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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
     در شرایطی که برخی واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ با کمبود مواد اولیه روبرو شده و به ناچار ظرفیت های تولید را کاهش می دهند و ازسوی دیگر به دلیل تحریم ها بازارهای صادراتی کاهش 

پیدا کرده است این سوال در اذهان متبادر می شود که آیا برای اشتغال زایی باید به سمت توسعه واحدهای صنعتی بزرگ حرکت کرد؟

قیمت 500 تومان

حمایت همزمان از مشاغل خرد و صنایع بزرگ؛  

 راهی برای حذف بیکاری

بازار طال و سکه  97/9/29 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,250,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,480,0005,041,000جدید

1,770,0002,521,000نیم سکه

1,040,0001,441,000ربع سکه

620000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18305000488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

آیا دالر ریزشی دیگر را 
تجربه می کند؟

نرخ هر دالر آمریــکا در آخرین 
روز معامالتی بــازار ارز تهران در 
پاییز در مرز 10 هزار تومان قرار 
داشت. قیمت هر سکه نیز حول 3 
میلیون و 400 هزار تومان معامله 
شــد. در حالی که زمستان 97 
آغاز می شود که برخی از نظرها 
احتمال افت دوبــاره نرخ دالر را 
در هفته هــای آتــی را محتمل 
می دانند. این در حالی است که 
کارشناســان از فشار حداکثری 
مقام ناظر ارزی برای افت هر چه 

بیشتر دالر ابراز نگرانی می کنند.
دالر در هفته هــای اخیر در مرز 
10 هزار تومانی معامله شده است. 
پس از ریزش شدید دالر بار دیگر 
مسیر کم نوسان را در پیش گرفته 
است. در این شــرایط نگاه ها به 
هفته های آتی دوخته شده است. 
بار دیگر حافظه بازار از نوسانات 
بازار ارز در ســال های گذشــته 
می توانــد در تعییــن انتظارات 
بازار اثرگذار بوده اســت.  در این 
خصوص برخی از فعــاالن بازار 
ارز کــه دالر در قیمت باال )بعضا 
بیش از 15 هزار تومان( خریداری 

کرده اند، به اوج گیری ...

کارشناس ارشد شرکت های اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان:    

سهولت ثبت شرکت ها 
باعث افزایش رغبت به 

فعالیت اقتصادی می شود
کارشناس ارشــد شــرکت های اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری باید در روند 
ثبت شرکت ها سهولت بیشتری ایجاد کند تا افراد 

بیشتری به فعالیت اقتصادی ترغیب شوند.
 امیرحسین ســلیمانی در نشســت آشنایی با 
فرایند ثبت و تغییرات در شرکت ها و تشکل های 
اقتصادی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی 
اصفهان با اشاره به پیشنهاد اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیر تجاری برای ایجاد میز خدمت 

برای اعضای اتاق،...

وزیر ارتباطات هشدار داد؛

 کالهبرداری با طعمه  شارژ رایگان
تشریح علت تعلیق ثبت برخی گوشی های مسافری در سامانه همتا، 

کالهبرداری به بهانه  یکسان ســازی تعرفه اپراتورهــا و برگزاری 
سمپوزیوم بین الملی مخابرات از مهم ترین اخبار حوزه ارتباطات و 

فناوری اطالعات در هفته  گذشته بود.
ابتدای هفته جاری گمرک در اطالعیه ای اعالم کرد سامانه همتا 
به علت مسائل داخلی خود، ارائه خدمات و استفاده از سرویس های 
ارائه شده توسط گمرک را به منظور دریافت اطالعات تلفن همراه 

مسافری، به حالت تعلیق درآورده است. ...

وی با اشــاره به اینکه یکی 
از ملزومــات شــهر خالق 
کانون و خوشه های خالق 
اســت، گفــت: همجواری 
اثرات مثبتی بر افراد در یک 

صنف دارد.
شــرکت  مدیرعامــل 

 نمایشــگاه های بیــن المللی اســتان 
اصفهان افزود: امیدواریم بتوانیم مزیت 
هایی که به صــورت تاریخی در شــهر 
 اصفهان وجود داشــته را معرفی کنیم و 
پتانسیل های شهر اصفهان را از بالقوه به 

بالفعل تبدیل کنیم.
یارمحمدیــان با بیــان اینکــه امروزه 
خالقیت را به عنوان سرچشمه اقصادی 
می داننــد، گفت: ازخالقیــت به عنوان 
ســرمایه خالق نام برده می شود و منشا 
 خالقیت در جایی است که تجمعی وجود

 داشته باشد.
وی افزود: تجمــع در شــهرها موجب 
خالقیت می شــود و یکی از پارامترهای 
ایجاد شهر خالق تجمع شهروندان است، 
تجمع تحصیــل کرده ها در یک شــهر 
علمی، تجمــع شــهروندان هنرمند در 
یک شهر هنرورز و تاریخی ترکیب های 

مناسبی برای ایجاد شهر خالق هستند.
 مدیــر عامل شــرکت نمایشــگاه های

 بین المللی اســتان اصفهان اضافه کرد: 
در زمینه فراهم سازی فضای ایجاد خالقیت 
در شهر اصفهان، شرکت نمایشگاه های بین 
المللی قادر اســت افراد یک صنف را در یک 
مکان گردآوری کند که همین بسترسازی 
برای خالقیت است و خوشه های خالقیت را 

در کنار هم قرار می دهد.

یارمحمدیان گفــت: همانطور که صنعت 
مســکن پیشــران  اقتصاد کشــور است، 
پیشــران اقتصــادی صنایع خــالق نیز 

گردشگری برون مرزی است.
وی با بیــان اینکه وقتی گردشــگر وارد 
یک شهر می شود مسائل عادی آن شهر 
جهانی می شــود، گفت: صنایع دستی 
اصفهان به دلیل وجود گردشگران جهانی 
شده است و اگر شهر رشت به عنوان شهر 
خالق در آشپزی انتخاب شــده به این 
دلیل اســت که پتانســیل رشت در این 
حوزه توسط گردشگران از حالت بالقوه 

به بالفعل تبدیل شده است.
مدیرعامل شــرکت  نمایشگاه های بین 
المللی  استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
شهری خالق است که به خالقیت آراسته 

باشد و لباس فرهنگ بپوشد.
یار محمدیــان با بیان اینکه بر اســاس 
شبکه شهرهای خالق یونسکو 1۸0 شهر 
از دنیا در این شبکه قرار گرفته اند، گفت: 
در ایران، اصفهان شهر خالق در صنایع 

دســتی و هنرهای مردمی و رشــت نیز 
شــهر خالق در غذاهای محلی شناخته 

شده  است.
وی به دیگر شــهرهای خالق در جهان 
اشــاره کرد و افزود: بارسلونا شهر خالق 
ادبیات، بوداپست شهر خالق در طراحی، 
رم شــهر خالق در فیلم و سالوادور شهر 

خالق در موسیقی هستند. 
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین 
المللی اســتان اصفهان یکــی از دالیل 
برگزاری نمایشــگاه صنایــع خالق را 
خالقیت ذاتی موجود در اصفهان عنوان و 
اظهار کرد: دلیل برگزاری این نمایشگاه 
تبدیل پتانســیل های اصفهان از حالت 
بالقوه بــه بالفعل، معرفــی آن به دنیا و 

کسب ثروت برای شهر است.
وی تاکید کــرد: در اهمیــت برگزاری 
نمایشــگاه صنایع خالق همین بس که 
سازمان جهانی یونســکو اطالع رسانی 
نمایشگاه را در ســایت خود اعالم کرده 

است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان:

همجواری صنایع خالق، هم افزایی آن را به دنبال دارد

 دلیل برگزاری این 
نمایشگاه تبدیل 

پتانسیل های اصفهان 
از حالت بالقوه به 

بالفعل، معرفی آن به 
دنیا و کسب ثروت 

برای شهر است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با بیان اینکه یکی از عومل موثر در شهر خالق، کانون ها و خوشه های خالق است، گفت: 
همجواری و مجاورت صنایع خالق در کنار یکدیگر حتی در کوتاه مدت می تواند منافع بلند مدتی را برای  افراد آن صنف به همراه داشته باشد.

علی یارمحمدیان، در آئین افتتاحیه نخستین نمایشگاه صنایع خالق اظهار کرد: همان طور که در بازارهای قدیمی مشاهده می شود که افراد یک صنف 
تمایل دارند درکنار یکدیگر فعالیت اقتصادی انجام دهند در شهرهای جدید نیز این الگو باعث هم افزایی افراد یک صنف در شهر خالق می شود که 

به عنوان بورس آن شهر در یک حوزه خاص شناخته می شوند.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

دنیای بورس
یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S
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نخستین »سند حمل بار شهری« در اصفهان رونمایی می شود
مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شــهرداری اصفهان گفت: به زودی از نخستین سند حمل بار شهری یا بارنامه 
درون شهری در اصفهان رونمایی می شود. مجید طهماسبی اظهار کرد: سند حمل بار شهری به منظور هویت بخشی و شناسنامه دار 
کردن بار کاالی درون شهری صادر می شود که بر اساس آن کاالی درون شــهری دارای بارنامه می شود و این بارنامه نشان دهنده 
مالکیت بار و شــامل اطالعاتی از جمله مقصد، مبدا، نوع و تناژ بار اســت. وی با بیان اینکه چنین طرحی برای حمل کاالی درون 
شهری وجود نداشت، گفت: کنترل بار درون شهری برای جلوگیری از قاچاق و اطمینان از جابه جایی بار مجاز و حمل نکردن بارهای 

غیرمجاز، سرقتی و مواد مخدر مفید است.

 

تازه ها

جی اس ام
گـــزارش

 بررسی تخصصی
Huawei Mate 20

میت 20 یکی از اعضای خانواده جدید میت 
است که بررسی تخصصی آن را در این مقاله 
می خوانید و از نزدیک با بخش های مختلف 

آن آشنا می شوید.

خانواده میت 20 از آن خانواده هایی اســت که 
داشــتن هرکدام از اعضایــش جذابیت خاص 
خودش را دارد. در مورد میت 20 پرو به طور کامل 
صحبت کردیم و امروز می خواهیم یکی دیگر از 
اعضای این خانواده را به چالش بکشیم که به نوعی 
ضعیف ترین و البته ارزان ترین عضو به حساب 
می آید. Mate 20 نه تنهــا از نظر ویژگی های 
ســخت افزاری با  Mate 20  پرو تفاوت دارد 
بلکه از نظر ظاهر هم می توانید این دو گوشی را 
به راحتی از هم تشخیص دهید و تخصص خاصی 

نیاز ندارد.
از تفاوت های اصلی این گوشی با برادر بزرگ تر 
خودش یعنی میت 20 پرو می تــوان به اندازه و 
کیفیت متفاوت صفحه نمایش، تفاوت کیفیت 
دوربین ها، تفاوت ظرفیت باتــری و تفاوت در 

الیسنس ضد آب بودن آن ها اشاره کرد.
بیایید با هم ببینیم که میت 20 در دنیای واقعی و 

به دور از هر تبلیغاتی چه عملکردی دارد.

   طراحی
از قاب جلو شــروع می کنیم که متفاوت ترین 
بخش دستگاه با دیگر اعضای خانواده است. در 
قاب جلوی میت 20 صفحه نمایشی 6.53 اینچی 
قرار گرفته که حاشیه های بسیار بسیار کمی دارد. 

این کم بودن حاشــیه ها نه تنها در کناره و قاب 
پایین کامال مشهود است، باالی صفحه نمایش 
هم حاشیه بسیار کم است و ناچی بسیار  کوچک 
را در این بخش می بینیم که کوچک بودن ناچ 
نشــان می دهد خبری از تابش دهنده اینفرارد 
نیست و فقط با استفاده از دوربین تشخیص چهره 

انجام می شود.
طراحی صفحه نمایش کامال تخت اســت و به 
نظرمان این طراحی خیلی زیباست و با روشن 
شــدن صفحه نمایش به خوبی خودش را نشان 
می دهد. ناچ همان طور که گفتیم بسیار کوچک 
است و آن را ناچ قطره ای می نامیم. اندازه کوچک 
این ناچ کمک کرده کمتر به چشم بیاید و محتوا 

بهتر روی آن مشاهده شود.
جنس بدنه هیچ تفاوتی با میــت 20 پرو ندارد. 
در مجموع میت 20 گوشــی ای خوش دست و 
خوش ساخت است که شــباهت های زیادی در 
بخش طراحی با میت 20 پرو دارد اما تفاوت در 
طراحی جزئیات سبب شده به راحتی بتوانید این 

دو را از هم تشخیص دهید.

  جزییات ظاهری دستگاه
جلوی گوشی صفحه نمایش 6.53 اینچی فضایی 
حدود ۸۸ درصد از قاب جلو را اشغال کرده است. 
باالی صفحه نمایش یک ناچ دیده می شــود که 
بر خالف میت 20 پرو انــدازه بزرگی ندارد و نام 
ناچ قطره ای روی آن گذاشته شده است. باالی 
این ناچ می توانید خروجی صــدای مخاطب را 
مشــاهده کنید که به لبه باالیی دستگاه کامال 

چسبیده است.
در قاب پشتی 3 لنز دوربین اصلی به همراه فلش 
در قابی مشکلی رنگ در وسط و کمی باال هستند. 

زیر قاب دوربین ها محل قرارگیری سنســور 
اثرانگشت است. این سنسور باوجوداینکه عمق 
زیادی ندارد امــا به راحتی می توانید پیدایش 

کنید و انگشت خودتان را روی آن قرار دهید.

   صفحه نمایش
میت 20 به صفحه نمایشــی با انــدازه 6.53 
اینچ مجهز اســت که از نظر نسبت ابعاد بسیار 
دوست داشتنی و متناسب به نظر می رسد. این 
صفحه نه خیلی قدبلندی دارد نه خیلی پهن است 
و کامال همه چیز در نسبت ابعاد رعایت شده است.

کیفیت باالیی از نظر پیکسلی برای این صفحه در 
نظر گرفته نشده و هوآوی به کیفیت فول اچ دی 
بسنده کرده. بر خالف میت 20 پرو جنس این 
صفحه نمایش از IPS اســت و تراکم پیکسلی 
نسبت به آن به شدت پایین و برابر 3۸1 پیکسل 

در هر اینچ است.
از نظر نمایش رنگ ایــن صفحه به آن جذابیتی 
که در میت 20 پرو دیده بودیم نیست و رنگ ها را 
خیلی پررنگ و خوش لعاب نشان نمی دهد اما در 
بین IPS ها یکی از بهترین ها است و اگر سری به 
بخش تنظیمات آن بزنید با توجه به شرایط امکان 

استفاده بیشتر از پتانسیل آن را پیدا می کنید.

  اسپیکرها
اگر بررســی میت 20 پرو را دیده باشید حتما 
میدانید که خبری از سوراخ های اسپیکر در آن 
گوشی نیســت اما برای میت 20 کامال متفاوت 
است. سوراخ های اسپیکر پایین گوشی قرار دارند 
و کامال خودشان را نشــان می دهند. این یکی از 
اسپیکرهای میت 20 است و اسپیکر دیگر داخل 
خروجی صدای مخاطب قرار دارد. هنوز هم این 
اسپیکر برای پخش صداهای زیر استفاده می شود 

و تاثیر چندانی در بلندی صدا ندارد.

