldest member cuts 
the watermelon which symbolizes the removal 
of sickness and pain from the family, and gives 
everyone a share.
Reading poems out loud
“The true morning will not come, until the Yalda 
Night is gone,” the great 13th century Persian poet 
Sa’di writes.One of the other traditions of Yalda 
night, which has been added in recent centuries, 
is getting a ‘Hafez reading’ from the book of great 
Persian poet Shamsu d-Din Muhammad Hafez-e 
Shirazi, the Iranian poet of 14th century AD. Each 
member of the family makes a wish and randomly 
opens the book and asks the eldest member of the 
family to read it aloud. What is expressed in that 
poem is believed to be the interpretation of the 
wish and whether and how it will come true. This 
is called Faal-e Hafez (Hafez Omen).

Yalda: Iranian celebration of 
winter solstice

Healthy Yalda night table 
in Chaharbagh Abbasi 
Avenue

Isfahan welcomes tourists 
in Nazhvan
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Shazdeh Hossein 
Shrine, Qazvin, 
Iran

Shazdeh Hossein 
Shrine in Iran’s 
northern city of Qazvin 
is the mausoleum of 
one of the sons of the 
eighth Shiite imam 
Ali ibn Musa al-Reza 
(765-818).The shrine 
enjoyed architectural 
prominence for the 
first time in 1220s. 
During the reign of 
Shah Safi of Safavid 
dynasty (1038 – 1052 
A.D.), it received 
additional spaces and 
became a magnificent 
architectural complex 
and was reconstructed 
in 1840s.
A vast courtyard, 
flanked by the northern 
and southern gates, 
provides enough space 
to gaze at the edifice. 
There are also 2 smaller 
doors in the eastern 
and western walls. Of 
all the entrances, the 
northern one is an 
imposing piece of work. 
Geometrical patterns, 
decorative tile-
works, tall gates, and 
6 mini-minarets have 
bestowed the northern 
entrance a unique style 
and is like no other 
inside the monument 
or elsewhere.The 
chamber, which 
houses the tomb, is 
an old masterpiece of 
parquetry. Both the 
chamber and its door 
are exquisite wood-
works dating back 
to 1403 A.D. Inside 
the chamber, there is 
wooden chest placed 
on top of the tomb. 
Like the chamber and 
the door, the chest is a 
superb piece of wood-
work, crafted by skilled 
hands of old, patient 
artisans.
The tomb is situated 
in the middle of a large 
hall adorned with 
amazing muqarnas 
works; corbels in 
traditional Islamic and 
Persian architecture. 
52 verandas with 
breathtaking tile-
works surround the 
tomb chamber. Here 
again, the access is thru 
the north and south, 
but to the east and west 
of the tomb, there are 
2 stuccoed porticos, 
worth a visit and a 
short walk.
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“On the occasion of Yalda night, a program 
with health-oriented approach, and 
a competition of healthy Yalda table will 
be held in Chaharbagh Abbasi Avenue on 
Thursday,” the head of the health culture 
development department of Isfahan 
municipality said.
“Special program of Yalda night will be 
held with the cooperation of Chaharbagh 
Avenue management, with the purpose of 
improving healthy diets in family gatherings, 
on December 20, from 16 to 19 p.m.,” Farinaz 
Tavalaian said.
“Music performances and stand-up comedies 
have been considered for this program, 
and the characters of “Health Theater” will 
be present in Chaharbagh Avenue as the 
performances,” she added.                 
“The competition of healthy Yalda table will 
be held during the happy hour specials, and 
participants should prepare a Yalda table 
full of natural and healthy food in line with 
promoting the culture of healthy diet,” she 
continued.
Saying that at the end of this program, an 
expert will visit the booths and choose the 
best table, she noted, “Citizens can see these 
tables in various pavilions.”

“We should create a happy space with developed 
recreational capacities in Nazhvan in order 
to arrive to witness citizens and tourists’ 
satisfaction,” the deputy of urban services of 
Isfahan municipality said.
 Saying that Nazhvan with an area of more than 
1300 hectares is considered to be the respiratory 
lung of the city, Hossein Amiri said, “Preserving 
these 1300 hectares means maintaining the 
green space of this complex that is currently 
in critical condition due to the water shortage. 
The green space of Najvan forest park has an 
important role in preserving the people and 
citizens’ health.”
Pointing out that this year, the irrigation of the 
green space and trees of Nazhvan has been 
taken place by using 20 water tanks, he added, 
“Constructing water collector and installing 
water storage tanks for green spaces are among 
the programs of the urban services to protect the 
green space of this area.”
“Currently, Nazhvan has been welcomed by 
Isfahani people and even domestic and foreign 
tourists; so, in order to develop and improve its 
tourism capacity, we should do our best,” he said 
regarding tourism and recreational capacities 
of this park.
Referring to recreational places of Nazhvan 
such as bird garden, aquarium, health road, 
reptile garden, chairlift, amusement park, family 
boating, shells collection, butterflies garden, and 
etc., he said, “according to the recorded statistics, 
annually about 2,000,000 tourists visit the 
recreational complexes of Nazhvan park; this 
presence of people will increase the importance 
of paying attention to these recreational places.”

