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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,250,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,410,005,182,000جدید

1,750,0002,331,000نیم سکه

1,040,0001,241,000ربع سکه

620000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18303300539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

وضعیت بحرانی سدهای استان اصفهان؛

کمتر از 9 درصد سد 
زاینده رود آب دارد

معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان با اشاره به وضعیت بحرانی 
سدهای اصلی استان، گفت: در حال حاضر کمتر 
از 9 درصد حجم سد زاینده رود آب دارد و ذخیره 

سد اکنون 137 میلیون مترمکعب است.
حسن ساســانی با اشــاره به آخرین وضعیت 
ســد زاینده رود، اظهار کــرد: در حال حاضر 
ظرفیت مخزن ســد زاینده رود 137 میلیون 
مترمکعــب و ورودی آن 12 و نیم مترمکعب 
 بر ثانیه و خروجی ســد 11 مترمکعب بر ثانیه 

است.
وی با بیان اینکه در سال آبی گذشته با میزان 
بارش بســیار اندک حجم ســد زاینده 145 

مترمکعب بود، افزود: ...

2 ادامه در صفحه 
     مسئول کارگروه ویژه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان: متاسفانه مسائلی همچون افزایش نرخ دالر، پول شویی و تحریم ها باعث آن شد که

 اجرایی شدن این طرح بسیار دشوار شود.

تحول در کشاورزی استان ضرورت دارد؛  

کشت فرا سرزمینی نجات بخش  اصفهان

سوداگران بازار ارزبه دنبال اجاره حساب دیگران؛

بانک مرکزی به هدف زد
پس از اقدام بانک مرکزی در ساماندهی تراکنش های بانکی،سودجویان بازار ارز به دنبال اجاره 

حساب بانکی دیگران هســتند تا با اجاره حســاب با هفته ای5۰۰هزار تومان،گردش مالی خود را 
غیرقابل ردیابی کنند.

 دالالن این روزها کمتر فرصت می یابند تا در بازار ارز خودنمایی کنند. بانک مرکزی تقریبا بیشتر 
راه هایی که آنها می توانستند از خالء حضور سیاستگذار در بازار و اجرای روش های سختگیرانه در 

مواجهه با سوداگری در بازار ارز استفاده کنند را بسته است و به خصوص در اقدامی که به تازگی 
با ساماندهی تراکنش های بانکی انجام داده اســت، عرصه را بر آنها بیش از هر زمان دیگری 

تنگ کرده است.  ...

اجاره بهای خانه کارگران؛

نفس کارگران به 
شماره افتاد

از گذشــته تا به امــروز هرچند 
هم فــرد در جامعه احســاس 
خســتگی می کرده در محیط 
خانه آرامش حاکم بوده است و 
خانه محلی برای تجدید روحیه 
افراد جامعه محسوب می شده 
 اســت.امیر مومنان )ع(  بشارت 
داده انــد: برای خانه شــرافت 
و برکتــی اســت، شــرافت آن 
در وســیع بودن جلــو حیات و 
منــزل و صالح بــودن خانواده 
 اســت اما برکــت آن در برتری 
وســعت،  گاه،  نشــیمن 
 صحــن و حیــات و نیکوبودن
 همســایه هایش نهفته است.

 همچنیــن امــام صــادق)ع( 
می فرماید: وســیع بودن منزل 
از سعادت مرد اســت و راحتی 
 مومــن در فراخــی خانــه اش 
می باشد. از حادیث مذکور و دیگر 
احادیث و روایات موجود چنین 
بر می آید که نه تنها داشتن خانه 
موجب آرامش انسان هاست بلکه 
بزرگ بودن آن هم شرط است و 

اسباب آرامش را ...

فریدون اللهیاری صبح دیروز در ســومین 
رویــداد کارآفرینی دانشــگاه هنر اصفهان 
)رویداد کارآفرینی روســتا( اظهار کرد: 7۰ 
درصد جمعیت کشــور در روستاها زندگی 
می کردند و سهم روستاها در جمعیت کشور 

کاهش پیدا کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان با بیان این که 
جامعه روســتایی جامعه مولد و خالق بوده 
اســت، افزود: احســاس می کنیــم جوامع 
روستایی آسیب پذیر شــده اند و باید نقش 
روستاها بیش از پیش پررنگ شود؛ کارکرد 
و نقش روستاها در گذشــته بسیار پررنگ 
بوده و نقش مهمی در حوزه فرهنگی کشور 
داشته اند. وی گفت: جامعه روستایی پشتکار 
و توانمندی دارد و جامعه ای توانمند اســت؛ 
بخش عظیم و مهم صنایع دستی روستاها 
هستند و ظرفیت روستاها در صنایع و دستی 

و گردشگری استان اصفهان بسیار باالست.
اللهیاری با بیان این که باید صنایع دســتی 
روستایی را در تجارت داخلی و خارجی مطرح 
کرد، خاطرنشان کرد: توسعه صنایع دستی 
در روستاها در توسعه اشتغال و ایجاد ارزش 

افزوده بسیار موثر است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان اذعان داشت: در 
شرق شهرستان اصفهان روستاهایی ارزشمند 
تاریخی وجود دارد که بایــد ارزش های این 
مناطق معرفی شود؛ بافت و معماری روستاها 
به عنــوان یــک ارزش فرهنگــی و فرصت 

برای توسعه گردشــگری است. وی با تاکید 
بر ضرورت توجــه به آیین های روســتایی 
تصریح کرد: شب یلدا به عنوان یک آیین در 
روستاهای مختلف بسیار مهم است؛ استان 
اصفهان با 3۰۰ اقامتــگاه بوم گردی جایگاه 
نخست کشور را دارد. اللهیاری اذعان داشت: 
روستاها پر از تنوع غذایی هستند که می توان 
با فهرست کردن این گنجینه عظیم غذایی 
یک اطلس غذایی از مناطق روستایی استان 
اصفهان تهیه کرد که بسیار ارزشمند است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان با بیان این که کلیدواژه 
کارآفرینی در روستاها خالقیت است، تاکید 
کرد: برای خالقیت در روستا باید مشارکت 
جمعی ایجاد کرد؛ اندیشــه های نو باید در 

جهت احیای روستاها ساماندهی شوند.

  ضرورت توسعه کارآفرینی و خالقیت 
در روستاها

سعیدرضا جندقیان، معاون امور دهیاری های 
ســازمان شــهرداری ها نیز در این مراسم با 
اشــاره به این که وضعیت روستاهای کشور 
خوب نیست، اظهار کرد: تاکنون به 37 هزار 
دهیاری کشور مجوز داده شــده و 35 هزار 
روستای پویا در کشور وجود دارد. وی با بیان 
این که به اســتارت آپ هایی نیاز داریم که از 
درون خود جوشــش خالقانه داشته باشد، 
افزود: توسعه یعنی فرآیند بازسازی و نوسازی 
جامعه براساس باورها و اندیشه های نو؛ رهبر 
معظم انقالب فرموده اند»توسعه یعنی تعالی 

شان انسان« و به نظرم این کامل ترین تعریف 
توسعه است.

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها 
گفت: کشــور ما بــه جســارت، خالقیت و 
ریســک پذیری منطقی نیازمند است؛ باید 
یک مهاجرت عظیم فکری داشته باشیم تا 
کارآفرینی و خالقیت در روســتاها توسعه 
یابد چراکه عرصه روســتایی عرصه بسیار 

گسترده ایست.