  پردازنده
همانند دیگر اعضای خانــواده میت 20 در این 
گوشی هم شاهد استفاده از چیپ کایرین 9۸0 
هستیم. این چیپ اولین چیپ 7 نانومتری موبایلی 
دنیا اســت و عالوه بر اینکه اندازه کوچک تری 
نسبت به چیپ های 10 نانومتری دارد از آن ها 

کم مصرف تر هم است.
چیپست کایرین 9۸0 از پردازنده ای ۸ هسته ای 
بهره می برد که 2 هسته آن پرمصرف و قدرتمند 
با فرکانــس 2.6 و دو هســته دیگرش مصرف 
متوســط با فرکانس 1.92 و درنهایت 4 هسته 
 دیگرش کم مصرف با فرکانــس 1.۸ گیگاهرتز 

هستند.



آیا دالر ریزشی دیگر را 
تجربه می کند؟

ادامه از صفحه یک:
... دوباره نرخ دالر امیدوار هســتند. 
علت طــرح این موضوع بــار دیگر 
حافظه بازار از آغــاز تالطم ارزی در 
سال گذشته در هفته های نخست 
دی است. با این حال همان طور که 
اشاره شــد روایت ها گرچه در رویه 
نرخ اثرگذار هستند اما بدون در نظر 
گرفتن واقعیت ها، احتمال ایجاد زیان 

باال خواهد بود.

  تالطم ارز و طال در پاییز
دالر در ادامه حرکت پرشتاب خود 
در هفته های پایانی شهریور، پاییز را 
با شتاب صعود باال آغاز کرد. به این 
ترتیب طی روزهای نخســت پاییز 
نرخ هر دالر آمریکا ســطوح نزدیک 
به 19 هزار تومــان را تجربه کرد و 
حتی برخی در روزهــای پرالتهاب 
ارزی معامله دالر در سطح 20 هزار 
تومان را گزارش کرده اند. با این حال 
برخی از توهمات در بازار ارز می تواند 
زیان سنگین را نتیجه بدهد. دالر از 
ابتدای پاییز تاکنون افت نزدیک به 
30 درصدی را تجربه کرده است. در 
مقایســه با اوج نرخ دالر در روزهای 
نخست پاییز نرخ های روز پنج شنبه 
افت بیش از 45 درصدی دالر را نشان 
می دهد. هر سکه طرح جدید نیز در 
پاییز افت نزدیک به 30 درصدی و 
در مقایسه با اوج قیمتی در روزهای 
نخســت پاییز افت نزدیــک به 40 

درصدی را به ثبت رساند. 
تابستان را می توان فصل اوج گیری 
التهاب در اقتصاد کشور دانست و به 
دنبال آن پاییز فصل زیان معامله گران 
بود. معامالت بازار در زمستان از فردا 
آغاز می شــود. در این میان شــاید 
سوالی که ذهن بســیاری را به خود 
درگیر کرده است رویه نرخ دالر در 

هفته های آتی است.
در ایــن خصوص باید بــه وضعیت 
کنونی بازار ارز توجه کرد. فضا برای 
سفته بازان به دنبال محدودیت های 
انتقال پول تنگ تر از گذشــته شده 
است. در این شــرایط داللی بدون 
مجوز در بازار مســیر دشواری را در 
پیش دارد و به دنبــال برخوردهای 
امنیتی نیز کمتر کســی ریســک 
چرخش نقدینگــی کالن را در این 

بازار به جان می خرد.
رفتــار بازارســاز تا حــدود زیادی 
منطقی تر از گذشته شده است و در 
اعالم نرخ صرافی بانک ها تمام تالش 
خود را در راستای جلوگیری از هجوم 
عموم به منظور کسب سود ناشی از 
داللی )مشابه با پایان سال گذشته( 

به کار گرفته است.
تنها نگرانی که در کوتاه مدت ارزش 
ریال را تهدید می کند، عوامل سیاسی 
است. باید توجه داشت سال گذشته 
آغاز رشد ادامه دار دالر در هفته های 
نخست دی با ناآرامی های داخلی بود.

با این حال نکته ای کــه وجود دارد 
عبور از فصل تقاضای ارز )از نگاه بازار( 
و روزهای پایانی تقاضای ژانویه است. 
همان طور که اشاره شد این موضوع 
حداقل اثر روانی بــر معادالت ارزی 
در سال های گذشــته داشته است 
و در سال جاری نیز با عبور از فصل 
تقاضــای ارزی و همچنین احتمال 
نبود ریسک سیاسی طی هفته های 
 آتی احتمال افت دوبــاره نرخ دالر

 وجود دارد. 
علت طرح این موضوع بار دیگر الگوی 
ذهنی از فروکش کردن تقاضا و نرخ 
ارز در ماه های پایانی هر ســال پس 
از عبور از فصل تقاضا است )این الگو 
در سال های گذشته رخ داده است(. 
بر این اســاس و در حالی که به نظر 
می رسد بانک مرکزی مهار بازار ارز 
کامال در دست دارد شاید افت دوباره 
دالر در هفته های آینده چندان  دور 

از انتظار نباشد.
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20 درصد جمعیت فریدن در یک دهه اخیر مهاجرت کرده اند
فرماندار فریدن گفت: نزدیک به 20 درصد جمعیت این شهرستان در یک دهه اخیر مهاجرت کرده اند که 

معضل بیکاری مهمترین عامل استمرار این پدیده بوده است.
سید تقی معین الدینی افزود: 10 هزار و 544 نفر در بازه 10 ســاله 1385 تا 1395 از منطقه فریدن 
مهاجرت کردند. به گفته وی اسناد والدت تنظیم شده در این دهه 10 هزار و 750 و اسناد وفات تنظیم 

شده پنج هزار و 225 مورد بوده است.
معین الدینی افزود: با وجود آنکه در این دهه انتظار افزایش جمعیت به بیش از تعداد متوفیان داشته ایم، اما 

شاهد کاهش جمعیت به تعداد پنج هزار و 19 نفر بودیم.
فرماندار فریدن ادامه داد د: مهاجرت نخبگان به طور معمول ورود آنان به عرصه های مطلوب اشتغال در مراکز شهرها را 

به دنبال خواهد داشت اما نیروی کار در برخی موارد موفق و اغلب ناموفق است و زندگی در حاشیه شهرهای بزرگ مشکالت و آسیب های 
جبران ناپذیری را برای آنان به دنبال دارد.

معین الدینی با بیان اینکه فقر منابع انسانی متخصص، مساله ای نیست که به راحتی بتوان از آن گذشت، خاطرنشان کرد: اگر نیروی انسانی 
متخصص و خالق بومی در منطقه ای وجود داشته باشد می توان بر بسیاری از محرومیت ها غلبه کرد.

 ثبت نام تجاری برای 
شرکت ها، از جایگاه 

ویژه ای در سامانه ثبت 
شرکت ها برخوردار 

است و الزم است تا پیش 
از پذیرش اظهار نامه ها، 
نام های پیشنهادی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی توسط 
اعضای شرکت بررسی 

شود.

کارشناس ارشد شرکت های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان:    

سهولت ثبت شرکت ها باعث افزایش رغبت به فعالیت اقتصادی می شود

کارشناس ارشد شــرکت های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی اصفهان گفت: اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری باید در روند ثبت شرکت ها سهولت بیشتری ایجاد 

کند تا افراد بیشتری به فعالیت اقتصادی ترغیب شوند.
 امیرحسین سلیمانی در نشست آشــنایی با فرایند ثبت و 
تغییرات در شرکت ها و تشکل های اقتصادی در محل سالن 
جلسات اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به پیشنهاد اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیر تجاری برای ایجاد میز خدمت برای 
 اعضای اتاق، اظهار کرد: اگر پروژه میز خدمت اجرایی شــود 
می تواند نقش مهمی در ایجاد تعامالت میان اتاق بازرگانی و اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری داشته باشد که به نفع 

اقتصاد کشور است.

ایمنا
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     اگر پروژه میز خدمت اجرایی شود می تواند نقش مهمی در ایجاد تعامالت میان اتاق بازرگانی و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری داشته باشد که به نفع اقتصاد 
کشور است.

نوروزی در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو«:

 احداث تونل خط 2 مترو 
به زودی آغاز می شود

شهردار اصفهان گفت: پروژه خط دو مترو با سرعت در حال اجرا 
است و در آینده نزدیک در قالب یک مراسم رسمی احداث تونل ها 

را آغاز خواهیم کرد.

قدرت اله نوروزی صبح روز پنجشنبه در برنامه رادیویی »شهروند پرسشگر، 
شهردار پاسخگو« اظهارکرد: شهرداری اصفهان برای شب یلدا وی ژه برنامه های 
متنوعی در مناطق مختلف به ویژه در محور چهارباغ و ناژوان تعریف کرده 
است. وی با بیان اینکه شهرداری به دنبال اســت که از این فرصت ها برای 
افزایش نشاط اجتماعی استفاده کند، اظهار امیدواری کرد: در آخرین شب 
پاییزی مردم اصفهان بر اساس فرهنگ اصیل ایرانی و با حفظ ارزش ها بتوانند 
فضای خوب و شادی را پشت سر بگذرانند. شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: 
در محور تاریخی چهارباغ به مدت سه شــب ویژه برنامه شب یلدا همراه با 
موسیقی های سنتی، شاهنامه خوانی، تئاترهای خیابانی برگزار خواهد شد، 
 در ناژوان نیز برنامه های تفریحی متنوعی اجرا خواهد شد، مردم اصفهان 
می توانند از این فرصت به خوبی استفاده کنند و امیدواریم شهرداری میزبان 

خوبی برای همشهریان اصفهانی در این شب باشد.

  »اطلس شهرپژوهشــی«؛ اصفهان سند جامعی برای تصمیم 
گیری مدیران

نوروزی به هفته پژوهش اشــاره کرد و گفت: در هفته پژوهش توانســتیم 
»اطلس شهرپژوهشی« کالن شهر اصفهان را با همکاری دانشگاه ها و کالن 
 شهرهای کشور تهیه و رونمایی کنیم؛ این اطلس سند جامعی است که برای 

تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها در اختیار مدیران قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: »اطلس شهر پژوهی« را یک موفقیت بزرگ برای شهراصفهان 
می دانم، زیرا شامل تصویر، برنامه ها، نمودار فرایند تحلیلی است که می تواند 

در تصمیم گیری ها موثر باشد و مدیران را در مسیر برنامه ها هدایت کند.

  قصه آدم و هوا
نوروزی در ادامه به برنامه های متنوع هفته حمل و نقل و رانندگان اشاره کرد 
و گفت: برنامه های هفته حمل و نقل از 2۶ آذرماه آغاز شد و تا 29 دی ماه ادامه 
 دارد، در این 33 روز 100 برنامه در قالب قصه آدم و هوا در دو بخش برگزار 
می شود، بخش اول مربوط به فرهنگ سازی و دیگری توسعه زیرساخت ها 

است، این اقدام انحصار به فردی است که در اصفهان انجام می شود.
وی تاکید کرد: به دنبال این هستیم تا با تقویت فرهنگ ترافیک از یک شهر با 
هوای پاک و حمل و نقل روان و بدون ترافیک برخوردار باشیم؛ در این راستا 
طی یک سال گذشته اقدامات زیادی انجام شده است، به همین دلیل در روز 
همایش حمل و نقل در وزارت کشور، شهرداری اصفهان به عنوان شهرداری 

برتر در حوزه حمل و نقل شناخته شد.

  احداث تونل خط دو مترو به زودی آغاز می شود
نوروزی به احداث خط دو مترو اشاره کرد و گفت: خط دو مترو با سرعت در 
حال اجرا است، در آینده نزدیک در قالب یک مراسم رسمی احداث تونل ها را 
آغاز خواهیم کرد. وی با بیان اینکه اکنون نزدیک به 70 هزار نفر از خط یک 
مترو استفاده می کنند، خاطرنشان کرد: خط یک مترو ظرفیت جابه جایی 
100 هزار مسافر را در روز دارد، افرادی که از مترو استفاده کرده اند، معتقدند 
که مترو بسیار مناسب و وسیله ایمن و ارزان اســت، البته این وسیله برای 
شهرداری گران قیمت است، اما این هزینه کردن برای شهرداری ارزش دارد.

  برای رفع مشکل ترافیک آمادگاه به مشارکت پزشکان نیاز داریم
شهردار اصفهان در خصوص احداث شهرک سالمت و انتقال مطب پزشکان 
خیابان آمادگاه گفت: در خیابان آمادگاه شاهد تجمع خودروها و مردم هستیم 
که به مطب پزشکان مراجعه می کنند، البته باید بتوانیم زمینه ای را فراهم 
کنیم تا کسی که بیمار دارد یا همراه بیمار است فشار روحی به آن وارد نشود.

نوروزی با بیان اینکه به دنبال انتقال مطب پزشکان خیابان آمادگاه به شهرک 
سالمت هستیم، افزود: البته اکنون طرح ترافیک را برنامه ریزی کرده ایم تا 
ترافیک در این محور روان تر شود، اما برای اجرای هرطرحی مشارکت مردم 

حرف اول را می زند.