Yalda is one of the most celebrated 
traditional events in Iran which 
marks the longest night of the year, 
that is, in the night of the Northern 
Hemisphere’s winter solstice.
Ali Akbar Dehkhoda defines Chelleh 
(Night of Forty) or Yalda as “the 
longest night of the year that Iranians 
consider it auspicious. Iranians 
celebrated this night with gathering 
around the fire and dancing at night. 
They set and design tables and they 
put hearth, scent bottle and a variety 
of food such as seasonal food like 
bread, cookies, pudding and meat 
on it.”
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Iran has called on the European 
Union to press US authorities 
to allow the delivery of Airbus 
passenger aircraft purchased 
by Tehran.To upgrade its 
aging fleet, Iran Air ordered 
200 passenger aircraft—100 
from Airbus, 80 from Boeing 
and 20 from Franco-Italian 
turboprop maker ATR—after a 
2015 nuclear deal was reached 
between Iran and six major 
powers. 
But the US Treasury 
Department revoked the 
licenses of Boeing and France’s 

Airbus to sell commercial 
planes to Iran Air after US 
President Donald Trump 
pulled the United States out 
of the agreement in May 
and reimposed sanctions, 
Reuters reported.“Our main 
concern is being able to serve 
our passengers better ... We 
hope that the EU can get the 
OFAC (Office of Foreign Assets 
Control) licenses for the 
delivery of purchased Airbus 
planes,” Iran Air Chief Executive 
Farzaneh Sharafbafi was 
quoted as saying by ISNA.

WTO chief 
stresses 
cooperation 
with Iran
S e c r e t a r y -
General of the 
World Tourism 
O r g a n i z a t i o n 
(WTO) Zurab 
P o l o l i k a s h v i l i 
on Tuesday 
stressed the need 
for cooperation 
with Iran to help 
promote tourism 
industry.
In a meeting 
with Iran’s 
Ambassador to 
Spain Hassan 
Qashqavi, he 
explored the ways 
for promoting 
c o o p e r a t i o n 
between Iran and 
WTO in tourism 
sector.
Q a s h q a v i 
elaborated on 
Iran’s strategic 
policies in the field 
of tourism and 
creating facilities 
for attracting and 
easing visit of 
tourists to Iran.
Referring to the 
measure taken 
to boost tourism 
c o o p e r a t i o n 
between Iran and 
Spain, he said that 
holding cultural 
and civilizational 
e x h i b i t i o n s 
and Iranian 
c o m p a n i e s ’ 
active presence 
in the Tourism 
Exhibition Fitur 
in Madrid were 
among them.
WTO chief, for 
his part, hailed 
Iran’s tourism 
a t t r a c t i o n s , 
saying that the 
entity is ready for 
contributing to 
development of 
the industry.
Earlier in a 
meeting with 
the head of Iran 
Cultural Heritage, 
H a n d i c r a f t s 
and Tourism 
O r g a n i z a t i o n , 
the issue of 
e s t a b l i s h i n g 
h a n d i c r a f t s 
academy as the 
first in the world 
was discussed.
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EU Urged to Press US on Airbus 
Deliveries

Iran will use part of the deposits 
for purchasing essential goods 
from India and to meet expenditure 
incurred by its diplomatic missions 
in the South Asian nation, the people 
said, asking not to be identified 
because the information isn’t public, 
Bloomberg reported. All spending 
will be in Indian rupees.
Continued supplies is crucial for 
India, a country that imports nearly 
80 percent of its annual crude 
requirement, as Tehran offers better 
credit terms than other Middle 
East oil producers and, in the past, 
has accepted payments in Indian 
rupees, rather than US dollars. 
The south Asian nation purchased 
crude worth about $9 billion from 
Iran in the financial year that ended 
March 31.The payment mechanism 
will allow India to continue oil 
purchases despite US sanctions. 
Washington has also granted an 
exemption for India. Refiners such 
as Indian Oil Corp. and Mangalore 
Refinery & Petrochemicals Ltd. 
will make payments after the 
mechanism is officially notified, the 
people said.
Spreading Risk
Also, payment into multiple escrow 
accounts will reduce the risks of 