  نمی توان توســعه روســتا را فقط 
آسفالت دید

ســعید انصاری، مدیرکل امور روســتایی و 
شــوراهای اســتانداری اصفهان نیز در این 
رویداد گفت: شاید 1۰ سال پیش فکرش را 
هم نمی کردیم که یک سری از کارآفرینی های 
استارت آپی بتواند برای جوانان اشتغال ایجاد 

کند.
وی افزود: تاکسی های اینترنتی، سرویس ها 
و خدمات اینترنتی تحول عظیمی را ایجاد 
کرده و افراد زیادی از این طریق کارآفرینی و 
درآمدزایی کرده اند؛ استان اصفهان با حدود 
هزار و اندی روستا و 8۰۰ روستای مصوب و 3 
هزار و 5۰۰ عضو شورا و با سابقه چندین ساله 
و آشنایی کامل از روستا و موانع و مشکالتی که 
بر سر راه روستا وجود دارد، می تواند در کنار 

دانشگاه کمک بسیار خوبی باشد.
انصاری گفت: نمی توان توسعه روستا را فقط 
و فقط آسفالت، پیاده روسازی و جدول گذاری 
دید؛ نمی توان به مشکالت درمانی، ورزشی، 

فرهنگی و گردشگری روستاها بی توجه بود.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: روستاها طی چند 
سال گذشته از نظر عمران و آبادی و برخی از 
زیرساخت ها پیشرفت چشم گیری داشته اند 
اما از نظر اشتغال، کارآفرینی و آموزش توجه 
مناسبی به آن ها نشده است و دلیل مهاجرت 

به شهرها همین بی توجهی هاست.
وی اذعان داشــت: اگر می خواهیم روستاها 
پرتحرک، تولیدگر و کارآفرین داشته باشیم، 
قطعا و حتما باید به همه مسائل و مشکالت 
روســتاها به خصوص در امر اشتغال توجه 
کنیم که برگزاری رویداد کارآفرینی روستا 

با محوریت گردشگری به همین دلیل است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

می توان از تنوع غذایی روستاهای اصفهان اطلس تهیه کرد

 شب یلدا به عنوان 
یک آیین در 

روستاهای مختلف 
بسیار مهم است؛ 

استان اصفهان با 300 
اقامتگاه بوم گردی 

جایگاه نخست کشور 
را دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: روستاها پر از تنوع غذایی هستند که می توان با فهرست کردن 
این گنجینه عظیم غذایی یک اطلس غذایی از مناطق روستایی استان اصفهان تهیه کرد که بسیار ارزشمند است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

 

خودرو

خودروبانک
گـــزارش

هایما M5 فامیلی ؛ 

 تازه وارد جدید چینی
 در راه ایران خودرو

سال قبل در نمایشگاه بین المللی خودرو 
تهران، خودرو هایما M5 فامیلی در معرض 
تماشای عموم مردم قرار گرفت. حال در 
چند روز گذشته مجددا تصاویری از این 
خودرو در فضای مجازی منتشــر شده و 
احتمال تولید این خودرو در ایران بیشتر به 

واقعیت نزدیک  شده است.

خودروسازی هایما از سال 1992 با شرکت مزدا 
همکاری داشــت و خودروهای مزدا را در چین 
تولید می کرد. در سال 2۰۰6 گروه خودروسازی 
فاو مالکیت شــرکت هایما در اختیار گرفت. در 
ســال 2۰۰3 اولین تالش خودروسازی هایما با 
تولید هایما فامیلی نسل اول به نتیجه رسید. این 
خودرو که تا سال 2۰۰7 تولید می شد، در اصل 
 Family 323 Mazda دقیقا همان خودرو
بود که فقط نشان و لوگو هایما جایگزین نشان و 

لوگو مزدا شده بود.
در ســال 2۰۰7 نســل دوم هایما فامیلی که 
برمبنای نسل اول مزدا 3ساخته می شد به بازار 
چین عرضه شــد. تفاوت های نسل دوم خودرو 
هایما فامیلی یا Haima3 با محصوالت مزدا 
بیشتر شده بود و دیگر فقط این نشان و لوگو نبود 

که دستخوش تغییرات می شد.
در سال 2۰14 نسل سوم هایما M5 فامیلی تولید 
شد. هرچند نسل ســوم هایما فامیلی از لحاظ 
ظاهری شــباهتی به خودروهای مزدا نداشت، 
ولیکن این خودرو هم برپایه شاســی و پلتفرم 

خودروهای مزدا تولید می شــد. این خودرو در 
فروش خیلی موفق نبود و شرکت هایما در سال 
2۰16 فیس لیفت اول نسل سوم هایما فامیلی را 
به بازار چین عرضه نمود. این فیس لیفت هایما 
فامیلی با نام هایما M5هم شناخته می شود و 
اتفاقا نمونه هایی که تاکنــون در ایران به عموم 
مردم عرضه شــده و در تصاویر هم دیده شده، 
همین فیس لیفت اول نسل سوم هایما فامیلی یا 

همان هایما M5 می باشد.
هایما فامیلی یا همان هایما M5 در بازار چین با 
خودرو هایی شناخته شده و پرفروش تر همچون 
جیلی امگرند GLرقابت داشــت. فروش هایما

M5 در سال 2۰16 برابر با 42757 دستگاه بود، 
و فروش آن در سال 2۰17 هم کمتر و به میزان 
 Geely 1۰914 دســتگاه شــد،  ولی فروش
Emgrand GL در ســال 2۰17 معــادل 
1241۰9 دستگاه بوده و تقریبا این یک شکست 

برای هایما محسوب شد.
همین موضوع باعث شده تا شرکت هایما برای 
سال 2۰18 یکبار دیگر دســتی به سر و گوش 
هایما M5 فامیلی بکشــد و تنها بعد از گذشت 
دوسال فیس لیفت دوم هایما M5 فامیلی را به 
بازار خودرو چین عرضــه کند. این فیس لیفت 
جدید این مرتبه با نام هایما F5 شناخته می شود. 
گویا شــرکت هایما هم همچون خودروسازان 
داخلی با هر بار فیس لیفت خودرو، یک نام جدید 
برای خودرو انتخاب می کند تا به این صورت مردم 

را متقاعد کند که خودرویی کامال جدید  است.
هایما F5 فعال تنها با یک موتــور 1.6 لیتری با 
قدرت 125 اسب بخار و گشــتاور 151 نیوتن 
برمتر به بازار چین عرضه می شود و گیربکس آن 
هم می تواند 5 دنده دستی یا 6 دنده اتوماتیک 

باشد. نکته جالب این اســت که گیربکس 6 
دنده اتوماتیک موتور تنفس طبیعی متعلق به 

AISIN ژاپن است.
شرکت هایما قول داده تا یک موتور 1.2 لیتری 
توربو سه ســیلندر با قدرت 148 اسب بخار و 
گشتاور 21۰ نیوتن برمتر به بازار چین عرضه 
کند که به سیســتم هیبریــدی 48 ولت هم 
 MHEV مجهز است و آنرا می توان یک خودرو

دانست.
اما به ایــران باز می گردیم، به نظر می رســد که 
ممکن است هایما M5 فامیلی با موتور 1.5 توربو 
و گیربکس 6 دنده اتوماتیک به بازار عرضه شود 
 CVT و خبری از گیربکس اتوماتیــک از نوع 