گـــزارش

وی افزود: باید خدمات 
ویژه ای برای اعضای اتاق 
بازرگانــی در اداره ثبت 
شــرکت ها و موسسات 
غیــر تجــاری در نظر 
گرفته شود و میز خدمت 
و حضور اعضــای اتاق 

بازرگانی یکی از آنها است.
رییــس اداره ثبــت موسســات 
 غیــر تجــاری، شــعبه و نمایندگی 
شــرکت های خارجی ایــران نیز در 
این نشســت، گفت: اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی، پارلمان 
بخش خصوصی است و باید از نظرات 
اعضای آن در حوزه اقتصادی مربوط 
استفاده شود تا موجب رشد اقتصادی 
کشور شود. ابوالفضل میرزا محمدی 
با اشــاره به فعالیت های مناسب اداره 
ثبت شرکت ها در توســعه استفاده از 
فناوری های نوین و خدمات الکترونیک، 
اظهار کرد: سعی کرده ایم تا با استفاده 
از خدمات الکترونیک و غیر حضوری، 
انواع موسسات را به مردم معرفی کنیم 
و فعالیت بسیاری از موسسات به شکلی 
مختلف و متنوع است که می توان برای 
هر یک، شیوه نامه ای اختصاصی تدوین 

کرد.
وی افزود: از طریق تعامالت مناسبی 
 کــه بــا اتــاق بازرگانی اســتان ها 
داشته ایم، انواع موسسات و تشکل ها 
از طریق درگاه های اینترنتی به مردم 
معرفی شــده تا با تعهدات شرکت ها 

پیش از ثبت آشنا شوند.
رییــس اداره ثبــت موسســات 
غیــر تجــاری، شــعبه و نمایندگی 
شرکت های خارجی ایران خاطرنشان 
کرد: تشــکل هایی که از طرف اتاق 
بازرگانی اســتان ها، طبق ماده 50 
قانون »اتاق« به ما معرفی می شوند 
بعد از تحویــل اظهارنامه بــه درگاه 
الکترونیکی اداره، این درگاه به بررسی 
اظهار نامه های آنهــا می پردازد و در 
صورت پذیرش، پــروژه آنها در صف 

درگاه اینترنتی قرار می گیرد.
میرزا محمدی، ساماندهی و مهندسی 

شیوه نامه های مشخص برای ارائه ساز 
و کار های مشخص هر واحد یا تشکل 
صنفی را ضروری دانســت و تصریح 
کرد: این فرایند هم اکنون به صورت 
 کامــال الکترونیکی و آنالیــن انجام 
می گیرد و تا کنون تشکل های ملی 
و سازمانی بسیاری از این طریق ثبت 
شده اند که همگی در گروه موسسات 
غیر تجاری قرار می گیرد و اتاق ایران 
مرجع اصلی صــدور مجوز برای ثبت 

تشکل ها است.
وی افزود: الزامات قانونی مختلفی برای 
ثبت شرکت های گوناگون وجود دارد 
که باید اظهارنامه ها و اساسنامه های 
مرتبط آن توسط اتاق ایران دریافت و 
تحویل سامانه شده تا در صورت تایید 

پذیرش شود.
رییــس اداره ثبت موسســات غیر 
تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های 

خارجی ایران خاطر نشان کرد: بررسی 
همه اظهار نامه ها بــه صورت کامال 
جزیی از اهداف اجرای طرح بررسی 
الکترونیک اســت و اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی مهم ترین 

مشاور ما در این زمینه است .
میرزا محمدی یادآور شد: ثبت نام تجاری 
برای شــرکت ها، از جایگاه ویژه ای در 
سامانه ثبت شــرکت ها برخوردار است 
و الزم اســت تا پیش از پذیرش اظهار 
نامه ها، نام های پیشنهادی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی توسط اعضای 

شرکت بررسی شود.
وی تاکید کرد: دســته بنــدی تمام 
اطالعات در سامانه جامع الکترونیکی 
از مزیت های ایجاد این سامانه است 
و از اهداف راه انــدازی آن وارد کردن 
اطالعات به راحــت ترین روش برای 

متقاضیان است.

مردم در جریان زمان بندی مترو قرار گیرند
استاندار اصفهان گفت: باید برنامه زمان بندی و مطالعاتی خط دو مترو تدوین شود و این برنامه به اطالع مردم 
برسد. به گزارش روابط عمومی استانداری اصفهان، عباس رضایی در جلسه شورای سازمان قطار شهری 
اصفهان که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، شهردار، رییس و برخی از اعضای شورای 
شهر اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: توده مردم استان خاطرات خوبی از روند طوالنی شدن اجرای خط 

یک پروژه مترو ندارند و خوشبختانه با همت خوب مدیریت جدید شهری، تکمیل خط یک مترو به خوبی 
پیش رفت. استاندار اصفهان با اشــاره به همدلی، همراهی و هماهنگی موجود بین شهرداری و شورای شهر 

اصفهان، افزود: این امر انتظارات را برای تسریع در روند اجرای پروژه های شهری بیشتر می کند و امیدواریم که خط 
2 قطار شهری اصفهان نیز با همت مدیریت شهری و همدلی و هماهنگی بین مدیران مترو و پیمانکاران به خوبی پیش رود.

وی خواستار تدوین برنامه زمان بندی و مطالعاتی برای زمان انجام پروژه خط دو مترو و همچنین تغییر کاربری زمین ها شد و افزود: 
مردم باید در جریان کامل اجرای پروژه با زمان بندی پیش بینی شده قرار گیرند.

رییس شورای سازمان قطار شهری با بیان اینکه ایستگاه های مترو باید زیبایی مختص شهر اصفهان را داشته باشد، افزود: مردم به نشاط و 
شادمانی نیاز دارند و باید فرهنگ اصیل اصفهان و رنگ فیروزه ای در ایستگاه ها مشاهده شود.

خـــبــــر

طرح لجستیک هوشمند تولیدات محلی در اصفهان اجرا می شود

مدیر کل پست استان اصفهان گفت: طرح لجستیک 
هوشــمند تولیدات محلی با هدف توسعه بهره وری 

اقتصادی در اصفهان اجرا می شود.

حمید باقری در جلسه بررسی مشکالت بخش مخابرات و فناوری اطالعات فریدن در 
سال اجتماعات فرمانداری این شهرستان افزود: شرکت پست این طرح را در راستای بهبود 

کسب و کار ساکنان روستاها در دستور کار قرارداده است. 
به گفته وی وظیفه پست در این ماموریت بزرگ این است که کاالیی که در کارخانه تولید 

شده توسط پست در محل خریدار توزیع کند. 
پست لجستیک به مصرف کننده این امکان را می دهد تا با صرف هزینه و وقت کمتر با 
بهترین کیفیت و بدون واسطه کاالی خود را با استفاده از توزیع پست به دست مصرف 

کننده برساند. 
مدیر کل پست اســتان اصفهان با بیان اینکه تالش می شــود این طرح از فریدن آغاز 
 شود، افزود: با اجرای این طرح عالوه بر بازاریابی؛ کلیه تولیدات محلی روستاها در قالب 
فروشگاه های اینترنتی و بسته های پستی برای فروش به سراسر کشور ارسال خواهد شد. 
باقری همچنین اضافه کرد: 83 درصد اماکن شهری و ۶0 درصد اماکن روستایی فریدن 

پالک کوبی شده است. 
به گفته وی پالک کوبی اماکن روستایی فریدن تا پایان امسال به اتمام می رسد. 

فرماندار فریدن نیز در این جلسه بر ضرورت ارتقا کیفی زیرساخت های فنی مخابراتی این 
شهرستان تاکید کرد و افزود: کیفیت نامطلوب سرویس دهی در حوزه تلفن ثابت، عدم 
تناسب سیستم ها با شرایط اقلیمی، پوشش دهی ناقص تلفن همراه به ویژه در روستاها و 
مسیرهای حاشیه شهرها، سرعت پایین اینترنت، نیمه فعال بودن دفاتر پست روستایی از 

مهم ترین کاستی های فریدن در این بخش است. 
وی با بیان اینکه دفاتر پســت منطقه نیازمند تامین مکان مناســب است، بر ضرورت 
واگذاری خدمات دولت به دفاتر پیشخوان، استقرار دفاتر پست بانک در روستاها، تصمیم 
گیری برای استفاده از ســاختمان های بال تکلیف پســت در نقاط مختلف شهرستان 
و ارتقا زیر ســاخت های مخابرات)فیبر نوری( تاکید کرد.  مدیــر کل فناوری اطالعات 
و ارتباطات اســتان اصفهان در این جلســه گفت: چگونگی واگذاری دفاتر پیشــخوان 
 و وضعیــت پراکندگی آن همچنیــن نیازهای اســتان در این بخــش در حال مطالعه 

و بررسی است. 
ایرنا

خـــبــــر
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وی افزود: در مقررات ملی ســاختمان پیرامون هدر رفت انرژی 
مباحثی مطرح و به صورت کامل مدون شده است، اما چارچوب یا 

قانون مدون برای استفاده نکردن آب شرب نداریم.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تاکید کرد: کمبود 
آب شیرین معضلی جدی است که دست کم زندگی یک پنجم 
جمعیت جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است و این میزان به 
دالیلی مانند افزایش جمعیت، مدیریت نادرست، رشد شهرنشینی 

و تغییرات آب و هوایی روز به روز در حال افزایش است.

وی با بیان اینکــه بکارگیری مفاهیم و فــن آوری های نوآورانه 
برای حل کردن این مساله مهم بســیار حیاتی و ضروری است، 
خاطرنشــان کرد: با توجه به پایین بودن متوســط بارندگی در 
اصفهان یکی از این روش های نوآورانه که الزم است دستگاه های 
متولی به آن توجه جدی داشته باشند، جمع آوری متمرکز »آب 
خاکستری« است که اســتفاده مجدد از آن در ساخت و ساز و 
آبیاری فضای سبز باعث کاهش خسارت زیست محیطی ناشی از 
خشکسالی می شود.  حسینی نیا با بیان اینکه در معاونت شهرسازی 

مطالعات و تدوین ضوابط طراحی پایدار و اقلیمی ساختمان ها 
در دســتور کار قرار دارد، تصریح کرد: در این طرح بخشی از آن 
معماری و شهرســازی پایدار و اکولوژیک و در بخش هایی دیگر 
تصفیه فاضالب و آب خاکســتری را مورد تاکید قرار می دهد و 
امکان سنجی تصفیه فاضالب خاکستری نیز بر اساس اطالعات 
مربوط به میزان فاضالب خاکستری هر واحد ساختمانی، هزینه 
تصفیه و نوع مصرف آب تصفیه شــده و میزان آن انجام خواهد 

گرفت.

افزایش قیمت آب بها راهی برای استفاده نشدن آب شرب در ساخت و ساز
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: در وزارت نیرو منعی برای استفاده آب شرب در ساخت و ساز وجود ندارد و تنها در خصوص تغییر 

تعرفه ها اقدام شده است.
سید احمد حسینی نیا اظهار کرد: شهرداری متولی قانونگذاری در بخش آب شرب نبوده و منع قانونی برای استفاده نکردن آب شهری در ساخت و ساز 

ندارد، بنابراین تنها راهکار الزام استفاده نکردن آب شرب در ساخت و ساز، وضع قوانین مشخص در مجلس شورای اسالمی است.



مناسب سازی ۸۰ درصد تقاطع های شهر اصفهان برای تردد سالمندان و معلوالن
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد تقاطع های سطح شهر 

اصفهان برای عبور آسان سالمندان، معلوالن و روشندالن مناسب سازی شده است.
علیرضا صلواتی اظهار کرد: برای حرکت به سمت شهر دوستدار سالمندان در دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری 

اقداماتی در حال انجام است.
وی افزود: در بخش سخت افزاری همه ساله اعتبار ویژه ای برای مناسب سازی شبکه معابر و تقاطع ها در نظر گرفته 

می شود به طوری که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد تقاطع های سطح شهر اصفهان برای عبور آسان سالمندان، 
معلوالن و روشندالن مناسب سازی شده است.

وی با بیان اینکه امسال مناسب سازی تقاطع های شهر تکمیل خواهد شد، تصریح کرد: مناسب سازی پیاده روهای مناطق ۱۵ گانه 
شهرداری نیز طبق اولویت در حال انجام است. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه مشاور مناسب سازی شهرداری 

 BRT اصفهان یکی از معلوالن شهر است که بر امور مرتبط با مناسب سازی معابر شهر نظارت می کند، گفت: رمپ های ورود به تمام ایستگاه های
مطابق با استانداردها برای معلوالن و سالمندان ایجاد شده است؛ همچنین سطح ارتفاع اتوبوس هایی که طی چند ماه اخیر برای شهر اصفهان 

خریداری شده، پایین و برای سوار و پیاده شدن سالمندان مناسب و راحت است.

توزیع کارت های خرید کاالی ویژه شب یلدا میان محرومان شاهین شهری
مدیر کمیته امداد امام خمینی) ره( شاهین شهر گفت:کارت های خرید کاالی ویژه شب یلدا بین دو هزار و 

۵۰۰ خانوار تحت پوش کمیته امداد امام خمینی )ره( شاهین شهر توزیع شد.
مهدی کریمی اظهار داشت: کارت های خرید کاالی ویژه شب یلدا بین  دو هزار و ۵۰۰ خانوار تحت پوش 

کمیته امداد امام خمینی )ره(  شاهین شهر توزیع شد.
 وی با قدردانی از خیران و مردم نوع دوست شاهین شهر اضافه کرد: محرومان با توجه به گرانی کاالهای مصرفی 

در ماه های اخیر، به کمک های بیشتر نقدی و غیر نقدی نیاز دارند.
مدیر کمیته امداد امام خمینی) ره( شاهین شهر بیان داشت:  ۳۰۰ خانوار محروم شاهین شهری که زندگی سختی 

داشتند در یک ماه اخیر پس از بررسی های کارشناسی این نهاد به عضویت خانواده کمیته امداد امام خمینی درآمدند.
وی افزود: با اضافه شدن این ۳۰۰ خانوار، شمار خانوارهای تحت پوشش این شهر و روستاهای تحت پوشش، به  دو هزار و ۵۰۰ خانوار رسیده 

است.
کریمی ادامه داد: شهرستان شاهین شهر برخالف ظاهر توسعه یافته اش، خانواده های مستمند بسیاری دارد که به این  علت، این شهرستان در 

ردیف میانی شهرستان های استان اصفهان به لحاظ نظام پوشش های حمایتی محرومان قرار گرفته است.

اقتصاد ایران
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 چرا در برخی
  فروشگاه های

 زنجیره ای گوشت قرمز 
عرضه نمی شود؟

نایب رییــس اتحادیه فروشــگاه 
های زنجیره ای کشور، علت توقف 
عرضه گوشــت تازه گوسفندی و 
 گوشت منجمد گوســاله در برخی 
 شــعبه هــای فروشــگاه هــای

 زنجیره ای در غرب، جنوب و مرکز 
تهران را درخواســت نکردن برخی 
فروشگاه ها یا محدودیت در سهمیه 
بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ذکر کرد.
 مراجعــه کننــدگان بــه برخی

 شعبه های فروشگاه های زنجیره ای 
در یک هفته گذشته با نبود عرضه 
گوشــت تازه گوسفندی و منجمد 
گوســاله روبرو بودند کــه با هدف 

تنظیم بازار وارد کشور شده است.
 عرضه گوشــت هــای وارداتی در

 شــبکه های فروشگاهی از چندی 
پیش آغاز شــده اما در پی عرضه 
گوشــت منجمد گوســاله )ران و 
سردست( به قیمت هر کیلوگرم 29 
هزار تومان، حاشیه هایی ایجاد شد.