Iranian bank accounts being frozen 
in case the US brings new banks 
under sanctions, the people said.
“We already have 15 Iranian bank 
accounts, out of these five have 
come under secondary sanctions,” 
UCO Bank Managing Director Atul 
Kumar Goel said Tuesday, adding 
that the remaining 10 are eligible 
for bilateral trade between India and 
Iran. Finance Ministry spokesman 
D.S. Malik declined to comment.
India and Iran followed a similar 
mechanism previously when the US 
imposed sanctions in 2012. At that 
time, 45 percent of the dues were 
paid into escrow accounts in India 
of Iranian banks and the remaining 
settled in euros through an overseas 
bank.
On May 8, US President Donald 
Trump pulled his country out of 
the nuclear deal known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), which was achieved in 
Vienna in 2015 after years of 
negotiations among Iran and the 
Group 5+1 (Russia, China, the US, 

Britain, France and Germany), and 
announced plans for new sanctions 
against Tehran.
Three months later, on August 6, 
Trump signed an executive order re-
imposing many sanctions on Iran.
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.
Those sanctions were supposed 
to shut down Iranian oil exports, 
but they failed to do so after 
Washington, over fear of a supply 
crunch in global markets, granted 
eight countries temporary 
exemptions to allow them to 
buy from Tehran without any 
punishment.Iranian oil production 
and exports peaked at 3.8 million 
and 2.4 million barrels a day, 
respectively, in the second quarter 
of this year, according to data from 
OPEC and the International Energy 
Agency. That means exports have 
fallen by only about 900,000 barrels 
per day.

Concern Over High Road 
Fatalities in Iran
Poor roads, substandard automobiles 
plus reckless driving are pushing up road 
fatalities, says a Traffic Police deputy chief.
Ayoub Soleimani pointed to the rising rate 
of road fatalities and called for “effective 
measures to help protect the thousands 
of innocent lives lost to road accidents 
every year,” the news website Asre Khodro 
reported.
Charts from the Iranian Legal Medicine 
Organization show indicate that during 
the first half of the current fiscal year to 
September, over 8,800 road deaths were 
recorded, which is 1.7% higher than the 
corresponding period last year when 8,600 
people lost their lives.  
The LMO has published detailed reports 
on road fatalities over the past 13 years. 
According to the published data, in the fiscal 
ending in March 2005, more than 28,000 
people died in road accidents. The number 
dropped to 15,900 in the Iranian year that 
ended in March 2016, according to Financial 
Tribune.
However, the number of road fatalities has 
been of the ascending order since March 
2016.  Road accidents claimed 16,201 lives 
in the last Iranian year that ended in March 
-- 1.9% higher than a year earlier.
The troubling news is also confirmed by the 
World Health Organization -- ranking Iran 
as the 38th country with the world’s worst 
roads.
Earlier in the week, Traffic Police Chief 
General Taqi Mehri told reporters, “Traffic 
Police had to fight hard and long for 
implementation of basic motor vehicle safety 
standards … Only 30% of cars made in Iran 
are safe.”
Mehri later told ISNA that the share of road 
traffic mortalities caused by bad driving and 
violation of traffic rules can be reduced with 
stricter penalties and heavier fines. “The fines 
should be increased in order to make them 
more effective,” Mehri said.
The higher fines have been drafted and 
submitted to the government for approval. 
Furthermore, Traffic Police is poised to 
enhance its control network with the help of 
new surveillance cameras.
As part of a project backed by the 
Road Maintenance and Transportation 
Organization, intercity roads will be 
equipped with 4,000 new cameras. The 
project is financed by the Plan and Budget 
Organization and is expected to be concluded 
in five years and cost 10 trillion rials ($92 
million).

India will deposit payments for crude oil imported 
from Iran into escrow accounts of five of their 
banks held with state-run UCO Bank Ltd. after the 
two nations agreed on a payment mechanism to 
overcome US sanctions, according to people with 
knowledge of the matter.

India to Pay Five Iranian Banks for Oil 
Purchases: Report

news

IOOC inks MoUs on boats, oil 
pipes
The Iranian Offshore Oil Company (IOOC) signed four 
Memoranda of Understanding (MoUs) with domestic 
companies for supplying boats and standardization of flexible 
oil pipes.
The documents were signed on Monday evening on the 
sidelines of the International Kish Marine Industries Exhibition 
in Kish Island, Shana reported on Tuesday.
IOOC inked the MoUs with Barzin Energy Noavar, Parto Tadbir 
Pars, Morvarid Parsian Kish and Batservice-Contracting 
companies.