نیست. 
 CVT اگر قرار بود ترکیب موتور 1.5 و گیربکس
روی این خودرو باشد، بالفاصله موتور 1.5 توربو 
با کد TF-GN15 و گیربکس CVT خودرو 
Haima S5در ذهن همه متصور می شــود 
ولی وقتی گفته شده گیربکس 6 دنده اتوماتیک، 
آنگاه دور از ذهن نیست که موتور 1.5 توربو با کد 
HM474Q-T با گیربکس 6 دنده اتوماتیک 
ســاخت کارخانه POWERTECH کره 
جنوبی برروی هایما M5 فامیلی بازار ایران نصب 
 MPV شود. این موتور و گیربکس برروی خودرو
همین شرکت یعنی خودرو هایما F7نیر نصب 

شده است.
ویژگی هایما M5 فامیلی استفاده از تعلیق عقب 
کامال مســتقل چند بازویی Mazda اســت. 
استفاده از این سیستم تعلیق برای خودروهای 
موجود در این بازه قیمتی امــری غیر طبیعی 
بوده و باعث شــده تا هایما M5 فامیلی در سر 
پیچ ها و سرعت های باال پایداری بهتری نسبت 
به رقبای خودش داشــته باشد و کسانی که این 
خودرو را تســت کرده اند، از شاسی و تنظیم آن 

راضی بوده اند.
همانطوریکه در باال اشاره شد، گروه خودروسازی 
فاو مالکیت شرکت هایما در اختیار دارد با توجه 
به انتشــار خبری که در آن گروه خودروسازی 
بهمن به کســانی که خودرو هاوال H2را پیش 
خرید کرده بودند پیشــنهاد داده که خودرو فاو 
بســترن B3۰ تحویل بگیرند، می توان نتیجه 
گرفت که علی رغم تحریم های خودرویی، گروه 
خودروســازی فاو همکاری خود را با شــرکای 
 FAW ایرانیش ادامه دهد. این یعنی خودروهای
و Haima در ایــران باقی خواهند ماند و حتی 
با توجه به خــروج بقیه خودروســازان چینی، 
 ســهم بیشــتری از بازار خودرو ایران را کسب 

خواهند کرد.



نفس کارگران به 
شماره افتاد

ادامه از صفحه یک:
...    فراهــم می کند. البته وســیع 
بــودن خانــه بــا روی آوردن بــه 
 تجمل و رفاه فرق می کند و اســام 
خانه ای را مورد توجه و تشویق قرار 
داده که عاطفه و شور زندگی در آن 
حاکم باشد.از دیدگاه اهل بیت یکی 
از چیزهایی که آسایش مسلمان را 
تامین می کند خانه وسیعی است که 
ناموس صاحبش و وضع او را از چشم 
مردم بپوشاند. همانگونه که در اسام 
افراد به زیستن در خانه های وسیع 
تشویق گردیده اند، زندگی در مساکن 
تنگ و تاریک در این آیین نکوهش 
شده است. رســول اکرم )ص( یکی 
از ســه چیزی را که سبب بدبختی 
 آدمی می شود خانه محقری که جای 

کمی دارد دانسته اند.
- اما متاسفانه امروز ه با وضع معیشت 
حاضربسیاری از افراد جامعه نه تنها 
توان داشــتن خانه های بــزرگ را 
ندارند بلکه همان خانه های کوچک 
آپارتمان نشــینی را نیز نمی توانند 
اجاره بهایــش را بپردازند.در چند 
روز گذشته بحث های زیادی بر سر 
افزایش حقوق کارگران شده است 
و مدافعان حقــوق کارگری معتقد 
هستند بســیاری از کارگران به ۴۵ 
هزار تومان انــدک یارانه دلگرمند و 
کرایه خانه هــا و هزینه های درمانی 
آنها به موی یارانه ها بسته است، ولی 
متاســفانه یارانه در بودجه افزایش 
نیافته و حق مســکن و بن خواربار 
کارگران هم چند ســال است بدون 
تغییر، تصویب می شود. این کارگر 
بیچاره چگونه باید اجاره بهای خود 
را بپردازد. کارگری که 9 ماه حقوق 
دریافتی نداشته اســت توان نفس 
کشــیدن را نیز ندارد چه برسد به 
پرداخت بهای اجاره. این در صورتی 
اســت که در اکثر مواقــع صاحب 
خانه ها نیز به دلیل وضع اقتصادی 
موجود نیازمند اجــاره بهای خود 
هستند و نمی توانند ندادن اجاره را 
از سوی مستاجرانشان تحمل کنند. 
و متاسفانه در چنین شرایطی وزیر 
مسکن نیز نوید افزایش نیافتن وام 
مســکن را داده و گفته اســت: وام 
مسکن ممکن اســت افزایش نیابد، 
اما باید بــرای پروژه های نیمه تمام، 
متناسب ســازی وام انجام شود! وی 
گفته اســت: نکته مهم برای وزارت 
راه و شهرسازی فعال سازی جریان 
تولید مسکن است که تکمیل ۵۰۰ 
هزار واحد مسکونی مهر و ۴۰۰ هزار 
واحد جدیدی که ابــاغ و با حضور 
رییس جمهور رونمایی شــد، نقطه 
آغازی بــوده که تحــرک در تولید 
مســکن را پایه گذاری کرده است. 
و نوید داده: دولــت اقدامات الزم را 
انجام می دهد تا بتوان اقشار متوسط 
و کم درآمد توسط فعاالن اقتصادی 
و مسکن ســازها خانه دار کرد. باید 
در این باره گفت آقای وزیر مشکل 
مســکن با افتتاح ۵۰۰ هزار واحد 
مســکونی مهر و ۴۰۰هــزار واحد 
جدید حل نخواهد شد. این هم بعد 
 از دو دوره انتخــاب دولت که تمام 
 تــاش هایــش را کــرده و مردم 

نتیجه ای ندیده اند.
- این کارگران دیگــر توقع صاحب 
خانه شدن را ندارند حتی در رویاهای 
 خود نیز خــواب خانه دار شــدن را

 نمی بینند.
 اجــاره خانه فراخ و مناســب را نیز 
فراموش کرده اند. امــا اینکه توقع 
دارند بتواننــد اجاره خانــه ی ۴۵ 
متــری در بیرون محوطه شــهر را 
 بپردازند توقع نا به جایی نیســت! 

هست؟!
نفس کشیدن برای کارگران سخت 
شده است احتیاج به نفس مصنوعی 

دارند به دادشان برسید.

اقتصاد استان
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سنگخامایرانبابرندچینصادرمیشود
دبیرکمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه نبود آینده نگری بازار سنگ را با رکود مواجه کرد، 

گفت: سنگ خام ایران را با برند دیگر کشورها ازجمله چین به کشورهای کانادا و آمریکا صادر می کند.
شهریار شعبانی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا-منطقه اصفهان، در خصوص رکود بازار سنگ، اظهار کرد: در 
یک برهه زمانی با توسعه ساخت وساز مسکن مهر، بازار داخلی سنگ رشد کرد، اما با افزایش مسکن میزان 

ساخت وساز و تقاضا کمتر شد. به این ترتیب نبود برنامه و آینده نگری صحیح، بازار سنگ را با رکود مواجه کرد.
وی با بیان اینکه تولید واحدهای توسعه یافته بهره برداری سنگ، تنها جوابگوی بازار داخلی است، تاکید کرد: 

منابع و معادن سنگ کشور، ظرفیت الزم برای تولید سنگ را دارند، بنابراین برای اتصال به دهکده جهانی و افزایش 
صادرات، باید فضای کار برای تولید بیشتر مهیا شود.

دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه کیفیت و سایز محصوالت سنگ مورد متقاضی جهان متفاوت است، ادامه داد: بنابراین 
تجهیزات، ماشین آالت مدرن و سرمایه کافی برای صادرات محصوالت باکیفیت ضرورت دارد. وی با بیان اینکه کشور پتانسیل کافی برای صادرات 
سنگ را دارد، اما هنوز در دنیا مطرح نشده است، تصریح کرد: البته سنگ خام به کشور چین صادر می شود و در آنجا سنگ خام، برش خورده و 

باکیفیت باال در جهان عرضه و شناخته می شود . به این ترتیب تقاضا و فروش سنگ کشور نیز افزایش می یابد.

200اتوبوسسالآیندهبهاتوبوسرانیاصفهانافزودهمیشود
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان گفت: 2۰۰ دستگاه اتوبوس شهری و تندرو ) بی.آر.تی( سال 

آینده به ناوگان حمل و نقل عمومی این کانشهر اضافه می شود.
قدرت افتخاری افزود: هزینه خرید این تعداد اتوبوس از محل دو هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی 

شهرداری اصفهان تامین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه عمر متوسط ناوگان اتوبوسرانی در کانشهرهای ایران بالغ بر 9 سال است، اظهارداشت: 

بسیاری از اتوبوس های اصفهان به نوسازی و بهسازی نیاز دارد و این موضوع از جمله برنامه ها و فعالیت های اصلی 
این مجموعه به شمار می رود. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان اضافه کرد: حذف یارانه های دولتی برای 

نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری تا اندازه ای روند بهبود این خدمات را کند می کند، با این حال در روزهای اخیر 3۰ اتوبوس 
بازسازی شده به ناوگان حمل و نقل شهری این کانشهر اضافه شد و با احتساب ورود ۵۰ اتوبوس نو و 3۰ اتوبوس بازسازی شده قبلی ؛ 

هم اکنون 11۰ اتوبوس با شرایط مطلوب وارد ناوگان حمل و نقل عمومی این منطقه شده است. وی همچنین به برنامه ریزی این شرکت برای 
راه اندازی اتوبوس برای توانخواهان اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون دو دستگاه اتوبوس ویژه معلوالن به همت بخش خصوصی برای استفاده 

افراد توانخواه در ناوگان قرار می گیرد و 2۰۰ دستگاه اتوبوس واحد دیگر نیز قابلیت تبدیل به این نوع اتوبوس را دارد.

در دو سال اخیر کشت 
فرا سرزمینی به عنوان 

راهکاری برای حفظ 
امنیت غذایی و تامین 
نیازهای کشور در نظر 
گرفته شده و این نوع 

کشت سال های زیادی 
است که توسط بسیاری 
از کشورها اجرا می شود 

که اخیرا در کشور ما 
موردتوجه قرارگرفته 
اما هنوز برای رویکرد 
به این روش دیر نشده 

است.

تحول در کشاورزی استان ضرورت دارد؛   

کشتفراسرزمینینجاتبخشاصفهان

خشک سالی های پی درپی سال های اخیر، کمبود منابع 
آبی و بیکاری کشاورزان در بســیاری از استان ها بویژه 
اصفهان، ضرورت رویکرد به کشت فراسرزمینی به عنوان 
یکی از مناسب ترین گزینه های پیِش رو را بیش از پیش 

هشدار می دهد.
مزارع خشــک، قطعی مکرر آب، افزایش مهاجرت ها 
و روستاهای خالی از ســکنه هر کدام نشانه ای از عمق 
فاجعه ای به نام کمبود آب در اصفهان اســت، از این رو 
کارشناسان بر لزوم تحوالتی در این حوزه مانند انتخاب 
کشت فرا سرزمینی بسیار تاکید می کنند. زیرا این نوع از 
کشاورزی در دنیای امروز به عنوان یکی از بهترین روش ها 
برای مقابله با کم آبی، حفظ امنیت غذایی کشــاورزی و 

مقابله با خشک سالی های پی درپی شناخته شده است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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    مسئول کارگروه ویژه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان: متاسفانه مسائلی همچون افزایش نرخ دالر، پول شویی و تحریم ها باعث آن شد که اجرایی شدن این 
طرح بسیار دشوار شود.

مدیرعامل فوالد مبارکه : 

 تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی 
در شرکت فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت شرکت 
با اشاره به شرایط تحریم و لزوم حفظ روند تولید از تشکیل کمیته 
اقتصاد مقاومتی در شرکت خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این 
کمیته بررسی و ارزیابی نیازهای شرکت در شرایط تحریم و اجرای 
اقدامات موردنیاز در راستای اهداف نظام  و منافع ملی است. به خاطر 
داشته باشیم مواردی که در این کمیته تصمیم گیری و ابالغ می گردد 

بالفاصله قابل اجراست و خارج از روال عادی انجام خواهد شد.
 

  دست یابی به فناوری ساخت کارخانجات  فوالد
تاکید بر نهادینه کردن دانش و تکنولوژی ساخت کارخانه فوالد بخش بعدی 
سخنان مهندس عظیمیان بود. وی در این خصوص گفت: اکنون در آستانه 
چهل سالگی پیروزی شکوهمند انقاب اسامی ایران، فوالد مبارکه به عنوان 
بزرگ ترین فوالدساز کشور و خاورمیانه به بلوغ خود رسیده است؛ ازاین رو 
باید عاوه بر تولید فوالد و نقش آفرینی در بومی سازی تجهیزات موردنیاز این 

صنعت، به ساخت کارخانه های فوالدسازی نیز همت گماریم.
وی با اشاره به این که بخش عمده ای از قطعات و تجهیزات موردنیاز کارخانه 
فوالد در کشور بومی سازی شده است گفت: باید باقیمانده قطعات موردنیاز 
صنعت فوالد نیز بومی سازی شود تا فوالد مبارکه خودش بتواند ساخت و 
راه اندازی یک کارخانه فوالد را در هر نقطه ای از ایران انجام دهد. این حرکت 

بسیار بزرگی در فوالد مبارکه است و اتفاقی میمون و مبارک خواهد بود.
مهندس عظیمیان با تاکیــد بر اجرای پروژه نورد گــرم 2 گفت: باید همه 
راهکارهای ممکن برای اجرای این پروژه را در نظر گرفت؛ زیرا انجام این پروژه 
در شرایط موجود برای شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ضمن این که 
راه اندازی واحد  نورد گرم مشابه نمونه موجود در فوالد مبارکه در شرکت فوالد 

هرمزگان، ظرف چند سال آینده انجام می شود.
 

   شرکت فوالد مبارکه از صاحبان ایده و سازندگان داخلی حمایت 
می کند

مدیر عامل فوالد مبارکه  با اشاره به برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
با مشــارکت شــرکت فوالد مبارکه در دی ماه گفت: رویکرد فوالد مبارکه 
بومی سازی است. در فضای استارت آپ ها بحثی به نام شتاب دهنده داریم. به 
این معنی که گروه های جوان دارای ایده ممکن است از توان مالی و مدیریت 
کافی برای اجرای این ایده ها برخوردار نباشند؛ به همین جهت شتاب دهنده ها 
به این افراد کمک مالی می کنند و درصورتی که ایده آن ها موردپذیرش قرار 

گیرد، در ریسک مالی ایجاد این پروژه ها شریک می شود.
وی  با اشاره به تغییر صورت گرفته در رویکرد خرید اقام موردنیاز شرکت 
گفت: در حال حاضر اگر کسی اعام کند که تجهیزی را بومی سازی کرده، 
فوالد مبارکه، در صورت تایید ارزیابی عملکــرد و کیفیت آن، محصول را 
خریداری می کند؛ اما از این  پس با تغییری که در رویکرد فوالد مبارکه به وجود 
آمده، در نمایشگاه دی ماه لیست نیازمندی ها در بخش های مختلف اعام 
می شود و اگر شرکتی ایده ساخت و تامین هریک از این اقام را داشته باشد 
و ایده موردپذیرش قرار گیرد، فوالد مبارکه در تامین مالی و ریسک اجرای 
این پروژه شریک می شود و نقش شتاب دهنده را برای این استارت آپ های 