بررســی میدانــی در یــک هفته 
 اخیــر، در برخــی شــعبه هــای 
فروشگاه های زنجیره ای در غرب، 
جنــوب و مرکز تهران نشــان داد 
که عرضه این گوشــت ها متوقف 
 شده اســت. نایب رییس اتحادیه

 فروشگاه های زنجیره ای کشور در 
این خصوص گفت: ســهمیه های 
توزیع گوشت بنا به درخواست این 
فروشــگاه ها و براساس سیاست و 
سهمیه در نظر گرفته شده از سوی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
انجام می شود. »منصور عالی پور« 
افزود: ممکن اســت فروشــگاه ها 
درخواســتی برای دریافت سهمیه 
خود بــه وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت نداده باشد یا اینکه سهمیه 
پیش بینی شــده از ســوی وزارت 
صنعت محدود بوده است.  این در 
حالی اســت که مدیرعامل شرکت 
پشــتیبانی امور دام شنبه گذشته 
به تداوم توزیع گوشت منجمد در 
فروشگاه ها در روزهای پنجشنبه، 
جمعه و شنبه اشــاره کرد و گفت: 
»ممکن نیســت به فروشــگاه ها 
گوشت داده نشده باشد«. »حمید 
ورناصری« تصریح کرده بود که در 
مورد گوشت تازه گوسفندی با توجه 
 به واردات روزانه تــا ۱۵۰ تن، برای

 فروشــگاه ها ســهمیه مشخص 
بود امــا در مورد گوشــت منجمد 
گوســاله هیچ گونــه محدودیتی 
بــرای عرضــه وجود نداشــت. به 
گفته وی، جمعه گذشته ۱۰۰ تن 
گوشت گرم گوسفندی توزیع شده 
 اســت و این توزیع تنها منحصر به 
فروشــگاه هــای زنجیــره ای و 
معــدود قصابی هاســت کــه در 
صــورت دریافت گوشــت دولتی، 
 اجــازه عرضــه گوشــت آزاد 

را ندارند.
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محمــد باقــر نوبخت در 
مراسم امضای تفاهم نامه 
با وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با تاکیــد براینکه 
 اشــتغال زایی بــه دلیل 
تحریم ها دچار نقصان شده 
که این خواسته بدخواهان 
است اما نباید دست روی دست گذاشت، 
تصریح کرد: تســهیالت 2۱ هزارمیلیارد 
تومانی از محل نظام بانکی، صندوق توسعه 

ملی و خزانه تامین می شود.
در گام دولت برای اشتغال زایی چهار برنامه 

اصلی وجود دارد.
قدم اول تکمیل دو هزار و 66 واحد نیمه 
تمام صنعتی و معدنی است که پیشرفت 
فیزیکی باالی 6۰ درصد دارد و با اجرای 
این برنامه بیش از ۱۳۰ هزار فرصت شغلی 

ایجاد می شود.
برنامه دوم بازسازی و نوســازی دو هزار 
و ۱6۵ واحد صنعتی اســت که می تواند 
بیــش از ۵2 هزار فرصت شــغلی جدید 

ایجاد می کند.
برنامه سوم شــامل پرداخت تسهیالت 
ســرمایه در گردش برای واحدهای فعال 
صنعتی و معدنی است که این امر به فعال 
شدن ظرفیت های خالی و ایجاد ۸7 هزار 

شغل جدید منجر می شود.
برنامه چهارم نیــز پرداخت کمک های 
فنی و اعتباری برای توســعه خوشه های 
صنعتی و کلینیکی است که برای آن اعتبار 
 46 میلیارد تومانی درنظرگرفته شــده و
 می تواند یک هزار شغل جدید ایجاد کند.

  حمایت از تولید با مهار رکود
در شرایطی که برخی واحدهای تولیدی 
و صنعتی بزرگ با کمبود مواد اولیه روبرو 
شده و به ناچار ظرفیت های تولید را کاهش 
می دهند و ازسوی دیگر به دلیل تحریم ها 
بازارهای صادراتی کاهش پیدا کرده است 
این سوال در اذهان متبادر می شود که آیا 
برای اشــتغال زایی باید به سمت توسعه 

واحدهای صنعتی بزرگ حرکت کرد؟
نماینده پیشین کارفرمایان در شورای عالی 
کار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
دراین باره گفت:در حال حاضر فکر ایجاد 
اشتغال بسیار مطلوب است اما باید در گام 
اول به فکر واحدهایی باشیم که به سختی 

برای بقا تالش می کنند.
احمد پورفالح افزود: در شرایط عادی بحث 
تکمیل واحدهای تولیدی نیمه تمام بسیار 
مطلوب است اما با توجه به وضعیت فعلی 

اقتصاد نه سرمایه گذاری حاضر است در 
این زمینه دست به ســرمایه گذاری بزند 
و نه الزم است دولت منابع موجود را برای 

تکمیل این واحدها تخصیص دهد.
این کارفرما ادامه داد: دولت در گام نخست 
باید تالش کند رکود بازار را از بین ببرد و 
در گام دوم نیز برای حفظ واحدهای فعال 

اقدام کند.
این فعــال اقتصادی گفــت : حمایت از 
واحدهای صنعتــی که امــکان حضور 
محصــول در بازارهای هــدف را دارند و 
ایجاد ظرفیت برای جذب نیروی انسانی 
در همین واحدها بهترین اقدامی اســت 
که دولت می تواند برای حمایت از مشاغل 

موجود و اشتغال زایی انجام دهد.
پورفــالح تصریح کرد:امروز بســیاری از 
واحدهای تولیدی فعال با مشکل نقدینگی 
و کمبود مواد اولیه و بازار روبرو هســتند 
بنابراین باید قدرت خریــد مردم حفظ 
شود تا هم واحدهای موجود بتوانند سر 
پا بایستند و هم اینکه با افزایش ظرفیت 
تولید در این واحدها امکان ایجاد مشاغل 

جدید را مهیا کرد.

  توسعه مشاغل خرد و خانگی
افزایش جمعیت بیکار بدون تردید یکی از 
معضالتی است که این روزها جامعه با آن 
روبروست که پیامدهای خاص اقتصادی و 
اجتماعی به دنبال دارد؛ بنابراین باید برای 
عبور از این معضل که با تحریم های جدید 

تشدید شده است راهکاری اندیشید.
برخی فعاالن اقتصادی نســبت به طرح 
دولت برای ایجاد 27۰ هزار شغل با تکمیل 
واحدهای تولیدی انتقاداتی دارند و راهکار 
عبور از معضل بیــکاری را در حمایت از 
واحدهای فعال صنعتــی می دانند اما آیا 
به واقع صنایع بزرگ می توانند به تنهایی 
نیاز جامعه به فرصت های جدید شغلی را 
جوابگو باشند؟ با توجه به شرایط اقتصادی 
ایران و تاثیر تحریم ها و ایجاد محدودیت 
در بازارهای هدف می توان از چه شیوه ای 

برای اشتغال زایی پایدار استفاده کرد؟
چندی پیش معاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی 
و تبعات تحریم ها از این پس شاهد افزایش 
تقاضا برای ایجاد مشــاغل خرد و خانگی 

خواهیم بود. سلیمان پاک سرشت افزود: 
توسعه این مشاغل به حمایت های مالی 
نیازدارد؛ بنابراین باید بانک ها در این زمینه 

اقدامات الزم را انجام دهند.

  سه طرح ویژه حمایتی
در این باره مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
از حمایت های این بانک از مشاغل خرد 
و خانگی خبر داد و گفت: سه طرح ویژه را 
برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی در 

دستور کار داریم.
حجت اهلل مهدیان با بیان اینکه بانک توسعه 
تعاون بانکی برای حمایــت از بنگاه های 
کوچک و متوسط است، افزود: حمایت از 
مشــاغل خرد و خانگی نیز در دستور کار 
 ما قرار دارد و تــا دو هفته آینده جزییات 

طرح های حمایتی از این نوع مشــاغل را 
اعالم خواهیم کرد.

   فرجام سخن
ضرورت ایجاد فرصت های شغلی جدید 
بر کسی پوشیده نیست اما برای تحقق این 
امر نمی توان فقط به یک شیوه و راهکار 

اکتفا کرد.
حمایت از صنایع بزرگ و تکمیل واحدهای 
نیمه تمام به شرط ایجاد رونق در بازار در 
 کنار حمایت از مشــاغل خرد و خانگی 
می تواند راه حلی برای عبــور از معضل 
بیکاری در جامعه باشد. نکته مهم این است 
که نباید به نام اشتغال زایی در صنایع بزرگ 
و کوچک و مشاغل خرد و خانگی بستری 

برای پول پاشی در کشور مهیا شود.

حمایت همزمان از مشاغل خرد و صنایع بزرگ؛  

 راهی برای حذف بیکاری
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فناوری اطالعات

وزیر ارتباطات هشدار داد؛
 کالهبرداری با طعمه  شارژ رایگان

تشریح علت تعلیق ثبت برخی گوشی های مسافری در سامانه همتا، کالهبرداری به بهانه  یکسان سازی 
تعرفه اپراتورها و برگزاری سمپوزیوم بین الملی مخابرات از مهم ترین اخبار حوزه ارتباطات و فناوری 

اطالعات در هفته  گذشته بود.
ابتدای هفته جاری گمرک در اطالعیه ای اعالم کرد سامانه همتا به علت مسائل داخلی خود، ارائه خدمات و استفاده 
از سرویس های ارائه شده توسط گمرک را به منظور دریافت اطالعات تلفن همراه مسافری، به حالت تعلیق درآورده 
است. اما در این باره، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، علت تعلیق ثبت گوشی مسافری در سامانه همتا را تشریح کرد.

محمدجواد آذری جهرمی با بیان این که قطع سامانه همتا و گمرک درست نیست، اظهار کرد: موضوع وصل سیستم 
سامانه نیروی انتظامی به گمرک مطرح است که باید اتفاق می افتاد. قرار بود این اتصال برای مشخص شدن دقیق واردات 
گوشی از طریق مسافر صورت بگیرد، نه این که به اسم بار مسافر، بتوان خارج از روال های مورد تایید وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، گوشی وارد کرد. اکنون فرآیند بار مسافر در حال پیاده سازی است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. برخی 
انتقاد دارند که چون کانال های اصلی واردات به درستی کار نمی کند، جلوی واردات گوشی به شیوه مسافری گرفته 
شده و در بازار اختالل ایجاد کرده است. وزیر ارتباطات هم چنین درباره مشکل ایجاده شده برای برخی از کاربران هنگام 
استفاده از گوشی های قدیمی اظهار کرد: پس از اجرای رجیستری، یک دوره سه ماهه برای این که افراد گوشی قدیمی 
خود را روشن و ثبت کنند قرار دادیم، اما برخی این کار را نکردند و با بحران های ارزی ایجاد شده قیمت گوشی هم باال 
رفت؛ امروز بازار گوشی وضعیت چندان مناسبی ندارد و اکنون آن افراد می خواهند از گوشی قدیمی خود استفاده کنند 
که دچار مشکل شدند. ما می دانیم این مشکل برای مردم وجود دارد اما هنوز راه حل مناسبی برای حل این مشکل پیدا 

نشده است و در کارگروه فنی رجیستری به دنبال پیدا کردن راهی مناسب در این مورد هستیم.

   فریب کاربران با شارژ و اینترنت رایگان
همچنین این روزها بازار ســودجویی و دریافت هزینه های مازاد بر خدمات داغ شده است و هر یک از سودجویان از 
راهی برای کالهبرداری و فریب کاربران استفاده می کنند. به همین دلیل، اخیرا وزیر ارتباطات در راستای آگاه سازی 
کاربران اعالم کرد که نرم افزارها و یا پیام هایی که در فضای مجازی، با عنوان شارژ و یا اینترنت رایگان، تبلیغ می کنند، 
دروغ و فریب است. تماس هایی که با عنوان برنده شدن در قرعه کشی از شما درخواست اطالعات بانکی می کنند، نیز 
کالهبرداری است و باید مراقب باشید. ازطرفی، در حالی که اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه از ابتدای مهرماه سال 
جاری به یکسان ســازی تعرفه های خود اقدام کردند تا هر دقیقه مکالمه درون و برون شبکه، در هر یک از اپراتورها 
به صورت تک نرخی محاسبه شود، برخی کالهبرداران در تماس هایی که با کاربران داشتند، برای یکسان سازی تعرفه 
درخواست هزینه کردند. در صورتی که اپراتورها اعالم کردند این درخواست ها کالهبرداری بوده و نباید هزینه ای بابت 

این خدمات پرداخت شود.

 برنامه دولت برای ایجاد 700 هزار شغل در سال با حمایت 
همزمان از مشاغل خرد و خانگی در کنار تکمیل طرح های 

صنعتی بزرگ و کوچک میسر می شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در 20 آذر ماه جاری از 
پرداخت 21 میلیارد تومان تسهیالت برای ایجاد 270 هزار 

فرصت شغلی جدید خبرداد.

حمایت از صنایع 
بزرگ و تکمیل 

واحدهای نیمه تمام 
به شرط ایجاد رونق 

در بازار در کنار 
حمایت از مشاغل 

 خرد و خانگی 
می تواند راه حلی 

برای عبور از معضل 
بیکاری در جامعه 

باشد.

گردشگری

ایسنا
گـــزارش

ادامه برخوردها پروازهای 
تهرانـ  گرجستان را خالی 

کرد
دبیر انجمن صنفی 
دفاتــر خدمــات 
مسافرتی ایران خبر 
داد: پروازهای گرجستان همزمان با تشدید 
بدرفتاری این کشور با مسافران ایرانی، 

خالی شده است.

مرتضی قربانــی گفت: هرچند کــه در فصل 
پررونق سفرهای خارجی قرار نداریم اما متاثر 
از برخوردهایی که در مرزهای ورودی گرجستان 
در یک ماه اخیر با اتباع ایرانی شده، میزان تقاضا 
برای سفر به این کشور نیز پایین تر از حد معمول 

شده است.
وی افزود: متاسفانه گرجستان توضیح شفافی 
نداده است و اعالم موضع نکرده که در آینده چه 
خواهد شد در نتیجه مردم نگران برخوردها در 

مبادی ورودی این کشور هستند.
یکی از کارگزاران اصلی گرجستان که ترجیح 
داد نامش محفوظ بماند نیــز گفت: پروازهای 
گرجســتان پس از بازگرداندن تعداد زیادی از 
اتباع ایرانی، همچنان برقرار است اما تقاضا کمتر 
شده. البته این روزها تعداد کمتری بازگردانده 

شده اند. دو هفته پیش این تعداد خیلی بیشتر 
بود.