Three of the documents were aimed at supplying vessels 
and tugboats required in IOOC operations. Construction and 
procurement of ASD tug boats used for loading and exporting 
oil concerned one of the deals. Each ASD boat costs $10 million 
to be built.
Another deal concerned the construction of passenger boats 
with the capacity of carrying 80 people and freight with 
an investment of $5.2 million.Morvarid Parsian Kish also 
committed itself to build two anchor handling tug supply 
(AHTS) vessels with over $20 million of investment.
The last MoU concerned standardization of flexible oil pipes 
which is licensed by a European company and would be 
complete in a matter of two years.

“The policies and strategies of 
the Iranian Ministry of Petroleum 
are optimum exploitation of 
the potentialities of domestic 
manufacturers and signature of 
these MoUs was aimed at realizing the 
ministry’s goals in this regard,” said Hamid 
Bovard, IOOC CEO, after signing the deals.
He said the number of ships and tugboats used in IOOC 
operations was at its lowest from 95% to currently 30% being 
owned by foreign companies. He also expressed optimism 
that by signing such deals, all of the boats would be owned by 
Iranian companies.

Iran: Participatory 
Bonds Generate 
$394m in 7 Months
A report by the Central Bank of Iran 
shows that out of a total of 51 trillion rials 
($504.9 million) worth of participatory 
bonds, 39.8 trillion rials ($394 million) 
were bought by investors in the first 
seven months of the current fiscal that 
started in March.
Issuers were largely from the public 
sector including the government, 
which issued participatory bonds 
via the Economy Ministry to finance 
development projects.  Municipalities 
from Tehran, Isfahan, Mashhad, Ahvaz, 

and Qom also issued bonds to fund urban 
railroad infrastructure. 
The provisional bond yields were 15% 
per annum for government bonds 
and 20% for municipality bonds with 
maximum four-year maturities. 
Data show that by the end of October, 
government bonds amounted to 20 
trillion rials ($198 million), equal to 
39% of all issued bonds, 17.8 trillion rials 
($176 million) of which were bought, 
Financial Tribune reported.
Participatory bonds issued by 
municipalities amounted to 31 trillion 
rials ($306.9m) in the same period that 
accounts for about 60% of all bonds. Of 
this amount, 21.9 trillion rials ($217 
billion) were sold to buyers.

The CBI said bonds are issued by 
municipalities mainly to complete urban 
railroad projects as recommended in the 
2016-17 budget. 
TM Leads the Pack  
Tehran Municipality had the lion’s share 
of bonds worth 7 trillion rials ($69.3 
million) and 6 trillion rials ($59.4 
million) for two of its subway lines (7 
and 6). TM Bonds for Line 7 which were 
issued at the start of the new fiscal year 
were sold in their entirety. However,  
bonds issued for Line 6 had no buyers, 
probably due to the fact that they were 
issued in September and close to the time 
when the report was concluded (late 
October).   

India and 
Iran followed 
a similar 
mechanism 
previously when 
the US imposed 
sanctions in 
2012. At that 
time, 45 percent 
of the dues were 
paid into escrow 
accounts in 
India of Iranian 
banks and the 
remaining 
settled in euros 
through an 
overseas bank.



Iran to standardize Persian 
Language int'l exams
Iranian President Hassan Rouhani enacted 
the bill already passed by the Supreme Council 
of the Cultural Revolution as to organize 
the international Persian Language exams.
According to a report by the Supreme Council of 
the Cultural Revolution on Wednesday, the bill 
contains the following articles: 
1.The guidelines and the standards of Standard 
Persian Language Proficiency Test (AMFA) 
will be prepared by Saadi Foundation and the 
Ministry of Science, Research and Technology 
and will be announced by the secretariat of the 
Supreme Council of the Cultural Revolution.
2.AMFA Test is held as two types of ‘General’ 
and ‘Academic’. The Test will be given to foreign 
applicants of Iranian universities.
3.Iranian universities can hold Persian 
Language exams if need be.
Iranian nation never to bend to 
pressure: Gen. Salami
IRGC Deputy Commander Brigadier General 
Hossein Salami said Wed. that the Iranian na-
tion has always passed the difficulties through 
patience, valor and sacrifice, and will never 
bend to foreign pressure.Addressing a com-
memoration ceremony for the narrators of the 
Iran-Iraq war in Tehran, General Salami said, 
“every nation has a source of inspiration, and 
the source which inspired our nation and built 
its character was the sacred defense during 
the imposed war.”He said that today’s might 
and honor of the Iranian nation against the US 
owed to the big test of the sacred defense in the 
war against Saddam in 1980-88.  “Resistance 
during the war taught us how to withstand the 
global arrogance in the past 40 years,” he said, 
adding that “the nation should follow the same 
strategies it had adopted during the eight-year 
battle to prevent the enemies win the current 
economic war against the Islamic Republic.”“If 
we move toward such source of inspiration, the 
victory will be ours, just like it has always been 
in the past,” the general said.
Iran intelligence forces arrest 
economic disruptor with fake ID
Iranian Intelligence Minister Seyed Mahmoud 
Alavi said Wednesday that an Iranian economic 
disruptor who had fled the country, resettling 
abroad, has been arrested and returned to the 
country.
Intelligence forces managed to arrest 'Shirin 
N', guilty of embezzling over $ 800 billion from 
one of Iranian banks and fleeing abroad, Alavi 
announced.
She had fled Iran with a fake identity and was 
illegally living in one of the neighboring coun-
tries with a fake passport for more than a year, 
he noted.
Alavi added that she was arrested and returned 
home, thanks to the efforts made by Iranian 
intelligence forces.