فنی ایفا می کند.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: در همین راســتا هیئت داوری متشکل از 
استادان دانشگاه و مهندسان مجرب فوالد مبارکه تشکیل شده است . این 
هیئت وظیفه داوری و غربالگری ایده های دریافتی را بر عهده خواهد داشت. 
پروژه هایی که هیئت داوران تایید می کنند به سیستم قراردارد و مالی فوالد 
مبارکه معرفی می شوند تا سرمایه گذاری الزم، بسته به ابعاد پروژه صورت 
پذیرد. چنانچه پروژه به نتیجه برســد، قرارداد خریــد محصول به صورت 
تضمین شــده با تامین کننده مذکور منعقد خواهد شد. جان کام این که 

شرکت فوالد مبارکه از صاحبان ایده و سازندگان داخلی حمایت می کند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود بــا تاکید بر لزوم توجه به مســائل 
معیشــتی کارکنان گفت: روابط ســازمان با کارکنان باید براساس رابطه 
منطقی صــورت پذیرد و بایــد در مقابل کار خــوب و کار بد عکس العمل 
 مناســب داشــته باشــیم و این عین عمل به امربه معروف و نهی از منکر

 است.

گـــزارش

ایمنی و امنیــت غذایی؛ 
به مفهوم دسترسی آحاد 
مردم بــه غذای ســالم و 
کافی، یکی از سرفصل های 
مهمی اســت که از سوی 
مسئوالن و سیاست گذاران 
کشــورهای مختلف دنیا 
مطرح می شــود که با اشــکال مختلفی 
همچــون ارتقای بهره وری کشــاورزی، 
سرمایه گذاری زیربنایی در این بخش و 
روی آوردن به کشت های فرا سرزمینی در 

نظر گرفته می شود.
در ایران نیز به دلیل خشک ســالی های 
پی درپی این سال ها و کمبود منابع آبی 
در بسیاری از استان ها مدت زمانی است 
که اجرای این طرح به عنــوان راهکاری 
نجات بخش برای کشاورزان ایرانی عنوان 

می شود.
در حال حاضر با توجه به کمبود منابع آبی 
در اســتان های کم آب همچون اصفهان 
و یزد اجرا شــدن طرح مذکور از اهمیت 
باالیی برخوردار است و بی شک تعلل در 
این زمینه می تواند در آینده، کشــور را با 
بحران هایی به ویــژه در حوزه تامین مواد 

غذایی مواجه کند.
واقعیت آن اســت که کمبود منابع آبی 
در بســیاری از اســتان ها مشــکات و 
نگرانی هایی را در زمینه تامین آب مورد 
نیاز محصوالت کشــاورزی و باغی برای 
مسئوالن ایجاد کرده است به طوری که 
اخیرا نورمحمد تربتی نژاد ســخنگوی 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس از انعقاد تفاهم نامه 1.۵ میلیون 
هکتاری کشت فرا سرزمینی با 1۶ کشور 
جهان خبر داده و می افزاید: حدود ۴3۰ 
هزار هکتار زمین زیرکشت هم  اکنون با 

کشورهای هدف در حال انجام است.

   کشت فرا سرزمینی چیست؟
کشت فرا سرزمینی به معنای کاشت انواع 
محصول در سایر کشورها و واردات آن به 
ایران اســت. این نوع از کشت، موضوعی 
است که در چند سال اخیر در کشورمان 

مطرح شده و اکنون اهمیت آن با توجه به 
وقوع خشک سالی در بسیاری از استان ها، 
محدودیت شدید منابع آبی و تاثیرش بر 
وضعیت معیشتی مردم بیش از هر زمانی 

نمایان است.
بنا به گفته کارشناسان اولین و مهم ترین 
مزیت کشت فرا سرزمینی جلوگیری از 
هدر رفت آب اســت که با توجه به شدت 
بحــران آب دراســتان بایــد درجهت 
بهره ورکردن کشاورزی موجود و استفاده 
از روش های آبیاری و کاشت،داشــت و 
برداشت نوین و کاشت محصوالت آب بر در 
سایر کشورها و ایجاد کشت فرا سرزمینی 
گام برداشت. مزیت دوم این طرح افزایش 
تولید محصوالت کشــاورزی و آسودگی 
خیال از تامین امنیت غذایی است. طبق 
آمار اعامی وزارت جهاد کشــاورزی در 
حال حاضر، 9۰ درصد از محصوالت روغنی 
و بخش قابل توجهی از برنج مصرفی کشور 
وارداتی است. به همین دلیل ایرادی ندارد 
که محصــوالت راهبردی مثــل گندم، 
خوراک دام و دانه های روغنی به وســیله 
کشاورزان ایرانی در خارج از مرزهای کشور 
کشت و تولید شده و برای تامین نیازهای 
داخلی مورداســتفاده قرار گیرد ضمن 
آنکه تبدیل فناوری و دانش به محصول، 
یکی دیگر از مزایای کشت فرا سرزمینی 
بشمار می آید. با توجه به مزایای این نوع 
از کشت، کاما واضح است اصفهان یکی 
از استان هایی است که به دلیل قرار گرفتن 
در شــرایط کم آبی و داشتن کارشناسان 
و فعاالن متبحر در زمینه کشت و تولید 
محصوالت کشاورزی و باغی می تواند از 

این فرصت، نهایت استفاده را ببرد.
در همین ارتباط  محمد نصر، مســئول 
کمیته دانش و فّناوری های نوین کشاورزی 
اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به ضرورت 
انجام کشت فرا سرزمینی، می گوید: در 
کوتاه مدت فقط ســه راهکار برای مقابله 

با بحران آب کشــور در بخش کشاورزی 
می توان در نظر گرفت که شامل کاهش 
سطح زیر کشت محصوالت آب بَر، افزایش 
ســطح زیر کشــت گونه های مقاوم به 
خشک سالی و توسعه کشت فرا سرزمینی 

است.
به گفته این مســئول در دو ســال اخیر 
کشت فرا ســرزمینی به عنوان راهکاری 
برای حفظ امنیت غذایی و تامین نیازهای 
کشور در نظر گرفته شده و این نوع کشت 
سال های زیادی است که توسط بسیاری از 
کشورها اجرا می شود که اخیرا در کشور ما 
موردتوجه قرارگرفته اما هنوز برای رویکرد 

به این روش دیر نشده است.
وی کاهــش قابل توجــه در تولیــدات 
کشاورزی استان، به تبع آن کاهش درآمد 
حاصل از این بخش و افزایش نرخ بیکاری 
کشاورزان را از مواردی می داند که ضرورت 
روی آورن به کشت فرا سرزمینی را فریاد 

می زند.

    مسئوالن کمک کنند...
مسئول کارگروه ویژه کمیسیون کشاورزی 
اتــاق بازرگانی اصفهان، بیــان می کند: 
کشت فرا سرزمینی شامل بهره برداری از 
منابع، عوامل، ظرفیت ها و امکانات سایر 
کشورها برای تولید محصوالت کشاورزی 
موردنیاز است. احمدرضا همتی تصریح 
می کند: سال هاست که این طرح از سوی 
کشورهای دیگر همچون عربستان، قطر 
وامارات اجرا می شود و اخیرا کشور ما نیز 

درصدد چنین اقدامی برآمده است.
وی می افزاید: با توجه به منافع این نوع از 
کشت، اتاق بازرگانی نیز توسط کمیسیون 
کشــاورزی کمیته ای به نام کشــت فرا 
ســرزمینی ایجاد کرد، از اواســط دهه 
13۸۰ برای توسعه کشت فرا سرزمینی 
برنامه هایی را تدوین نمود و هیئت هایی 
نیز به کشورهایی مانند اوکراین و ...، اعزام 

کرد تا بتواند بستر موردنیاز برای کشت فرا 
سرزمینی را فراهم کند.