حرمت اله رفیعیـ  رییس انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرتی ایرانـ  نیز به ایسنا گفت: این 
بی احترامی استمرار دارد و دولت گرجستان نیز 
توضیحی برای آن نداده است، به زعم ما واکنش 
دولت ایران هــم تا کنون جدی نبوده اســت. 
واکنش هایی نشــان داده شده و پیگیری هایی 
شده است اما وقتی بازگرداندن ایرانی ها همچنان 
ادامه دارد، پس برخورد جدی هنوز نشده است. 
دولت ایران باید فورس بگــذارد و به اتفاقی که 

افتاده است بیشتر اهمیت دهد.
وی افزود: اعالم کردند آن خانمی که از بدرفتاری 
پلیس فرودگاه گرجستان فیلم منتشر کرده، 
بیمار است، به فرض این که آن شخص مشکل 
داشته، بقیه مسافران که بازگردانده شده اند چه 
مساله  داشته اند؟ چرا دالیل این رفتارها هنوز 

مشخص نشده است.
وزارت کشور گرجســتان گزارش کرده است 
کــه ۱۱۵۱ تبعه خارجی ماه گذشــته از ورود 
به این کشــور منع شــده اند که بیشترین آمار 
با 4۳4 نفر بــه اتباع ایرانی اختصاص داشــته 
است. در بین ایرانی های دیپورت شده افرادی 
بوده اند که از طریق سرمایه گذارِی ملک به این 
کشور مهاجرت کرده اند. گزارش کوتاه وزارت 

کشور گرجستان مشخص کرده 
جلوگیری از ورود اتباع خارجی به 
این کشور تنها به ایرانی ها محدود 
نشده و شهروندانی از هندوستان، 
ترکیــه، جمهــوری آذربایجان، 
روســیه، ازبکســتان، پاکستان و 
ارمنســتان هم در یک ماه گذشته 

از ورود به گرجستان منع شده اند.
سید جواد قوام شهیدیـ  سفیر ایران 
در گرجستانـ  در اظهار نظری تازه 
با اشاره به مشکالتی که در روابط دو 
کشور پیش آمده است، یادآور شده که 
رفتار مقامات گرجستانی در این روزها 
مغایر با آن چیزی اســت که در توافق 
لغو روادید دو کشــور در سال 2۰۱۰ 

آمده است.
او اظهــار کــرده اســت: مــا هیــچ 
اطالعاتــی دال بر این که گرجســتان 
در حال بررســی مجدد اعطای ویزا به 
ایرانی ها اســت دریافت نکرده ایم و آنها 
هیچ قصدی هم برای ایــن کار ندارند. 
بنابراین، الزم اســت که توافق ســال 2۰۱۰ 
مورد بازبینی قرار گیرد. اگر معایبی در قوانین 
فعلی وجود دارد باید توسط ایران و گرجستان 
 رفع شــود تا ایرانی ها دیگر با مشــکل مواجه

 نشوند.
سفیر ایران در تفلیس همچنین گفته از دلیل 
این بدرفتاری که برخالف پروتکل دو کشور بوده 

است، اطالعی ندارد.
قوام شهیدی به گوشه ای از این اتفاقات که در 
گزارش ها مستند شده اشاره و اظهار کرده است: 
مواردی وجود داشته که از ایرانی ها سوال شده 
اصال چــرا می خواهند در گرجســتان تجارت 
کنند. این رویه اکنون تغییر کرده و از شهروندان 
ایرانی در محل اقامتشان سوال شده که آیا بلیت 
برگشت دارند یا خیر. سپس به خطوط هوایی 
اعالم شده که باید در پروازهایشان صندلی خالی 
داشته باشند چراکه ممکن است برخی ایرانی ها 

به کشورشان بازگردانده شوند.
بهرام قاسمیـ  ســخنگوی وزارت امور خارجه 
ـ این هفتــه اعالم کرد که پرونده گرجســتان 
همچنان باز است و در رابطه با آخرین اقدامات 
وزارت امور خارجه برای دفاع از حقوق شهروندان 
ایرانی و تدوام بدرفتاری ها با وجود احضار سفیر 
این کشور نیز گفته است: ما اتفاقات رخ داده برای 
شهروندان ایرانی در گرجستان و مبادی ورودی 

به این کشور را مورد بررسی قرار دادیم. 
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حمایت از استارت آپ های اینترنت اشیاء فناوري
 دکتر عباس زارعی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در مراسم افتتاحیه استارت آپ  ویکند اینترنت 
اشیاء اظهار داشت: دانشگاه تهران در حال تدوین سند تحول دیجیتال اســت تا آن را در اختیار وزارت 

ارتباطات قرار دهد.
وی افزود: در تدوین این سند تحول، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، هماهنگی بخش های استارت آپی 

و یکپارچه کردن صنایع مختلف که در حوزه دیجیتال فعالیت می کنند را بر عهده دارد.
رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ادامه داد: قرار است سند تحول دیجیتال قوانینی در بخش های مختلف 

اقتصادی، اجتماعی، سالمت و ... و هر آنچه که مربوط به دیجیتال می شود را به صورت یکپارچه تدوین کند.
زارعی تاکید کرد: در واقع این سند، یک سند سفید است که طراحی های صنعتی، فنی، حقوقی و ... که مربوط به دیجیتال 

می شود را شامل خواهد شد. وی با بیان اینکه امروز قرار است تیم هایی با ایده های نو در حوزه دیجیتال با یکدیگر به رقابت بپردازند، گفت: 
ما آمادگی داریم از برترین  تیم ها حمایت هایی در پارک علم و فناوری داشته باشیم.

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با بیان اینکه در حال حاضر 100 تیم برای شرکت در این استارت آپ حضور یافته اند، تصریح کرد: در 
نهایت 10 تیم رقابت می کنند و سه تیم برتر انتخاب می شوند.
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  1. در اولین فرصت 
ارزش خودتان را نشان 

دهید
بر اســاس مقاله ای که 
در نشــریه کسب و کار 
هاروارد منتشر شده، از 
نظر اکثر کارکنان یک 
مدیر جوان فاقد تجربه و دانش الزم 

برای دستیابی به موفقیت است.
مدیــران جوان بــرای غلبــه بر این 
ذهنیت باید هدفــی را تعیین کرده 
و آن را با کارکنــان در میان بگذارند. 
آن ها با دســتیابی به هــدف تعیین 
شــده به کارکنان ثابت می کنند که 

از شایستگی الزم برخوردار هستند.

  2. به نیازهای کارکنان اهمیت 
دهید

اگــر کارکنــان احســاس کنند به 
نیازهای آن ها توجه می شود احترام 
بیشتری از خود نشــان خواهند داد. 
البته این مســاله بدین معنی نیست 
که تمام نیازهای شــخصی کارکنان 
 را برآورده کرده یا به سادگی در برابر 
خواســته های غیرمنطقــی آن ها 
تسلیم شــوید. در عوض باید زمانی 
را به بحث درباره نیازهای شــخصی 
آنها اختصاص داده و همیشــه آماده 

شنیدن سخنانشان باشید.

  3. موفقیت کارکنان را موفقیت 
خودتان بدانید

تفــاوت اصلی بین رهبر یــک تیم با 
شخصی که برای خودش کار می کند 
در این است که موفقیت یک رهبر با 
موفقیت گروهش سنجیده می شود. 

بنابرین یک رهبر باید برای برجسته 
سازی دستاوردهای کارکنان کل تیم 

تالش کند.
موفقیت تیــم را در اولویت قرار دادن 
باعث کسب احترام بیشتر می شود. 
اگر کارکنان احساس کنند که رشد 
حرفه ای آنها برای شما اهمیت دارد 
به انتقادات و تشویق های شما بیشتر 

اهمیت می دهند.

  4. پذیرای نقدهــای صادقانه 
باشید

نقد سازنده در پیشرفت شغلی و رفع 
کمبودها اهمیت زیادی دارد، عالوه بر 
این صحبت کردن با کارکنان درباره 
ارائه بازخورد، آنها را تشــویق به ارائه 
پیشنهاد و انتقاد می کند. ناتوانی در 
نقد دیگران یا عــدم تحمل نقدهای 
ســازنده مانع بزرگی در راه پیشرفت 

خواهد بود.

  5. برخی از تصمیمات را بر عهده 
کارکنان بگذارید

اگر بخواهید در کوچکترین جزئیات 
کارها دخالت کنید کارکنان به زودی 
از شما خسته خواهند شد، به ویژه اگر 
مدیر قبلی اختیارات گســترده ای به 

آنها داده باشد.
با تفویض برخی اختیارات به کارکنان، 
اعتماد خود را به آن نشان دهید. پس 
از انجام ارزیابی های اولیه توانایی های 
کارکنان مشــخص می شود.اگر آنها 
توانایی انجام برخــی کارها را ندارند 
برنامه ای آموزشــی برایشان ترتیب 

دهید.

  6. جلسات منظم رو در رو برگزار 
کنید

برگزاری جلســات رودررو باعث می 
شــود کارکنان احســاس کنند در 
دسترس آنها قرار دارید. این جلسات 
امکان ارائه نقــد و بازخورد و صحبت 
درباره نیازهای شخصی که در باال به 
آنها اشــاره کردیم را فراهم می کند. 
عالوه بر این برگزاری چنین جلساتی 

حس پاسخگویی و مسدولیت پذیری 
کارکنان در برابر شــما را نیز افزایش 

می دهد.

  7. از دیگر مدیــران راهنمایی 
بخواهید

 به قول معروف همــه چیز را همگان 
می دانند، بنابرین مشکلی ندارد اگر 

برخی مواقع راه حل یک مشــکل را 
ندانید. ســعی کنید با مدیران دیگر 
در ارتباط باشــید تا در صورت بروز 
یک مشــکل بتوانید با آنهــا تماس 
گرفته و راهنمایی بخواهید. ارتباط با 
مدیران دیگر می تواند دانش و تجربه 
را افزایش داده و مســیر رســیدن به 

موفقیت را برایتان هموار سازد.

8. صبور باشید
در نظر داشته باشــید که آشنایی با 
روش های مدیریت و کسب تجربه در 
این زمینه مدتی طول خواهد کشید. 
عالوه بــر این کارکنــان جدید برای 
هماهنگ شــدن با یک مدیر جوان 
و جدید به زمان نیــاز دارند، بنابرین 

صبور باشید.

  9. فروتن باشید
فروتنی به معنی آگاهی از نقاط قوت 
و ضعف و ارزیابی صحیح آن ها است. 
بر اســاس مطالعه ای که در نشــریه 
واشنگتن پست صورت گرفته، مدیران 
فروتــن، به موفقیت های بیشــتری 
دســت پیدا کــرده و بازخوردهای 
مثبتــی از کارکنــان دریافــت می 
کنند. برای فروتن بــودن باید منافع 
کارکنان و سازمان را در اولویت قرار 
 داده و از نقاط قوت به خوبی استفاده

 کنید.

  10. قاطع باشید
در صورتــی که پــس از انجام روش 

های باال هنوز برخــی از کارکنان از 
دستورات شما ســرپیچی کرده و به 
شــما احترام نمی گذارند باید با آنها 

قاطعانه برخورد کنید.
 یک کارمند نافرمان و یاغی می تواند 
روی دیگــران نیز تاثیر گذار باشــد. 
در مورد چنیــن کارکنانــی باید با 
 قاطعیت تصمیم گرفته و از عواقب آن

 نهراسید.

  نتیجه گیری
 پســت هــای مدیریتــی همیشــه

 چالش های خاص خــود را به همراه 
دارند به ویژه اگر مدیر ســن و ســال 

چندانی نداشته باشد. 
برای کســب احترام کارکنان سعی 
کنید منافــع آنهــا را در اولویت قرار 
دهید، با آن ها جلسات رودررو برگزار 
کرده و فرهنگ ارائه نقــد و بازخورد 
ســازنده را در ســازمان ایجاد کنید. 
اگر علی رغم اســتفاده از روش های 
ذکر شده برخی کارکنان از دستورات 
شما سرپیچی کردند با آن ها قاطعانه 

برخورد کنید.

10 راه برای کسب احترام کارکنان به عنوان یک مدیر کم سن و سال؛   

مدیران جوان بخوانند

برای کسب احترام 
کارکنان سعی کنید 

منافع آنها را در اولویت 
قرار دهید، با آن ها 

جلسات رودررو برگزار 
کرده و فرهنگ ارائه نقد 
و بازخورد سازنده را در 

سازمان ایجاد کنید. 

امروزه شکل رهبری تیم ها به سرعت در حال تغییر است. نتایج 
یک تحقیق نشان می دهد که در آمریکا روزانه حدود 1000 نفر از 
مدیران مسن بازنشته می شود و این مساله فرصت قرار گرفتن 
نیروهای جوان در پست های کلیدی را فراهم کرده که می تواند 
چالش هایی را برای مدیران  و کارکنان به دنبال داشته باشد. در 
این مقاله 10 راه برای کسب احترام کارکنان به عنوان یک مدیر 

جوان ارائه شده است.

 
استارت آپ

کار کردن در یک استارت آپ با هر جایی که تا به حال کار کرده اید، متفاوت است. 
استارت آپ محیطی سرشــار از تغییر، پویایی، هیجان، حس مالکیت و البته 
سرعت است. هیچ وقت نمی فهمید زمان چگونه می گذرد و هر روز باید پروژه 

جدیدی را به دست بگیرید.

خیلی زود متوجه می شوید که باید سریع باشید، خیلی سریع. چشم به هم بزنید خواهید 
دید که تمام وقتتان صرف مصاحبه و استخدام شده است. با دیدن انبوه کارهای انجام شده 
و افرادی که خودتان آنها را استخدام کرده اید حسابی به خودتان افتخار می کنید. موفق 

شده اید در مدت زمان کوتاه افراد زیادی را جذب و واحدهای اصلی شرکت را ایجاد کنید.
یک روز چشم باز می کنید و می بینید که به جای استارت آپ در یک سازمان بزرگ کار 
می کنید. در این مدت به دالیل مختلف با خیلی از چهره های آشنا خداحافظی کرده اید؛ 
دیگر با ارزش های شما همراستا نبودند، از شرکت های دیگری پیشنهاد حقوق یا سمت باالتر 
گرفتند، دائم گالیه می کردند که همه چیز تغییر کرده و کسی قدر زحمات آن ها را نمی داند 

و بقیه آگاه نیســتند که با رفتن آن ها شــرکت چه صدمه ای 
خواهد خورد، با اعضای تیمشان رفتار درستی نداشتند و تقریبا 
هیچ کاری برای پیشرفت تیم خود انجام نمی دادند، یا این که 

می خواستند همه چیز شدیدا تحت کنترل آن ها باشد.
خداحافظی کردن با آدم های با اســتعدادی مثل آن ها، یکی از 

غم انگیزترین و تلخ ترین کارهای روزگار بود.
مشکل از کجا بود؟ زمان، انرژی و هزینه زیادی صرف استخدام 
و نگهداشت شد و آن ها درســت زمانی که می بایست نقطه اوج 
عملکردشان می بود، با شکست مواجه شدند. آن ها شکست خوردند 

یا ما باعث شکست آن ها شدیم؟
با تجربه فعلی ام می گویم، ما باعث شکست آن ها شدیم؛ یا حداقل 
کاری نکردیم که از شکستشان جلوگیری شود. باید پروسه ای ایجاد 
می کردیم که بتوانند خودشان را برای چنین روزهایی آماده کنند؛ 
آماده برای موفق عمل کردن حین یک رشد و تغییر بزرگ در کار و در 
تیم. در گذر یک سال، یک سال با تارگتهای سخت، آیا مدیر یک تیم 
بیست و پنج نفره می تواند، با همان دانش و توانایی، یک تیم ۲00 نفره 
را مدیریت کند؟ چاره چه بود؟ جایگزین کردن آن ها یا ساختن آن ها؟ 
آن موقع حتی نمی دانستم چنین مشکلی وجود دارد، چه برسد به 

این که راه حل داشته باشم.
شرکت با سرعت در حال رشد است و پرسنل در مدت کوتاه با تکنولوژی های جدید آشنا 
می شوند. بعضی از آن ها باهوش ترند و سریع یاد می گیرند و ظرف مدت کوتاهی عملکرد 
درخشانی از خود بروز می دهند؛ عملکردشان آن قدر عالی است که حتی تالش هم کنید 
نمی توانید آن ها را نادیده بگیرید. حاال که خودشان را اثبات کرده اند درخواست ارتقا دارند 
و شما هم برای قدردانی و برای نگهداشــت، ارتقایشان می دهید و آنها هدایت تیمی را به 
دست می گیرند. ولی به نظر می رسد خیلی نتیجه درخشانی حاصل نشده است. اعضای تیم 
می گویند خیلی مدیر بدی است؛ می خواهد همه کارها را خودش انجام بدهد؛ فقط دستور 
می دهد و موقع بروز مشکل، کمکی نمی کند؛ کارها را بدون توضیح تغییر می دهد؛ بازخورد 

نمی دهد؛ گل کارها را به سوگلی هایش می دهد و…
مهارت های فنی و مهارت های ارتباط با افراد و مدیریتی آن ها با اختالف زیاد از هم پرورش 

داده شده است.