Commander: Iran Enjoying Safe Border 
with Afghanistan

Commander of the 
Iranian Border Guards 
Brigadier General 
Qassem Rezayee said 
that driving a wedge and 
creating division in the 
Islamic world is among 
the enemies’ major goals, 
hence preserving unity 
and solidarity is the 
country’s real need.
During the Tuesday 
meeting with the 
administrative council 
in the city of Taybad 
in Razavi Khorasan 
Province in northeastern 
Iran, Brigadier General 
Qassem Rezayee said, 
“In a situation where 
the United States and its 
stooges seek to isolate 
Islam and the Muslims, 
we should convey the 
message of Islam to the 
world through unity.”
He noted, “As our soldiers 
and martyrs put their 
lives on the line during 
eight years of sacred 
defense to elevate the 
Islamic system and to 
preserve the holy ideals 
of Imam Khomeini, the 
border guards defended 
the country’s borders 
with their heart and soul 
and will not take even a 
step back.”
If the martyrs and the 

wounded veterans 
had not sacrificed 
themselves to defend 
Iran’s borders, today we 
would not have stable 
security on the borders, 
he said.
General Rezayee added, 
“All the shared borders 
between Iran and 
Afghanistan are safe 
and the border guards 
are defending our 
lands and waters with 
total preparedness and 
authority.”
He described as good 
the performance of 
Afghan border guards 
during recent years 
and added, “The 
cooperation between 
the two countries on the 
borders has reduced 
the amount of drug 
smuggling into Iran, 
however interactions 
should be enhanced 
so that we no longer 
witness the presence of 
drug smugglers across 
shared borders.”
He went on to say Iran’s 
enemies should know 
despite all their tricks 
and conspiracies, 
they cannot cause any 
problem in the country.
The commander 
considered Iran’s 

security as blessing and 
a gift from the armed 
forces to the people of 
Iran.
“The Iranians should 
be aware the armed 
forces” full presence 
had given them the gift 
of social, economic and 
psychological security 
and we all have a duty to 
protect it,” he stressed.
Meeting Army Ground 
Forces and the head 
of Sunni and Shiite 
tribes from some cities 
in Razavi Khorasan 
were among plans 
of the Border Guard 
Commander’s visit to 
the border city of Taybad 
in Razavi Khorasan 
Province. 
In a related front, earlier 
in mid-November, 
Chairman of the Iranian 
Parliament’s National 
Security and Foreign 
Policy Commission 
H e s h m a t o l l a h 
F a l a h a t p i s h e h 
called for widening 
border security 

cooperation with Iraq 
and Afghanistan in a 
bid to pave the way 
for enhancing trade 
exchanges with those 
countries.
“I believe that if security 
is established at borders 
and the economy of these 
regions booms, many of 
the problems caused by 
the US sanctions will be 
resolved,” he said.
He also pointed to 
the importance of 
boosting trade ties 
with Afghanistan, and 
said under the current 
circumstances, many 
products that Iran 
cannot import from 
Europe are now available 
through the neighboring 
states.
A week before that, 
General Rezayee 
expressed his 
satisfaction in the level 
of cooperation in the 
border security area 
between Iran and the 
neighboring countries, 
including Turkey.

SPV may be estab-
lished at a European 
judicial institution: 
MP
A senior Iranian lawmaker 
told MNA on Wed. about 
a new proposal for the 
activation of Iran-EU’s trade 
mechanism, saying the SPV 
may be established at a judicial 
institution in a European country.
Chairman of the Iranian 

Parliament’s National Security 
and Foreign Policy Commission 
Morteza Saffari Natanzi told 
Mehr News correspondent 
on Wednesday that European 
countries are making a lot of 
effort to put the promised trade 
mechanism, officially known as 
Special Purpose Vehicle (SPV), in 
place, adding that their efforts are 
however undermined at every 
level under the US pressure.
He said two countries had earlier 

agreed to host the SPV, but the 
United States threatened their 
bank and forced them to back 
away from their decision.
Saffari then noted that a new 
proposal has been made to 
establish the SPV at a judicial 
institution in a European country 
so that the Americans would be 
unable to intervene.
“If this happens, the trade 
mechanism will be soon in place,” 
he added.