همتی خاطرنشــان می کند: متاسفانه 
مســائلی همچــون افزایش نــرخ دالر، 
پول شــویی و تحریم ها باعث آن شد که 
اجرایی شدن این طرح بسیار دشوار شود به 
غیر از آنکه مراودات پولی بین کشورها نیز 
غیرممکن شده است، به این ترتیب فعا در 
این رابطه هیچ اتفاق قابل توجهی را شاهد 
نبوده ایم .مگر تعدادی محدود که شاید 
از گذشــته های دور در کشورهایی دیگر 

مشغول به فعالیت این نوع کشت بوده اند.
مسئول کارگروه ویژه کمیسیون کشاورزی 
اتاق بازرگانی اصفهان اظهار می کند: اگر بنا 
به انجام چنین کشتی باشد قطعا اصفهان 
بیش از هر استان دیگری پیشتاز خواهد 
بود زیرا کشــاورزان این خطــه آمادگی 
کامل برای انجام این فعالیت را دارند ولی 
درصورتی که شرایط معقول وجود داشته 

و کشاورز با دردسر مواجه نشود.
وی یــادآور مــی شــود: پیــش از این 
توافق نامه هایی در این زمینه منعقد شده 
و از طریق ســازمان های بین المللی نیز 
جانمایی هایی انجام شده بود ولی هیچ کدام 

به دلیل تغییر شرایط، اجرایی نشد.
همتی مــی افزایــد: به شــدت اجرایی 
شــدن این توافقنامه ها و توسعه کشت 
فراســرزمینی را پیگیری می کنیم زیرا 
باوجــود وضعیت بی آبی، کشــاورزان با 
مشکات بسیاری مواجه اند و الزم است 
از راهکارهایی این چنینــی برای نجات 

کشاورزی اصفهان استفاده کرد.
این عضو اتاق بازرگانــی تاکید می کند: 
ضرورت فراهم سازی فضایی مناسب برای 
انجام چنین اقدامی از سوی مسئوالن و 
دولتمردان بسیار محسوس است اینکه 
منافع کشت فرا سرزمینی و ازام انجام آن 
در حد حرف باقی بماند، خوب نیست بلکه 

باید شرایط اجرایی شدن آن ایجاد شود.

خـــبــــر

وضعیت بحرانی سدهای استان اصفهان؛
کمتر از 9 درصد سد زاینده رود آب دارد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان با اشــاره به وضعیت بحرانی سدهای اصلی 

استان، گفت: در حال حاضر کمتر از 9 درصد حجم سد زاینده رود آب 
دارد و ذخیره سد اکنون 137 میلیون مترمکعب است.

حســن ساســانی با اشــاره به آخرین وضعیت ســد زاینده رود، اظهار کرد: 
در حــال حاضر ظرفیت مخزن ســد زاینــده رود 137 میلیــون مترمکعب و 
 ورودی آن 12 و نیم مترمکعب بر ثانیه و خروجی ســد 11 مترمکعب بر ثانیه 

است.
وی با بیان اینکه در سال آبی گذشته با میزان بارش بسیار اندک حجم سد زاینده 
1۴۵ مترمکعب بود، افزود: ذخیره سد زاینده رود در متوسط بلندمدت ۶3۵ میلیون 
مترمکعب بود، همچنین درحالی که میزان بارش ها در سال گذشته 7۰ میلی متر 
و در درازمدت ۴11 میلی متر بود، در ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۴۰۵ میلی متر 

بارش در این حوضه ثبت شده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان تصریح کرد: در حال 
حاضر کمتر از 1۰ تا 9 درصد حجم 1۴۰۰ میلیون مترمکعبی سد زاینده رود آب دارد.

وی همچنین در خصوص وضعیت دیگر سدهای استان اصفهان، گفت: در حال حاضر 
تمام سدهای اصلی استان اصفهان در شرایط بحرانی قرار دارند. 

ساسانی با بیان اینکه شش سد شــاخص در حوزه شرب و کشاورزی استان اصفهان 
وجود دارد، گفت: در حال حاضر ذخیره آب سد ۵۰ میلیون مترمکعبی حنا سمیرم 
1.۸ میلیون مترمکعب، سد شش میلیون مترمکعبی خمیران منطقه تیران وکرون 
هفت دهم میلیون مترمکعب، سد 21 میلیون مترمکعبی قره چاچ سمیرم ۶.۵ میلیون 
مترمکعب و سد ۴۵ میلیون مترمکعبی گلپایگان کمتر از 7 میلیون مترمکعب است.

وی در ادامه با بیان اینکه چندی پیش مقرر شــد در 1۵ آذرماه جلســه بررســی 
وضعیت زاینده رود برای بازگشــایی رودخانه جهت کشت کشاورزان شرق اصفهان 
برگزار شــود، اظهــار کرد: این جلســه با حضــور نمایندگان صنف کشــاورزان و 
جهاد کشــاورزی برگزار شــد و مقرر شــد هر 1۵ روز یک بار در جلسه ای مشترک 
میزان ورودی و حجم ســد زاینده رود بررسی شــود تا با رعایت خطوط آب شرب 
 برنامه ای تنظیم و به شــورای هماهنگی آبریز زاینده رود برای اتخاذ تصمیم نهایی

 ارسال شود.
ایسنا

خـــبــــر

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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اجرای طرح آبیاری قطره ای در شهر فالورجان
اجرای طرح آبیاری قطره ای در شهر فالورجان به بلوار اندیشه رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان شــهردار فالورجان در راستای اجرای 
طرح آبیاری قطره ای چنین گفت: در راستای صرفه جویی در مصرف، استفاده بهینه و جلوگیری از اتالف آب 
در پارک ها و فضاهای سبز شهری، شهرداری فالورجان از مدت ها قبل تصمیم به اجرای طرح سیستم آبیاری 

قطره ای در میدان ها، بلوارها و بوستان های این شهر داشت که برای اولین بار دورچینی درختان و آبیاری مدرن 
قطره ای برای آبیاری گل ها، درختان و درختچه های زینتی در سطح شهر فالورجان را در میدان جانبازان اجرا کردیم 

و نتیجه کار رضایت بخش بود، امیدواریم این روش به طور گسترده در سر تا سر فضای سبز و پارک های شهر فالورجان 
مورد استفاده قرار گیرد.

مهندس جواد نصری با اشاره به اینکه در آبیاری قطره ای تنها بخشی از خاک اطراف بوته گیاه یا درخت آبیاری می شود افزود: کاهش تبخیر 
از سطح خاک، عدم وجود روان آبهای سطحی و کنترل نفوذ عمقی از عواملی هستند که باعث کاهش مصرف آب و در نتیجه افزایش بازده آبیاری 
می شود. وی همچنین افزود: در این روش قسمت های اضافی خاک که معموال در روش های سنتی مرطوب شده و آب آن به مصرف تبخیر یا تعرق 

علف های هرز می رسید، خشک باقی می ماند.