  درس شماره یک: از روز اول برای رشد افراد سرمایه گذاری کنید.
به کارکنان با استعداد با عملکرد عالی هم برمی خورید که شاید مجبور شوید با آن ها هم 
خداحافظی کنید. چرا؟ چون مجبورید زمان زیادی صرف کنید تا به آن ها گوشزد کنید که 
رفتارشان را اصالح کنند یا ارزش های شرکت را زیر پا نگذارند؛ همچنین دائما در حال حل 
و فصل درگیری آن ها با واحدهای دیگر خواهید شد. تیمشان آن قدر ناراضی و خسته اند 
که بعضی هایشان شرکت را ترک می کنند. کارکنان ناراضی چه بروند و چه بمانند حسن 
شهرت شرکت را هم در داخل و هم بیرون شرکت از بین می برند. هیچ کس نمی گوید آقا 
یا خانم ایکس با او رفتار خوبی نداشته است؛ آن ها همه شرکت یا واحد منابع انسانی را زیر 
سئوال می برند. عادالنه نیست؟ از نظر من عادالنه است! نگهداشت و ارتقای مدیران با رفتار 
ناشایست و ضد فرهنگ سازمان به معنای این است که شرکت عملکرد آن ها را تایید می کند.

خداحافظی کردن با این مدیران سخت است چون عملکردشان عالی است و شما از ازدست 
دادن آنان شدیدا می ترسید. ولی روزی می رسد که آن قدر رفتار بد از خودشان بروز می دهند 
که دیگر قابل تحمل نیست؛ آن قدر واضح و آشکار شرکت را دچار آسیب کرده اند که دیگر 
نمی توانید به روی خودتان نیاورید. پس بالفاصله با یک مدیر با تجربه، خداحافظی می کنید. 
به عبارت دیگر مقادیر زیادی زمان و انرژی را هدر داده اید و بدتر این که شــرکت را بدنام 

کرده اید.

  درس شماره دو: برای استخدام و قطع همکاری با افراد، فرهنگ سازمان 
را مبنا قرار دهید! نسبت به عالئم رفتارهای ضد فرهنگ، حساس باشید و 

سریع عمل کنید! حرف فرهنگ که به میان می آید، قاطع باشید.
پرسنل زیادی استخدام کرده اید و باید آن ها را آموزش بدهید. مدرسان و مشاوران خوشنامی 
را دعوت به همکاری می کنید و مقادیر زیادی هزینه صرف این موضوع می شود. پرسنل در 
کالس ها شرکت می کنند و به دوره هم نمره اثرگذاری خوبی می دهند. یک »اما« وجود 
دارد. هنوز همه طبق عادات قبلی رفتار می کنند. چرا؟ جواب مشخص است. هر کس که 
در واحد منابع انسانی کار می کند می داند که آموزش سر کالس تمام نمی شود و البته یک 
فرد اگر نخواهد یا با سازمان همراستا و همدل نباشد، چیزی نخواهد آموخت. یادگیری، 
حین انجام کار، با خودآموزی و طی مربی گری مدیر یا همکاران رخ خواهد داد. اما این اتفاق 
نمی افتد و به جای آن، کارکنان شما را متهم می کنند که برای پیشرفت آن ها کاری نکرده اید 
و مدیران نیز به گالیه کردن از دست پرسنل ناکارآمد خود و واحد منابع انسانی ناکارآمد، 

ادامه خواهند داد.

Forbes : منبع
یـــادداشت
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،،
با تفویض برخی اختیارات به 

کارکنان، اعتماد خود را به 
آن نشان دهید. پس از انجام 

ارزیابی های اولیه توانایی های 
کارکنان مشخص می شود.اگر 
آنها توانایی انجام برخی کارها 

را ندارند برنامه ای آموزشی 
برایشان ترتیب دهید.

ایران استارت آپ
یـــادداشت

آموخته های یک مدیر منابع انسانی در استارت آپ

فراخوان دومین رویداد 
نواندیشان فناوری های 

مالی

شــرکت خدمــات انفورماتیک با 
همکاری پژوهشکده پولی و بانکی 
در دومیــن رویــداد نواندیشــان 
 فناوری هــای مالــی میزبــان 
استارت آپ ها و ایده پردازان در حوزه 
بالکچین، رمز ارز و تحول دیجیتالی 

خواهد بود.
شــرکت خدمــات انفورماتیک به 
عنوان تنهــا حامی دومیــن دوره 
رویداد »نواندیشــان فناوری های 
مالــی« که همزمان با هشــتمین 
 همایش بانکــداری الکترونیک و 
نظام های پرداخت در تاریخ  ۹ و 10 
بهمن ماه در مرکز همایش های برج 
میالد برگزار خواهد شد؛ افتخار دارد 
با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی، 
میزبان طرح  های بدیع شرکت  های 
اســتارت آپی و تیم  های ایده  پرداز 
در حوزه  های مرتبط با محورهای 
همایش اعم از پرداخت، بالک چین، 
رمز ارزها، تحول دیجیتال و ســایر 
حوزه های مرتبط با صنعت مالی و 

بانکی باشد.
 پس از بررســی اولیه طــرح ها، از 
تیم  های منتخب جهت ارزیابی در 
مرحله نهایی دعوت خواهد شــد و 
ایشان این فرصت را خواهند داشت 
که ضمن حضــور رایگان در فضای 
نمایشــگاهی تخصیص یافته در 
بزرگترین رویداد ســاالنه صنعت 
بانکداری و پرداخت کشور؛ از امکان 
ارائه ایده، طرح و محصوالت خود به 
هزاران بازدیدکننده فعال در صنعت 
بانکداری و پرداخت طی روز های 

برگزاری رویداد بهره  مند گردند.
شــایان ذکر است بســته هدایای 
ویژه ای برای استارت آپ های برتر 
در نظر گرفته شده که دراختتامیه 

همایش به ایشان اهدا خواهد شد.

  توضیحات تکمیلی:
کلیه مراحل ثبت نــام و بارگذاری 

اطالعات در سایت رایگان است.
حداقــل و حداکثر تعــداد مجاز 
اعضاء هر تیم به ترتیب ۲ و ۵ نفر )با 

احتساب سرتیم( می باشد.
هر تیم حداکثــر می تواند در یکی 
از ســه گــروه »صاحبــان ایده«، 
»دارنــدگان طــرح کســب و کار 
و MVP« یا» طرح هــای تجاری  
ســازی شــده در قالب شــرکت  
های نوپا«  ثبت نــام کند. ایده ها و 
موضوعاتی که مرتبط با محورهای 
هشــتمین همایــش بانکــداری 
الکترونیک و نظام هــای پرداخت 
باشــند؛ در اولویت ارزیابــی قرار 
دارند. جهت اطــالع از محورهای 
www.     همایش به پایگاه اینترنتی

  conf.mbri.ac.ir/ebps۸
مراجعه نمایید. مــواردی از قبیل 
مزیت رقابتی طرح، میزان نوآوری، 
عدم حضور در رویدادهای مشابه یا 
رویداد دوره گذشته، تطابق با نیاز 
بازار، توجه به چالش های امنیتی، 
تطابق با قوانیــن رگوالتوری حوزه 
عملکرد و پتانسیل درآمدزایی طرح 
از اهم شاخص های ارزیابی خواهند 
بود. مســئولیت و تبعــات قانونی 
هر گونه کپی  بــرداری از ایده  ها و 
 طرح  های ثبت شده قبلی بر عهده

 تیم  های ارائه  دهنده خواهد بود. 
در صورت مواجهه با هرگونه اشکال 
طی فرایند ثبت نام و تکمیل فرم ها، 
مراتــب را بــه آدرس الکترونیک 
 noandishan@isc.co.ir
و یا شــماره تلفن ۲۴۷۲۷۹۹۹-
 0۲1 )در ســاعات اداری( منعکس

 نمایید.

ایسنا
گــزارش
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The love story of Nan-e Sarma 
and Amoo Norouz is an example 
of what happens not only in the 
nature but the whole world.
This is one of the folk stories of 
Iran usually being narrated by 
grandmothers on the longest 
night of the year, Yalda, when 
the warmth of grandmother’s 
home nullifies the cold weather 
of winter.
Once upon a time, Nan-e Sarma, 
the lady of cold spells, arrived 
with the cold weather. She was an 

old woman with her hair as white 
as snow. 
The grandma frost lived in the sky. 
She had two sons who brought 
cold weather with themselves. 
One of her sons, Chelle Bozorge, 
was a kind man. He reigned the 
world from the first day of winter 
for forty days.
After the reign of Chelle Bozorge, 
the other son of Nan-e Sarma, 
Chelle Kocheeke, reigned the 
world. He was unkind and cold. 
He brought sever cold weather, ice 
and snow. But his sovereignty was 
short. Only twenty days.
The older brother told the 
younger one not to try to make the 
world so cold. “Don’t try hard, the 
spring will take away cold,” Chelle 
Bozorge told Chelle Kocheeke. 
However, the younger brother 
tried to freeze everything.
One day, another ruler came and 
imprisoned Chelle Kocheeke in an 
icy mountain.
Nan-e Sarma became really sad. 

She took a hot bar with herself 
and went to the mountain to fight 
with the ices and snows and save 
her son.
She won the fight and all snows 
were melted.
Nan-e Sarma, happy and cheerful, 
made her home all clean and 
neat. She prepared everything 
and waited for Amoo Norouz, 
the “Uncle New Year”, the kind 
messenger of the New Year and 
spring. 
On the first day of spring, Nan-e 
Sarma, dresses up and sets up 
her haft-sin, waiting for Amoo 
Norouz.
But she falls asleep while Amoo 
Norouz shows up. He drinks some 
tea and leaves her a marigold 
flower and disappears without 
waking her up.
So she should wait one more year 
until next spring to see him again. 
Some people believe that if 
these two meet each other, an 
apocalypse will happen.

In Iranian folktales, a woman 
heralds winter

Cultural and art paths 
exploited in Kashan

Unique Souvenirs to Buy 
in Isfahan
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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 
a r c h i t e c t u r a l 
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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handicrafts

Culture and art paths were exploited in the 
historical texture of Kashan with the presence of 
the minister of Culture and Islamic Guidance.
The area of Aqa Bozorg mosque, Ashti Konan alley, 
Ab-Anbar-Khan, Darbagh, and Babavali paths, and 
Pankhol passage to Kamal al-Molk square are the 
historic sites situated along the cultural path of 
Kashan.
Cultural path of Ab-Anbar-Khan is one of the 
passages that was created with the cooperation of 
the Culture and Islamic Guidance organization of 
this county. The purpose behind the passages was 
reviving culture-based urbanization and improving 
the cultural businesses, so that craftsmen can take 
advantage by receiving low percentage facilities.
Kashan is a city in Isfahan that hosts many historical 
constructions as well as unique handicrafts. 
Traditionally Kashan has been famous for 
producing silk, carpets, velvet, rose water and 
potteries.
But most importantly, the county is the home 
of Tepe Sialk, the oldest of four ziggurats in Iran 
constructed by the Elamite civilization. You can 
enjoy a journey through space and time in Kashan’s 
cultural paths.  

Minakari
Once you visit Esfahan, you realize that it’s a city 
concerned with aesthetic beauty, so it’s no wonder 
that many handicrafts come from there. One of the 
most famous is minâkâri, or enamelwork. Copper 
surfaces are traditionally decorated by a fine-haired 
brush with miniature birds and floral patterns on a 
background which is most commonly azure, though 
green and red can also be found. Minâkâri comes in 
plates, vases, chalices, and other decorative items, and 
it’s not uncommon to see artists hard at work creating 
new pieces in the old section of Esfahan’s bazaar.
Khâtamkâri
Khâtamkâri is the Persian art of marquetry. Fine 
pieces of wood, bone, and metal are inlaid to create 
all kinds of decorative objects including jewelry 
boxes, picture frames, backgammon boards, and 
others. While some are pure khâtamkâri, others 
have miniatures painted on the top, another typical 
form of Iranian art. These make great gifts for friends 
although you’ll probably want one for yourself, too.
Ghalamzani
As you wind your way through Esfahan’s bazaar 
towards the sounds of steady banging, artists 
engaging in metal engraving will come into view. 
The art of ghalamzani involves skilled craftsmen 
embossing gold, silver, bronze, and copper to 
create elaborate designs on trays, plates, vases, and 
silverware. What could make this souvenir even more 
memorable is that you might pick up a personalized 
piece that the artist just finished.
Turquoise
The city of Neyshabur in the northwestern part of Iran 
is not just famous for the poet Omar Khayyam, but also 
for the purity of its turquoise. Just outside this town 
are mines from which this precious stone is extracted, 
then shaved and shaped in to pendants, rings, and 
other jewelry. Turquoise is also used in art forms such 
as firoozeh koob, the art of hammering small pieces of 
turquoise into copper. In Persian culture, turquoise 
is said to have healing properties, detoxify the body, 
and protect against the evil eye. Shades of blue are 
omnipresent in Iranian mosques and palaces, and 
turquoise is a way to take it back home.

In Iranian mythology and 
symbolism, man is a sign of 
effectiveness and woman is 
an indication of being affected.
Nan-e Sarma (mother of cold) 
looks forward the light and 
his male mate Amoo Norouz 
felicitates the spring and 
Norouz (Iranian New Year).

The love story of 
Nan-e Sarma and 
Amoo Norouz is an 
example of what 
happens not only 
in the nature but 
the whole world.

Jolfa Nightlife
When it comes to Jolfa Nightlife, we can strongly say that the fun begins right after the sun sets in Jolfa; just go there and flow with 
young people or art students and the rest is up to you. Whether it›s your first or fourth time visiting Jolfa, there›s no shortage of 
things to do for you! There are many coffee shops and restaurants for eating and drinking. Just hang around with young locals and 
have some nice coffee around the corners and buy traditional Armenian handcrafts.
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 Iran and Turkey are to form 
joint electricity market 
committee according to an 
agreement reached between 
Iranian Minister of Energy Reza 
Ardakanian and his Turkish 
counterpart Fatih Donmez in 
Ankara on Thursday.
Iran, Turkey to form joint 
electricity market committee
Ardakanian made the remarks 
after a meeting with his 
Turkish counterpart on the 
sidelines of the 5th Session 
of the High Council of Iran-
Turkey Strategic Relations.He 

said Turkey is to raise volume 
of electricity imports up to 
1,050 megawatts by 2020 from 
the current 600 megawatts.
Ardakanian added that the two 
sides will sign a memorandum 
of understanding (MoU) in the 
near future to that effect.
The Iranian energy minister 
also pointed to his discussions 
in a separate meeting on 
Thursday, on environmental 
issues and erection of a border 
wall with Turkey, with Turkish 
minister of Environment and 
Urbanization Murat Kurum.