The trade mechanism is part 
of the EU’s efforts to encourage 
Iran to remain in the nuclear 
deal following the unilateral 
withdrawal of the US back in 
May, by offering an alternative 
payment channel to keep trade 
flowing with Iran in defiance 
of US sanctions. According to 
EU’s foreign policy chief Federica 
Mogherini, the mechanism will 
come into effect by the end of 
December.

Iranian Border Guards Commander Brigadier 
General Qassem Rezayee hailed his country’s safe 
and secure borderline with Afghanistan, saying 
prevalence of security in the region is indebted to 
his forces’ preparedness and cooperation of the 
Afghan border troops.

In a message sent to a conference in 
the northeastern city of Mashad 
on Wednesday, Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif highlighted 
the importance of Iran's forign policy 
towards its neighbors.
In the message to the confernce 
dubbed 'Elaboration on Iran's Foreign 
Policy towards Neighbors Focusing 
Supreme Leader's Guidelines', Zarif 
highlighted the leader's remarks 
saying that his excellency has attached 
special attention to the importance of 

neighboring countries in Iran's forign 
policy.
Zarif referred to a speech delivered 
by the leader early this year in which 
Ayatollah Khamenei ealaborated on 
the issue. 
In parts of his speech, the leader 
said,'Territorial vastitude of our country 
and adjacency to international open 
waters are among its potentials. We do 
not use them completely. One of the two 
coasts of the Persian Gulf belongs to 
us. Major part of the Oman Sea is ours. 

We have 15 neighbors whcih is a great 
potential for our country. Iran is located 
in a geographically sensitive place. Iran 
is the juncture of the east and west, 
north and south, which is important 
geographically.' 
Elsewhere in his message, Zarif said the 
precision and importance of the leader's 
remarks on the issue of neighbors in 
foreign policy has opened a new chapter 
both in practical policy and the field of 
research. 
The Mashad conference is the second of 

i t s 
kind. The first was 

held in Tehran in April 2018, hosted by 
Allameh Tabatabaee University. 

Leader's remarks on neighbors opening new chapter in Iran's forign policy: FM

report
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Iran nuclear deal has 
created new channels 
for engagement, High 
Representative of the 
European Union for 
Foreign Affairs and 
Security Policy Federica 
Mogherini said.
Mogherini made the 
remarks Tuesday 
addressing a meeting 
with members of EU 
N o n - p r o l i f e r a t i o n 
Consortium. 
‘Thanks to the nuclear 
deal, we now have new 
channels to engage 
in a constructive 
manner as some recent 
developments in Yemen 
have shown with Iran to 
discuss regional issues 
and to discuss also the 
security matters.’
‘With no nuclear deal any 
negotiations with Iran 
would be much more 
difficult not easier,’ she 
noted.
‘As the European Union 
we want to definitely 
address Iran ballistic 
missiles and we want 
to address the arms 
proliferation in the 
region but to do so we 
need the nuclear deal to 
be preserved,’ she added.
US President Trump 
announced on May 8 the 
withdrawal from JCPOA, 
what was followed 
by other parties’ 
condemnation as well 
as emphasis to stay in the 
agreement.
US to Regret 
Its Behavior: 
Iran’s Larijani
Iranian Parliament 
Speaker Ali Larijani 
said the US would 
not be able to reach its 
objectives regarding the 
sanctions against Iran if 
the country’s assets and 
capabilities are tapped, 
adding that Washington 
will regret its behavior.
In the era of sanctions, 
domestic capacities can 
be better used, Larijani 
said in a speech on 
Tuesday
He added that Iran is rich 
in terms of manpower, 
assets and wealth and 
if they are tapped, the 
objectives behind the 
sanctions would not be 
realized.
Larijani further 
deplored how the US 
administration treats 
other countries, saying, 
“I believe the American 
(officials) will regret 
their behavior toward 
Iran”.

Mogherini: 
JCPOA opens 
new channels 
to engage with 
Iran
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“As our soldiers 
and martyrs put 
their lives on 
the line during 
eight years of 
sacred defense 
to elevate the 
Islamic system 
and to preserve 
the holy ideals 
of Imam 
Khomeini, the 
border guards 
defended the 
country’s 
borders with 
their heart and 
soul and will not 
take even a step 
back.”