تعمیرات در صعب العبورترین ایستگاه مخابراتی منطقه اصفهان
در پی اعالم ترمینال مخابراتی تهران مبنی بر آالرم شارژر در ایستگاه مخابراتی رپیتر 7 منطقه اصفهان 
همکاران مخابرات این منطقه نسبت به رفع خرابی و تعمیر آن اقدام نمودند. به گزارش روابط عمومی شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان، وحید راجی خواه معاون مخابرات منطقه در این باره 
گفت: پس از اعالم این گزارش، بررسی آالرم از طریق سیستم سوپروایزری PLC در مرکز منطقه انجام و 

مشخص شد فیوز اصلی تابلو PLC در اثر رعد و برق عمل کرده و تامین برق مورد نیاز ایستگاه از طریق باطری 
ها انجام می گیرد. وی ادامه داد: بدلیل شرایط جوی و بارش شدید برف در ارتفاعات صعب العبور )قله 2973 

متری بزکوه رشته کوه های زاگرس واقع در استان چهارمحال و بختیاری( و عدم امکان استفاده از اسنوتراک و هلی 
کوپتر به دالیل فنی، مراجعه به ایستگاه مقدور نبود، بنابراین ضمن انجام هماهنگی های الزم با مدیران ستادی و مرکز منطقه 

صعود پیاده همکاران در دستور کار قرار گرفت. راجی خواه بیان داشت: برای این منظور یک تیم چهار نفره از همکاران مخابرات و حراست به 
همراه سه نفر از محیط بانان سازمان حفاظت از محیط زیست شهرکرد به محل اعزام و با رعایت کامل نکات ایمنی پس از ساعت ها برف پیمایی 
 اشکال بوجود آمده را رفع کردند. گفتنی است، ایستگاه مخابراتی شماره 7 گندمکار یکی از 26 ایستگاه مخابراتی فعال در منطقه اصفهان 
می باشد که در این سایت اطالعات الین اصلی از ایستگاه مخابراتی »کوه رخ پس« دریافت و به سمت ایستگاه مخابراتی رپیتر 6 ارسال می گردد. 

خبرهای دو خطیگردشگری

پس از اقــدام بانک مرکــزی در ســاماندهی تراکنش های 
بانکی،سودجویان بازار ارز به دنبال اجاره حساب بانکی دیگران 
هستند تا با اجاره حساب با هفته ای۵۰۰هزار تومان،گردش مالی 

خود را غیرقابل ردیابی کنند.
 دالالن این روزها کمتر فرصت می یابند تا در بازار ارز خودنمایی 
کنند. بانک مرکزی تقریبا بیشتر راه هایی که آنها می توانستند از 
خالء حضور سیاستگذار در بازار و اجرای روش های سختگیرانه 
در مواجهه با سوداگری در بازار ارز استفاده کنند را بسته است 
و به خصوص در اقدامی که به تازگی با ساماندهی تراکنش های 
بانکی انجام داده است، عرصه را بر آنها بیش از هر زمان دیگری 

تنگ کرده است. 
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بی تفاوتی بازار به توزیع 
مرغ منجمد دولتی

دولت طی روزهای اخیر عرضه مرغ 
منجمد با قیمت هرکیلوگرم ۸9۰۰ 
تومان را به منظور تنظیم بازار این 
کاال آغاز کرده، اما این اقدام تا امروز 
نتوانســته منجر به ایجاد تعادل در 
بازار و کاهش قیمت شــود. قیمت 
مرغ در شــروع هفته همچنان به 
روند افزایشــی خود ادامه داده و  با 
۱۰۰ تومان افزایش  نسبت به  اواخر 
هفته گذشته به کیلویی ۱3 هزار و 
6۰۰ تومان در مراکز خرده فروشی 
رسیده اســت.   این در حالی است 
که طی روزهای اخیر، دولت عرضه 
مرغ منجمد را  با قیمت هرکیلوگرم 
۸9۰۰ تومان به منظور تنظیم بازار 
این کاال آغاز کــرده، اما این اقدام تا 
امروز نتوانسته منجر به ایجاد تعادل 
در بازار مرغ شود.   در همین زمینه، 
حمیدورناصری، مدیرعامل شرکت 
پشــتیبانی امور دام روز ۵ شــنبه 
گذشته با اشاره به اینکه توزیع مرغ 
منجمد تا تعدیل قیمت مرغ گرم در 
بازار ادامه خواهد داشت، اعالم کرد: 
توزیع مرغ از هفته گذشته آغاز شده 
و با توجه به حجــم در حال توزیع، 
هفته آینده شاهد کاهش قیمت مرغ 
گرم در بازار خواهیم بود. وی  گفت: 
هم اکنون روزانه ۱۰۰۰ تا ۱2۰۰ تن 

مرغ منجمد در حال توزیع است. 
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور 
دام قیمت متوســط مرغ گرم روز 
پنج شــنبه را ۱۱6۰۰ تومان اعالم 
کرد و ادامه داد: قیمت مرغ در بازار 
باید به نرخ مصوب ســتاد تنظیم 
بازار برســد که این قیمت 9۸۰۰ 
 تومان تــا ۱۰۵۰۰ تومــان تعیین

 شده است.
  بــا ایــن وجــود، تولیدکنندگان 
معتقدند نرخ مصوب تنظیم بازار غیر 
منطقی و غیر کارشناسی است و آنان 
چنین نرخی را قبول ندارند ضمن 
اینکه گفته می شود افزایش تقاضا 
برای گوشــت مرغ در پی افزایش 
چشمگیر قیمت سایر فرآورده های 
پروتئینی، باعث شــده قیمت این 
کاال در رکوردی بی سابقه به چنین 

عددی برسد.  
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صنایع دستی زنان قابل رقابت در 
بازار داخل و خارج کشور می شود؛

ساز و کارهای برندشدن 
منسوجات روستاییان

دبیــر اجرایــی 
نــوآوری  هفته 
مد  صنعــت  در 
و پوشاک با اشــاره به ساز و کارهای 
برندشدن صنایع دستی روستاییان 
گفــت: بــا حمایت شــرکت های 
مادر ایــن محصوالت قابــل رقابت 
 در بــازار داخــل و خارج کشــور

 می شود.

انســیه زاهدی دبیر اجرایی هفته نوآوری 
در صنعت مد و پوشاک در آستانه برگزاری 
همایــش بین المللــی طراحــی و تولید 
منســوجات و پوشــاک با رویکرد توسعه 
پایدار اظهار داشــت: دانشــگاه الزهرا از 
سال های گذشته عالوه بر همکاری با بخش 
علمی و دانشــگاهی کارگروه مد و لباس، 
مسئولیت کمیسیون آموزش و فرهنگ این 
کارگروه را بر عهده گرفته و امســال نیز بر 

 همین اساس برنامه هایی را در دستور کار 
قرار داده است.