Sweden keen 
on boosting 
trade ties with 
Iran: FM
Sweden Foreign 
Minister Margot 
Wallstrom said on 
Wednesday that his 
country and other 
European states are 
interested to promote 
commercial ties with 
Iran.
She made the remarks 
in a meeting with Iran’s 
Deputy Foreign Minister 
Seyyed Abbas Araqchi, 
who is currently in 
Stockholm to attend 
the fourth round of 
Iran-Sweden political 
consultations.
Stressing her 
country’s political 
resolve to maintain 
talks, cooperation 
and interaction with 
Iran in various fields, 
she said, “JCPOA is 
an international 
accord based on 
multilateralism from 
which all countries 
benefited.”
“Despite US withdrawal 
from the JCPOA, 
European countries, 
including Sweden have 
underlined preserving 
the deal and are trying to 
enhance their economic 
and trade ties with Iran,” 
she said.
Wallstrom also 
appreciated Iran for its 
goodwill and support 
to Yemeni-Yemeni 
talks recently held in 
Stockholm and stressed 
the necessity for 
continuing cooperation 
with Iran.
Araqchi, for his part, 
thanked Sweden 
for its constructive 
and positive stances 
regarding development 
of cooperation and 
interaction with Iran 
and actively supporting 
JCPOA.
He called for further 
support to JCPOA by the 
European states.
“Iran’s regional policy 
has always based on 
interaction in line with 
establishing peace, 
stability, development 
and diplomatic 
processes, as it will 
continue its constructive 
role for Yemeni-Yemeni 
talks’ success,” he said. 
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Iran, Turkey to form joint 
electricity market committee

The aim is to channel more foreign 
currency earnings into the country 
following media reports that major 
exporters such as Iran’s petrochemical 
companies were not repatriating large 
sums of their earnings.
The measure comes as Iran is trying to 
prop up its national currency, the rial, 
which has sunk to record lows in the face 
of new US sanctions and panic buying of 
foreign currencies by some citizens.
Economy and Finance Minister Farhad 
Dejpasand was quoted as saying that the 
new plan would help the government 
deal with hostile US measures which state 
officials have characterized a full-fledged 
“economic war”.
While the directive has been finalized, the 
government should send it to parliament 
for approval first.
The value of the rial has gone from strength 
to strength after Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
ordered the central bank this month to 
protect the national currency. 
Over the week, the rial has jumped to 
trade in the range of 96,000 to 100,000 
to the dollar threshold. In September, the 
Iranian currency reached an all-time low 
of 190,000 rials against the dollar after 
months of steep declines that saw the 

currency falling more than five-fold.
Rial’s slump disrupted Iran’s foreign trade 
and helped boost annual inflation fourfold 
to nearly 40% in November. 
Strengthening the rial is crucial to the 
government’s push to bring down 
inflation, improve living standards and 
reduce capital flight.  
Iran’s central bank is now supplying large 
amounts of dollars to the market, with its 
governor Abdolnaser Hemmati saying the 
bank would do everything in its power to 
obey the Leader’s order.
Media reports have been reporting long 
queues outside foreign exchange shops 
selling their dollars, while initial fears 
about the sanctions have subsided.
The turmoil, according to economists, 
is being stoked by speculators but the 
state’s campaign against economic crimes, 
combined with Ayatollah Khamenei’s 
order to strengthen the rial, has made them 
more wary of bidding the rial lower.
Last month, two men convicted of 
economic crimes were executed. They 

were accused of manipulating the 
currency market.
US news magazine Foreign Policy wrote 
this month that the currency market 
turmoil in Iran was mostly stoked and 
tended by social media networks, mostly 
messaging applications.
According to the publication, most 
speculators were using the messaging 
app Telegram to spread fake news about 
the rial.Prior to the US withdrawal from the 
nuclear deal, one US dollar was trading at 
37,000 rials but immediately afterwards, 
it jumped to around 44,000 rials and then 
190,000 within a matter of few weeks.
Professional money traders took 
advantage of the situation to use Telegram 
to exploit the black market’s lack of 
transparency to maximize their own 
profits, at the expense of their clients.
The Iranian government doesn’t censor 
Telegram, specifically the news feeds on 
its “channel” function which allow posts to 
be distributed to anyone who chooses to 
sign up for them.

Iran’s Power Generation 
Capacity Tops 80,000 MW
Iran’s nominal capacity to produce electricity 
has reached over 80,000 megawatts (MW) 
following the connection of a number of power 
plants to the country’s national grid over the 
past weeks.
With the coming into service of several new 
power plants, Iran’s overall nominal capacity 
to generate electricity has reached 80,053 MW.
The latest increase of the power generation 
capacity was marked by the inauguration of the 
gas unit of the Hormuz Combined-Cycle Power 
Plant in southern Iran on November 25 with a 
capacity of 160 MW.
Speaking to reporters at a press conference 
in Tehran back in February, Iranian Energy 
Minister Reza Ardekanian highlighted the 
country’s self-sufficiency in the area of power 
generation and said the Islamic Republic is the 
top producer of electricity in the Middle East.
About 90 percent of power generation 
equipment, even complicated parts like 
turbines and generators, are currently 
manufactured inside the country, the energy 
minister said at the time.
He added that Iran’s capabilities in the area 
of power generation have developed over the 
past four decades so much that the country has 
become the top producer of electricity in the 
region.
“At present, we have energy exchanges with all 
the countries that share land borders with us,” 
he said.

CBI chief welcomes Turkey 
decision on banking ties
Central Bank of Iran (CBI) chief on Friday 
welcomed Turkey's decision to boost banking 
ties with Iran.
Iranian President Hassan Rouhani and the 
Turkish President Recep Teyyip Erdogan had 
constructive talks and the meeting between 
them will lead to a major development in 
economic, trade and banking relations between 
Tehran and Ankara, Governor of Central Bank 
of Iran Abdolnaser Hemmati told reporters on 
Friday.
The Turkish president has emphasized 
on removal of obstacles on the way of two 
countries' banking relations during the two 
countries' high-profile meeting, he added.
Iran and Turkey signed two cooperation 
documents in the fields of health and media on 
Friday.
Iranian President Hassan Rouhani arrived 
in the Turkish capital on Wednesday 
afternoon to attend the fifth session of Iran-
Turkey's supreme council for strategic  
relations.

The Iranian government has finalized a directive 
under which exporters would have to sell their 
foreign currency earnings on an online trading 
platform administered by the state.

Iran plans exports platform to counter 
‘economic war’

news

Iraq: Iran sanctions waiver 
extended for 3 months
 The United States has granted Iraq a 90-day extension to 
an exemption from reimposed sanctions on Iran to keep on 
importing energy, a government source said on Thursday.
President Donald Trump reimposed crippling unilateral 
sanctions on Iran’s energy and finance sectors on 
November 5 following his May decision to abandon a 
landmark 2015 nuclear deal between major powers and 
Tehran.
But he gave Iraq a 45-day waiver to continue buying 
electricity and natural gas to generate it from its eastern 

neighbor, AFP reported.
Iraq was expected to use that time to submit a plan on how 
it would wean itself off Iranian supplies.
In the days leading up to the deadline Thursday, Prime 
Minister Adel Abdel Mahdi said a delegation of Iraqi 
officials would travel to Washington to discuss sanctions.
And on Thursday, a government source involved in the 
talks, told AFP the delegation had secured a 90-day 
extension so Iraq could keep buying both Iranian electricity 
and gas.
Asked whether the US had pressured the Iraqi delegation 
to partner with US companies to fill the eventual gap, the 
source said the issue was part of ‘complicated discussions’.

Iraq faces a chronic power 
shortage that often leaves homes 
without electricity for as much 20 
hours a day and was a key driving 
factor behind mass protests this 
summer.
To cope with the shortages, Iraq 
pipes in up to 28 million cubic meters 
of Iranian gas a day for power generation a n d 
also directly imports up to 1,300 megawatts of Iranian 
electricity.
That dependence is uncomfortable for Washington, which 
sees Tehran as its top regional foe.

NIOC rejects Chilean 
prosecutor’s false 
claim on Iran’s oil
The National Iranian Oil Company 
(NIOC) denied the false claim stated by 
Chilean Public Prosecutor on ‘the cause 
of a pollution in the country and how it 
links to Iran’s oil exports’, which has been 
published by Reuters.
Iranian crude oil is exported to 
various Asian, European, and South 
American customers and the country’s 
history in oil exports is quite clear and 
undeniable. International Organization 
for Standardization (ISO) entails its 
inspectors annually to observe the entire 
process of examination, loading, and 
exporting Iranian oil, to consider all 
matters carefully and to issue the licenses 
required for exporting oil.

Iran’s export terminals possess the most-
updated laboratories, quality control 
and measurement devices; therefore, 
the exporting oil is under constant 
surveillance during certain hours of day.
The oil loading process is fully monitored 
with the presence of both the seller 
and the purchaser. Both parties’ 
representatives observe the process 
thoroughly with attendance of an oil 
tanker expert so that the quality and 
amount of oil which has been agreed 
upon beforehand, is loaded properly and 
in case of any discrepancies, the loading 
process will be aborted.
The Chilean refiner ENAP has also 
rejected this claim in an official statement 
and has referred to the abovementioned 
items. There have not been any serious 
allegations against Iran yet and the 
remote possibilities are simply under 
investigation.

Earlier, in August 2018, ENAP refinery 
had been found guilty and sentenced to 
a suspension of operations of any kind 
by the Public Prosecutor since there 
were reported gas leak incident while 
discharging a cargo.
Since the return of the US engineered 
sanctions on Iran, Reuters has been 
witnessed to make certain attempts to 
create tensions in the oil market against 
Iran on purpose, through publishing 
provocative news reports. In its latest 
move, it published a news report in 
which it claimed the Russian oil company 
‘Rosneft’ has cancelled its contracts 
with Iran, while according to NIOC’s 
statement, there have not been any 
signed contract already between the 
two countries. Of course, Reuters’ focus 
has not simply limited on Iranian oil, but 
it has concerned other economic and 
industrial infrastructures of the country.

Iran’s central 
bank is now 
supplying 
large 
amounts of 
dollars to the 
market, with 
its governor 
Abdolnaser 
Hemmati 
saying 
the bank 
would do 
everything 
in its power 
to obey the 
Leader’s 
order.



Russia stresses implementation 
of Iran nuclear deal
Russian Deputy Foreign Minister Sergei 
Ryabkov on Friday underlined implementation 
of the Iranian nuclear deal, known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Russia considers a situation in which Iran's 
interests from the JCPOA implementation 
is guaranteed, Ryabkov said on Friday.He 
said that a mechanism should be drawn up 
for cooperation to prevent the effect of US 
sanctions on Iran.The US President Donald 
Trump announced early May that Washington 
would pull out of Iran nuclear deal and reinstate 
sanctions which had been lifted under the 
accord.The first round of the sanctions snapped 
back into place in August, with the second 
round which will aim the energy and oil sector 
taking effect on November 5.This is while other 
signatories to the deal (i.e. Britain, France, 
Germany, China and Russia) have thus far 
criticized Washington's unilateral move and 
have repeatedly stressed their commitment to 
the deal.
Eight overhauled helicopters 
rejoin Iran air force
Some eight combat helicopters have rejoined 
the Iranian air force after being overhauled and 
reconstructed by the military experts working 
with the Army.According to the Public Relations 
Deprtmant of the Iranian Army, the commander 
of the Army’s Ground Forces Brigadier General 
Kioumars Heydari, the combat choppers which 
have been overhauled and reconstructed by the 
Iranian military experts include Cobra, Bell 206, 
Bell 2014 and Chinook makes.The choppers 
rejoined Shahid Vatanpour helicopter fleet in 
Isfahan during a ceremony.Overhauling the 
helicopters took more than 100,000 hours of 
work and has saved the country more than 2 
million dollars.During the ceremony, Brigadier 
General Heydari said that the combat chop-
pers have night vision equipment so they can 
conduct operations against the enemy at night.
He further noted that the air force as part of the 
Ministry of Defense programs, is planning to en-
hance the capabilities of the combat choppers, 
adding that increasing the range of missiles and 
rockets is on the agenda of Defense Ministry. 
Larijani: Iran’s security, free-
dom a tangible reality
Majlis Speaker Ali Larijani said on Thursday 
that Iran’s security and freedom is a tangible 
reality, having roots in eight years of sacred 
defense and reliance on nation.Speaking to a 
group of Shia and Sunni ulema, Larijani said the 
Islamic Republic of Iran is an exemplary model 
for restoring security and in its foreign policy 
never backs wrong approaches.Iran never 
seeks to confront with countries in the region 
and has always extended her hands even with 
Saudi Arabia but they should not expect the 
country to pave the wrong path, he said. 

Rouhani: Iran, Turkey major countries in 
volatile region

During trade Iran-Turkey trade 
meeting after the fifth session of 
Iran-Turkey’s supreme council 
for strategic relations, he added, 
“Presence of the two countries’ 
presidents in the meeting reveals 
the two governments’ resolve to 
promote bilateral relations and 
support private sector.”
Describing Iran and Turkey as 
safe countries in a turbulent 
region, he added, “If we are 
decided to take steps in favor of 
both nations, first condition is 
security and their security is not 
separate from each other.”
“We are resolved to establish 
security among the neighbors 
and we want to tell foreign 
powers that you cannot decide 
for future of the region,” he said.
Stressing that terrorist groups 
are detrimental to the region, 
Rouhani said that both countries 
are determined to purge the 
terrorists from the region. 

Condemning US sanctions 
against Iran as oppressive, he 
said that threats can serve as an 
opportunity for both countries’ 
trade.
Providing necessary facilities for 
economic activities is another 
step in line with promoting 
bilateral relations, he said, 
noting that both sides have 
made good decisions regarding 
creating banking and monetary 
facilities and boosting economic 
communications between Tehran 
and Ankara.
Elsewhere in his speech, he 
voiced Iran’s readiness for 
meeting Turkey’s energy needs.
“Iran welcomes Turkish investors 
in the refinery, petrochemical 
and energy upstream and 
downstream industries,” he said.
Erdogan, for his part, said, “We 
should prevent US sanctions from 
being an obstacle in the way of the 
two countries’ trade.”

No country should think that 
bilateral ties have ended with 
sanctions, he said, noting, “We 
will reap fruits of our efforts 
and turning sanctions into 
opportunities.”
US unilateral sanctions will 
harm regional and international 
cooperation, he said.
Noting that Iran and Turkey have 
broadened relations, Erdogan 
said that the two countries aim to 
raise their commercial exchanges 
to 30 billion dollars.
President Rouhani’s trip to 
Ankara is a turning-point in 

broadening preferential trade 
between the two countries, he 
said.In terms of regional security, 
Iran and Turkey shoulder a heavy 
burden, he said, noting that the 
two countries and Russia have 
taken effective measures in this 
respect, as economic security is 
dependent on regional security.
“Today, the world needs 
peace, we declare once 
again unacceptability of the 
sanctions against Iran and 
working together, we will leave 
behind negative impacts of the 
sanctions,” Erdogan said. 

Rezaei says EU-
promised SPV to only 
meet food, medical 
needs
The Secretary of Iran’s Expediency Council 
Mohsen Rezaei believes that the financial 
mechanism that the EU has promised Iran 
to continue trade under US sanctions will 
only meet needs for medicine and foodstuff.
“I believe this European financial channel 
will turn out to be meeting only food and 

medical needs,” Mohsen Rezaei said in a 
meeting with the veteran commanders on 
Thursday.
The Secretary of Iran’s Expediency Council 
added “another step in the Trump’s plan 
is to depreciate the value of the national 
currency (the rial) so that no one else works 
with the rial and utterly force it out from the 
market. They seek to make it impossible 
for the [the Iranian] government to pay 
salaries and factories shut down. They also 
seek to create riots and chaos, and the MEK 
to take control and pave the way for US 

intervention under the pretext of human 
rights.”
But Rezaei, who served as IRGC commander 
in chief during the Iraqi imposed war on 
Iran, said that the American dream will 
never come true through revealing the true 
face of the Americans within the framework 
of a cultural revolution and relying on the 
internal resources.
The official further noted that through unity 
and cultural struggle along with proper 
economic policies, Iranian nation can 
thwart plots.