 MP: Riyadh realized it 
couldn’t win war in Yemen
A lawmaker says the recent UN-negotiated 
cease-fire in the key port city of Hodeida is 
a sign of Saudi Arabia’s failure in the region, 
adding that the oil-kingdom had no other 
option but to come to negotiation table.
“The Saudis have realized that the continuation 
of war and bloodshed would not help them 
gain anything and that they cannot win this 
war,” Morteza Saffari Harandi, a member of 
Parliament National Security and Foreign 

Relations Committee, told .“That’s why the 
Saudis had to compromise with the other 
side in talks,” he added.The cease-fire was 
reached last week in Sweden during peace 
talks between warring sides from Yemen’s 
Houthi movement and the former Saudi-
allied regime.Hodeida, a lifeline for millions 
of Yemeni people, is the entry point for most of 
the country’s commercial goods and vital aid. 
The port has seen some of the heaviest fighting 
in the four-year Saudi war on Yemen.Saffari 
described the cease-fire as “an achievement” 
for the Yemen’s Houthi movement, adding that 

talks should further continue for a roadmap to 
resolve the remaining issues.
**Iran backs cease-fire
The lawmaker added that Iran has always 
called for the stop of the bloodshed and 
condemned military actions in Yemen that led 
to killing of civilians.
“Yemeni-Yemeni talks can finally lead to 
a political understanding in the country,” 
he added.Echoing that view, lawmaker 
Hossein Naqavi said “the Islamic Republic’s 
policy on Yemen is restoration of calmness 
based through Yemeni-Yemeni talks.”He, 

however, added that 
these talks should 
be held without 
the interference 
of foreigners and 
domineering powers, 
a reference to the US.
“Negotiations that are 
handled by the US would not 
yield any favorable results,” Naqavi said, 
emphasizing that Iran believes the only 
sustainable solution in Yemen would be talks 
between the Yemeni groups.



India to Pay Five Iranian Banks 
for Oil Purchases: Report

Europe’s political support of JCPOA is not 
enough: Araqchi
Deputy foreign minister, Abbas Araqchi, referring to the European 
Union’s political support for the Iran nuclear deal, has described it as 
“praiseworthy” and “valuable”, but not sufficient on its own.
During his meetings with a number of Finnish officials in Helsinki, Araqchi 
argued that European countries must take operational steps to safeguard 
the JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), according to an Iran Press 
report.In further remarks Araqchi said "Iran has lived with sanctions for years, and has achieved 
a great deal under sanctions. The language of respect must replace the language of sanctions and 
threats."

Switzerland is close to 
launching an initiative to 
let companies sell food, 
medicine and medical 
devices to Iran using 
a payments channel 
that would be the first 
such mechanism to win 
Washington’s approval 
since it reimposed sanctions 
against Tehran.
Berne’s humanitarian 
supplies plan — which is the 
subject of delicate ongoing 
talks with the US and Iran — 
comes as leading EU powers 
hope within weeks to set up a 
much-touted mechanism to 
finance broader trade with 
Tehran.The simultaneous 
efforts highlight the 
transatlantic schism since 
President Donald Trump 
pulled out of a landmark 
international nuclear deal 
with Iran in May.
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"The US government has a record full of 
crimes against humanity and violation of 
human rights in and outside the country," 
Abbasi said in an interview with the state 
TV on Wednesday.
"There is no country in the world today that 
has been spared with a long list of the US 
government's inhuman behavior in there," 
he added.
Abbasi referred to the US drone attacks on 
civilians in Pakistan and Somalia and the 
dreaded prisons like Guantanamo and Abu 
Ghraib and other covert detention centers 
in other countries as some instances of 
the US violation of human rights, and said, 
"The US support for the Zionist regime 
has also grown into one of Washington's 
foreign policy principles since the 
establishment of the regime."
Iran has always been a critique of the US 
violation of human rights and anti-humane 
behavior with its nationals and foreign 
nations.
In November, 2010, the Iranian Foreign 
Ministry issued a report on the violation of 
human rights by the US inside and outside 
its borders, and urged Washington to 
sign the international conventions which 
prohibit such crimes.
It was stressed in the Foreign Ministry 
report that the United States, as a self-
proclaimed standard bearer of defense 
for human rights in the world, had despite 
the international community and the 
UN demand, and even despite former 
President Barack Obama's promise, not 
shut down the Guantanamo and Abu 
Ghraib horrendous prisons.
It was stressed in the report that the 
United States had not yet joined the most 