US likely to end air war 
in Syria
 The United States will likely end its air 
campaign against ISIS in Syria when it 
pulls out troops, US officials said, sealing 
an abrupt reversal of policy which has 
alarmed Western allies as well as 
Washington’s Kurdish battle partners.
Trump defended his decision on Thursday, 
tweeting that he was fulfilling a promise 
from his 2016 presidential campaign to 
leave Syria. The United States was doing the 
work of other countries with little in return 
and it was “time for others to finally fight,” 
he wrote, Reuters reported

US officials said Trump’s order to withdraw 
troops is also expected to mean an end to 
the US air campaign against Islamic State 
in Syria, which has been critical to rolling 
back the militants there and in neighboring 
Iraq, with more than 100,000 bombs and 
missiles fired at targets in the two countries 
since 2015.
Still, one US official cautioned that a final 
decision on the air campaign had not yet 
been made, and did not rule out some kind 
of support for partners and allies. France, 
for example, has said it will continue to fight 
in Syria.
The United States told the UN Security 
Council it was committed to the 

“permanent destruction” of ISIS in Syria 
and would keep pushing for the withdrawal 
of Iranian-backed forces in the country.
The roughly 2,000 US troops in Syria, many 
of them special forces, were ostensibly 
helping to combat Islamic State but were 
also seen as a possible bulwark against 
Assad who has retaken much of Syria from 
his civil war foes with military help from 
Iran and Russia.
US officials, speaking on condition of 
anonymity, have told Reuters that US 
commanders on the ground are concerned 
about the impact of a quick withdrawal 
and were surprised by the troop pullout 
decision.

President Hassan Rouhani on Thursday described Iran and 
Turkey as two major countries in the volatile region, saying 
that they are determined to restore security to the region.

Iranian President Hassan Rouhani 
described the unilateral sanctions of the 
United States against Iran as an absolute 
terrorist act.
Making the remarks in a joint press 
conference with his Turkish counterpart 
Recep Tayyip Erdoğan, he added, “the 
US administration intimidates other 
governments and companies into imposing 
unjust sanctions for implementing 
Resolution 2231 and having free trade 
with Iran, and this is against international 
regulations.”

The President went on to appreciate the 
firm, explicit stances of Turkey against the 
unilateralism and illegal sanctions of the 
United States against Iran, saying, “these 
stances mean that the two countries abide 
by the law and respect mutual interest and 
morality,” the official website of Iranian 
President reported.
Rouhani also said, “we believe that the 
period of bullying in the world is over and 
today, nations act based on their mutual 
interests.”
He went on to say that Tehran and 

Ankara have made proper decisions for 
the development of trade and economic 
relations during the Meeting of High Council 
for Iran-Turkey Strategic Cooperation.
Stating that bilateral, regional and 
international topics were discussed in 
his bilateral meeting with the President 
of Turkey, he said, “cooperation between 
the two countries are based on historical, 
cultural and religious relations, mutual 
interest, and development of peace and 
stability in the region.”
“Through cooperation in transit and 

railroads, 
Iran and Turkey can 

connect Asia to Europe and this is beneficial 
for the entire world and the Middle East as a 
very critical region,” he added.

Rouhani describes US sanctions as terrorist action
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Iran and Georgia held 
a forum on bilateral 
ties with the presence 
of experts from the 
two countries and also 
Azerbaijan Republic and 
Russia.
Fourth conference on 
Iran and Georgia’s 
political, economic and 
cultural relations was 
held in the Caucasus 
International University 
(CIU), located at the 
Bakuriani resort in 
the Borjomi district of 
Georgia.
Iran’s Ambassador to 
Tbilisi Javad Qavam-
Shahidi, Iran’s Cultural 
Attaché to Georgia 
Hamid Mostafavi as well 
as the Chancellor of CIU 
Vakhtang Tsivtsivadze 
delivered lectures on 
prospect of Tehran-
Tbilisi ties.
The Fourth conference 
on Iran and Georgia’s 
political, economic 
and cultural relations 
received 44 articles 
and 10 of them will 
be discussed in the 
conference’s various 
panels.
Iran urges 
withdrawal 
of illegal 
foreign forces 
operating on 
Syrian soil
Iran’s Deputy 
P e r m a n e n t 
Representative to the 
United Nations, Es'hagh 
Al-e Habib urged the 
world body to throw 
its weight behind 
the ongoing political 
process on Syria and 
help rebuild the war-
wracked country.The 
United Nations Security 
Council has held a 
meeting on Syria with 
a focus on a UN-backed 
constitutional body for 
the crisis-hit country, 
days after the three 
mediators of a peace 
process in Syria reached 
a set of agreements in 
Geneva, Austria, on the 
issue.Addressing the 
Security Council session 
on Thursday, Es'hagh 
Al Habib further called 
for the withdrawal 
of the foreign forces 
operating on Syrian soil 
without the Damascus 
government's permit.
The senior Iranian 
diplomat further 
emphasized the need 
for the continuation of 
peace efforts in parallel 
with counter-terrorism 
battles based on 
international law.

Iran, Georgia 
hold forum on 
bilateral ties
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Iran poised to supply 
energy to Turkey in long 
term
Iranian president has expressed Iran’s 
readiness to provide energy to Turkey in the 
long term, adding that facilitating banking 
ties paves the way for 30$ billion bilateral 
trade target.
President Hassan Rouhani made the remarks 
yesterday evening in a meeting with business 
executives of Iran and Turkey, stressing that 
Iran is ready to provide Turkey with energy 

in the long term.
“We are able to turn sanctions into an 
opportunity for interweaving the economies 
of Iran and Turkey with proper management,” 
the Iranian president added.
“We should go towards free trade from 
preferential trade,” he continued saying 
“we are ready to support and provide the 
necessary conditions for the presence of 
Turkish investors in the Iranian energy 
market.”
Rouhani also said “presence of the presidents 
of the two countries in the meeting of the 

private sectors indicates that cooperation 
between the businesspersons of the two 
countries is highly supported.”
He added that “Iran and Turkey are two 
secure countries in the region that have taken 
great steps in combatting terrorism and 
establishing peace and development.”
Stressing that “our security is dependent 
upon the other’s,” President Rouhani added 
“economic activity is not possible without 
security, support and financial aid.”
He also went on to say that “formation 
of joint industrial parks transforms 

economic relations 
and development of 
industries in the two 
countries.”
“The possibility of 
connecting east 
and west transit 
routes is one of the 
most important strategic 
advantages of Iran and Turkey,” noted 
Rouhani.He added that “free trade zones can 
play an important role in deepening Iran-
Turkey relations.”



Iran plans exports platform to 
counter ‘economic war’

No Casualties in Southern Iran Earthquake: 
Official
 An earthquake measuring 4 on the Richter scale hit an area in Iran’s 
southern province of Fars late on Thursday but there have been no 
casualties, a provincial official said.
Speaking to the Tasnim News Agency, the deputy head of the Iranian Red 
Crescent Society (IRCS) of Fars Province, Qodratollah Jamali, said the quake 
that jolted the province at 10:45 p.m. on Thursday has had no damage to life or 
property, according to the examination of the IRCS teams.
The epicenter was determined to be at 27.04 degrees north latitude and 53.90 degrees east 
longitude, at a depth of 19 km.

Iranian rescue teams 
managed to tow a 
cargo ship named 
“NARGOL” into a pier 
off the northwestern 
city of Astara after 
it was reported in 
distress in the Caspian 
Sea, the governor of 
Astara said .Younes 
Ranjkesh said the 
freighter was damaged 
in Astara Port around 
noon (local time) 
on Thursday and 
immediately, the 
rescue and relief teams 
were dispatched to the 
area.After a special 
rescue operation, 
the teams managed 
to tow the cargo 
ship into the pier in 
Astara, the official  
added.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
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12:01:53   
Evening call to prayer: 
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The region - which includes strong US 
allies Japan, South Korea and Australia 
- hosts some of the world’s most 
volatile flashpoints, with high tension 
on the Korean peninsula and China’s 
militarization of the South China Sea 
causing friction.
Mattis, who embraced America’s 
traditional alliances, said he was quitting 
after falling out with President Donald 
Trump over foreign policy, including 
surprise decisions this week to pull troops 
from Syria and start planning a drawdown 
in Afghanistan, Reuters reported.
“He has generally been referred to as one 
of the adults in the Trump administration,” 
Australian government Senator Jim Molan 
told The Australian newspaper.
He said his departure was concerning 
because it introduced “another extreme 
variable” into US decision making.
Mattis has been a vocal critic of China’s 
increasing presence in the South China 
Sea but he worked to ensure tensions did 
not boil over.
“He’s been the point of continuity and 
the gatekeeper in the administration 
that they’ve relied on most to temper the 
instincts of Trump, which are much more, 
I think, isolationist and clearly highly 

skeptical ... about alliance commitments,” 
said foreign policy and security analyst 
Euan Graham, executive director of La 
Trobe Asia at Australia’s La Trobe 
University.
Mattis’ departure also robs Australia, 
without a US ambassador since 2016, of a 
key ally in the Trump administration.
“Australia has always had the ear of Mattis,” 
a US-based diplomatic source told Reuters.
Australia has had roughly 800 troops in the 
Middle East since 2014, mostly based in 
Iraq, as part of coalition efforts to combat 
the Daesh (also ISIL) group.
About 300 troops are based in Afghanistan, 
where they have had a presence since not 
long after the war began 17 years ago.
Trump announced on Wednesday that 
US troops in Syria would be withdrawn, 
a decision that upended US policy in the 
region.
A US official said on Thursday Trump was 
planning to withdraw at least 5,000 of the 
14,000 US troops in Afghanistan. Mattis 
had advocated for a strong US military 
presence to bolster diplomatic peace 
efforts there.
Adam Mount, defense analyst at the 
Federation of American Scientists, said 
Mattis was a steady hand on North Korea 
and was instrumental in preventing a war.
“Mattis was bailing water out of an alliance 
being buffeted by an erratic president, 
an advancing North Korea, and an 
increasingly assertive China,” Mount said.
“His work kept the alliance afloat but major 
questions will have to be resolved to keep it 
strong,” he said.

"Concerning the importance of issues related to 
transportation and traffic and the necessity of culture-
building practices in this field, various solutions should 
be applied," Alireza Salavati said.
"Art language in explaining cultural issues is paid 
attention more than before, since the long-term 
influence of art-based cultural festivals has been 
proved. Therefore, by considering the positive changes 
in traffic behaviors, art language-centric cultural 
approaches should be used," he added."Accordingly, 

we have put traffic related festivals on the agenda; as 
the first festival in its own kind, cartoonist artists in 
the field of transportation and traffic will be competed 
with each other in Trafficator," he continued.Pointing 
to the themes of the transportation and traffic cartoon 
festival, he said, "This festival entitled Trafficator will 
be held in three specific subjects of "Isfahan, city of 
bicycles", "Helmet, Vitality", and "No single-occupancy 
vehicle"."Referring to the call of this festival, he noted, 
"This festival will be held with the cooperation of the 
caricature house of Isfahan art center, directed by 
Payam Pourfallah. According to the planned schedule, 
participants can send their works to the secretariat of 
the festival till January 19, and then exquisite gifts will 
be handed to the chosen caricature of the festival in the 
closing ceremony."

‘The Nation’ in its editorial comments on Friday 
stated whenever the West, America as its leader, 
intervenes in any sovereign country, it is always a 
disaster.
“The self-declared victory of Trump for America 
against Daesh reminds one of a similar claim of 
“Mission Accomplished” that the former American 
president George W Bush made in the case of Iraq in 
2003. Since the accomplishment of the “Mission” in 
Iraq, Baghdad is yet to recover from the disastrous 
effects of the American intervention. So will be the 
fate of Syria,” it added. 
The paper added before anything else, there is a 
need to understand what will be the implications of 
America’s forces’ withdrawal for other states that are 
parties to the Syrian conflict. 
“The withdrawal means that there are losers and 

winners to the conflict. Zionist Regime, probably, is 
the biggest loser after Trump has decided to pull out 
his forces from the war-torn country,” it viewed.
The editorial went on to say that Zionist Regime 
sees Asad as anti-Zionist and for the Zionist 
establishment, the US’ intervention was meant to 
overthrow Assad like its watchdog NATO (NATO) did 
in Libya to Qaddafi.
“Moreover, with the US withdrawal, the Zionist 
Regime dream for a separate Kurdish state, a satellite 
state of the United States and Zionist Regime, 
remains unfulfilled,” the paper stated. 
It added that it seems that Turkey has gained the 
most by Trump’s decision to withdraw the US 
forces from Syria. “Turkey will face no resistance 
in carrying out its operation against the Kurdish in 
Syria’s north-east parts. There are huge chances that 
the Arab supporters of Turkey will fill out the areas 
that the US will vacate,” it said. 
The Nation added Iran can also say that it defied all 
US’ designs that were aimed against Tehran. “The 
American intervention in Syria was a blessing in 
disguise as it helped Iran and Turkey to sort their 
differences out by giving room to dialogue,” it said. 
The paper was of the view the withdrawal of America 
does not mean that the problems that Syria is dealing 
with will diminish suddenly. “There is a long way to 
go to bring stability back to the country where war 
has claimed more than 350,000 lives, left millions as 
refugees,” it said. 

London’s Gatwick Airport reopened on Friday after a 
saboteur wrought 36 hours of travel chaos for over a 
hundred thousand Christmas travelers by using a drone to 
play cat-and-mouse with police snipers and the army.
December, 21, 2018 - 13:12 Other Media Comments 
After the biggest disruption at Gatwick, Britain’s second 

busiest airport, since a volcanic ash cloud in 2010, Gatwick 
said 700 planes were due to take off on Friday, although there 
would still be delays and cancellations.Britain deployed 
unidentified military technology to guard the airport 
against what Transport Secretary Chris Grayling said were 
thought to be several drones, Reuters reported.“What’s 
happening on the ground is a mix of measures taken to 
give confidence that aircraft can be safe... Some of those are 
military capabilities,” Grayling told BBC television.

US Allies in Asia-Pacific Region Rattled 
after Mattis Quits

"Trafficator" festival to hold in 
Isfahan

Isfahan deputy mayor for transportation 
and traffic announced the holding of 
"transportation and traffic cartoon" festival.

Leading Pakistan English news daily says Zionist 
Regime, probably, is the biggest loser after the US 
President Donald Trump has decided to pull out 
his forces from Syria.

The abrupt resignation of US Defense Secretary Jim 
Mattis sparked concern among Asia-Pacific allies 
who credit the retired general with building trust and 
tempering isolationist impulses, regional officials and 
analysts said on Friday.

US withdrawal from Syria; 
Zionist Regime biggest loser: 
Pak daily

London’s Gatwick Airport Reopens 
after Drone Saboteur Sows Chaos

“He has 
generally been 
referred to as 
one of the adults 
in the Trump 
administration,”
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