important convention related to the 
economic, social and cultural rights that 
was among the most important human 
rights documents.
The Children's Rights Committee of the 
United Nations, too, announced that 
the United States had been one of the 
greatest producers and distributors of 
the world child pornography products, 
while it is now one of the only two 
countries in the world that had not yet 
joined the International Children's Rights 
Convention.
On January 2014  ,27, Iran’s Basij 
(Volunteer) Force released a 
comprehensive report on the violation of 
human rights by the US inside the country 
and abroad.
The report was unveiled in a ceremony 
participated by former Commander 
of Iran's Basij Force Brigadier General 
Mohammad Reza Naqdi, Esfandiari who 
is also the lieutenant commander of Basij 
Force, former Parliament's First Vice-
Speaker Hassan Aboutorabi Fard, Iranian 
Judiciary Chief Sadeq Amoli Larijani and a 
number of Judiciary officials and experts.
The report referred to different cases 
of violation of human rights by the US, 
including the executions, arbitrary 
detentions, torture of inmates, violation 
of people’s privacy, violation of the rights 
of the minorities, Muslims and native 
Americans, racism and US President 
Barack Obama’s opposition to the freedom 
of expression.
President Obama promised that he would 
close Guantanamo Bay detention camp, 
but met strong bipartisan opposition 
from Congress, which passed laws to 
prohibit detainees from Guantanamo 
being imprisoned in the US.
In January 2018, President Donald Trump 
signed an executive order to keep the 
prison camp open indefinitely. In May 
2018, the first prisoner was transferred 
during Trump's term; this reduced the 
number of inmates to 40.

"Idea cup paves the way for entrepreneurship and 
team activities, the most important goal of this plan 
is teaching cooperative works to people from an early 
age," Mohammad Hossein Ghourchani said.
Pointing to the idea cups that were held earlier, he 

noted, "in previous idea cups we assess the city 
through the students' eyes, and took the advantages 
of the outputs in such a way that its positive feedback 
helped the Creativity House to hold another idea cup, 
especially for female students."
"More than 200 ideas of female students have been 
presented in the third idea cup. Of those, 140 ideas 
have registered, and 15 of them have been separated 
from other ideas in the initial stage of the plan," he 
added.
"After choosing 15 ideas, training courses will be 
held for students, and culture-building practices of 
collaborative work will be taught to them. Finally, ten 
best ideas will be judged during a special program, 
and prizes will be handed to the three best ideas," he 
added.

“According to the instructions, it was supposed to select 
the best researcher of the province; in comparison to the 
last year, the increase in the number of articles making the 
choice harder than ever,” Mahdi Momeni said.
“Therefore, it was agreed between Isfahan governor 
council and the deputy minister of science that Isfahan 
can change this approach by considering the variety and 
diversity of the universities and its scientific credit,” he 

continued.
“Different task forces in different fields of humanities, 
basic science, engineering sciences, agriculture, art, 
architecture and urbanization, medical science, research 
centers, executive organizations, and students task force 
were monitored in order to select the best researcher,” 
he noted.
Announcing the holding of 19th exhibition of Research 
Week on 27 and 28 December coincidence with Sheikh 
Bahaee festival, he said, “Coincides with this festival, 19th 
festival of research scientists and technologists will be 
celebrated in the City Center.”
“The number of published research articles of engineering 
and basic science of Isfahan University has increased 
by 22 percent and issued papers in invalid journals has 
decreased by 20 percent,” he added.
Saying that the statistics of domestic patents has been 
enhanced by 10 percent in comparison to the last year, he 
said, “Isfahan University has provided 1,492 articles in 
different majors this year.”

 

Iran has earned a near complete self-reliance in 
agricultural industry, an official said, stressing 
inefficiency of the US sanctions.“The sanctions have 
failed to damage the agricultural field and our farmers 
work more efficiently than before,” Head of the Center for 
Mechanization of Iran’s Agriculture Kambiz Abbasi told 
reporters in a press conference in Tehran on Wednesday.

He added that Iran’s self-reliance in agriculture has 
increased to 95%.
“At present, mechanization plays a 35-percent role in 
boosting production of agricultural products and it has 
increased to 80% in some products, including rice,” Abbasi 
said.Thanks to its rich soil and water resources, Iran is able 
to produce most of its needs to agricultural food.
Also, Iran joined the Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO) in 1953. FAO office reopened in 
Tehran in 1992 after the 1979 Islamic Revolution to help 
the country improve the quality of its products.

Iran: No Country Safe from US 
Inhuman Behavior

Isfahan home of creative girls
Announcing the holding of the third "idea cup" 
program in Navaee technical high school for 
girls, the manager of the creativity and new 
technologies center of Isfahan municipality 
said, "The purpose of this plan is creating a 
positive space for girls to go into the society; 
their ideas will be shared in this plan."

Director General for research affairs of Isfahan 
University has announced an increase of 
%15 in publishing papers of the university in 
international journals.

Iranian Deputy Justice Minister for Human Rights 
and International Affairs Mahmoud Abbasi blasted 
the US for extensive violation of human rights, noting 
that Washington has hurt all the world states with this 
behavior.

Research papers of Isfahan 
University on top

Official Underlines Iran’s Self-
Reliance in Agricultural Industry
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