 وی افزود دانشــگاه الزهرا در همین راستا 
طرح خوشــه های فناوری و صنایع دستی 
را در نظر گرفته و به دلیل اجرایی شــدن 
خوشه ها باید صنایع پوشاک، منسوجات 
و دانشــگاه با یکدیگر در ارتباط نزدیکی 

باشند.
 دبیر بخــش علمــی دانشــگاهی بنیاد 
ســاماندهی مــد و لبــاس کشــور ادامه 
 داد: امــروزه بســیاری از دســتگاه ها و

 وزارتخانه های کشــور همچنین معاونت 
ریاست جمهوری به دنبال تشویق مردم در 
روستاها به ویژه زنان هستند که کارآفرینی 
و توانمندســازی آنها را مد نظر قرار دهند 
و تولیدات قابل توجهی از  صنایع دســتی 
آنها را به بازار عرضه کنند بدون اینکه نیاز 
 به مهاجرت این افراد به شــهرهای بزرگ

 باشد.
 وی افزود: به دلیل اینکه بســیاری از این 
افراد دسترســی به بازار ندارند همچنین 
رقابت با صنایع نیز وجــود ندارد تولیدات 
 روی دســت روســتاییان می مانــد ولی 
خوشــه ها می توانــد صفر تا صــد کار را 

برعهده گرفته و  اقداماتی نظیر 
آموزش، توانمندسازی، آشنایی 
با رویکردهای نویــن و اقدامات 
تسهیل گرایانه  برای روستاییان 
ماننــد مســائل و حمایت هــای 
انجــام را  حقوقــی  و   مالــی 

 دهند.
دبیر اجرایــی هفته نــوآوری در 
صنعــت مــد و پوشــاک گفــت: 
همچنین خوشه ها می توانند ثبت 
مالکیــت فکری، ثبت طــرح، برند 
و فراهــم کردن بــازار همــراه  این 
افراد باشند حتی به همت خوشه ها 
روســتاییان می تواننــد محصوالت 
 خــود را بــه مرحلــه صــادرات نیز

 برساند.
 زاهدی اعالم کرد: در همین راســتا 
در حــال حاضــر 2۰۰ کارآفریــن 
موفــق، برند آنهــا تجاری شــده که 
شناســایی شــدند و تولیدات آنها در 
ایــن نمایشــگاه عرضه خواهد شــد 
و وزارت ارشــاد نیــز قــول داده که به 
 کارآفرینان موفق در این زمینه جایزه اهدا 

کند.
 وی بیان داشــت: خوشــه ها شرکت های 
مادر و تشــکیالت هلدینگی هستند که از  
این افراد در مسیر تولید حمایت می کنند 
بدون این که احتیاج به مکان بزرگ برای 
تولیدات خود یا دغدغه بازار فروش داشته 

باشند.
 وی گفت: همایش بیــن المللی طراحی 
و تولید منســوجات و پوشــاک با رویکرد 
توســعه پایدار، ســوم دی ماه سال جاری 
در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه 
الزهرا برگزار می شود که طراحی و تولید 
منسوجات و پوشاک، اقتصاد و نوآوری در 
صنعت پوشــاک، جامعه فرهنگ و سبک 
زندگی از محورهای اصلــی این همایش 

است.
 عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه الزهرا 
خاطرنشــان کــرد: نشســت های علمی 
تخصصــی، کارگاه هــای آموزشــی و 
رویدادهــای کارآفرینانــه مــد لباس از 
برنامه هــای جانبی این کنگره اســت که 
 یکم تا ششــم دی مــاه برگــزار خواهد

 شد.
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طی سال های 
گذشته، تعداد زیادی 
دستگاه پوز به  صورت 

غیرقانونی، از کشور 
خارج شده و در اختیار 

دالالن ارزی قرارگرفته 
است و این افراد 

تراکنش های مالی خود 
را به  وسیله همین پوزها 

انجام می دهند.

     بر اساس اعالم گمرک، بررسی ها از روند تجارت خارجی کشور طی هشت ماه سال جاری نشان می 
دهد، در این مدت ۲ هزار و ۱۹۸ تن تخم مرغ به ارزش 3 میلیون دالر وارد شده است.

     بانکها نسبت به هر گونه سوء استفاده افراد کالهبردار از طریق تماس تلفنی و گرفتن شماره حساب 
بانکی هشدار دادند.

     مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل: پیشنهاد تشکیل شرکت های تعاونی پرسپولیس و استقالل و 
واگذاری برند این دو باشگاه به تعاونی ها منطقی ترین شیوه برای واگذاری سهام سرخابی هاست.

     معاون امور رفاهی وزارت تعاون:سه وزارتخانه با هماهنگی یکدیگر اطالعات افراد ۵ تا ۱۱ ساله خود را 
مقایسه کردند که به شناسایی ۱3۰ هزار دانش آموز ثبت نام نکرده در مدارس منجر شد.

     تفاهم نامه »برنامه تولید و اشتغال در بخش فرهنگ و هنر« برای ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی، صبح 
دیروز)شنبه( بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی امضا شد.

     رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: الیحه بودجه سال آینده با نگرش ۲ ساله دوباره تنظیم شد و 
یکشنبه یا سه شنبه آینده به مجلس تقدیم می شود.

همین امر ســبب شده 
تــا ســوداگران بــازار 
ارز، اجــاره حســاب 
بانکــی دیگــران را در 
دســتور کار قرار داده و 
با سوءاســتفاده از آن، 
وضعیت تراکنش های 
خود را به روال ســابق پیــش ببرند؛ 
این عکس العمل آنها نشــان می دهد 
که اهداف بانک مرکــزی در محدود 
کردن فعالیت های داللی در بازار ارز، 

تا حدود زیادی محقق شده است.
 دالالن برای جذب افراد و قانع کردن 
آنها در اجاره حساب های بانکی شان ، 
به افراد تاکید می کنند »کاری که شما 
باید انجام دهید این است که در سه 
بانک حساب باز کنید و به ما تحویل 

دهید، درآمد هر حسابی که به صورت 
هفتگی به ما اجاره می دهید در هفته 
۵۰۰ هزار تومان خواهــد بود«، این 
مطلبی است که اخیرا در شبکه های 
اجتماعی مربوط بــه دالالن بازار ارز 

دست به دست می شود.
پس از بخشــنامه بانــک مرکزی در 
مورد ایجاد محدودیت برای ســقف 
تراکنش های کارتــی، دالالن ارزی 
خــارج از کشــور در شــبکه های 
اجتماعی این پیشــنهاد را مطرح و 
از افراد خواســته اند تا حساب بانکی 
و کدملی شــان را در اختیار آنها قرار 
دهند؛ چرا که بر اســاس بخشــنامه 
بانک مرکــزی، از این پــس هر کد 
ملــی می تواند در طول 2۴ ســاعت 
حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش 
بانکی انجام دهد؛ همچنین هر کارت 
بانکی نیز می تواند نهایتا تا سقف۵۰ 
میلیون تومان تراکنش بانکی داشته 
باشد؛ بنابراین همانطور که پیش بینی 
می شــد ســوداگران ارزی با مشکل 
جدی در نقــل و انتقــال پولی خود 
مواجه شــده و از این پس نمی توانند 
تراکنش های با حجم باال انجام دهند. 
به همین دلیل به اجاره کردن حساب 

بانکی افراد روی آورده اند. 

   نامحدود بودن سقف تراکنش 
کارتی، عامل التهاب بارزار ارز

طی سال های گذشته، تعداد زیادی 
دســتگاه پوز به  صورت غیرقانونی، از 
کشور خارج شده و در اختیار دالالن 
ارزی قرارگرفته اســت و ایــن افراد 
تراکنش های مالی خود را به  وســیله 
همین پوزها انجام می دهند. در واقع، 
تا قبل از بخشــنامه بانــک مرکزی، 
دالالن خارج از کشور به  وسیله همین 
کارت خوان ها، اقدام به خریدوفروش 
ارز در مبالغ باال می کردند که این امر 
منجر به افزایش تقاضای دالر در خارج 
از مرزهــا و به تبع آن ایجــاد التهاب 
در بازارهای داخلی کشــور شد؛ اما 
اکنون اعمال بخشــنامه محدودیت 
تراکنش های کارتــی بانک مرکزی، 
موجب محدود شدن فعالیت پوزهای 
خارج از کشــور شــده و به بازار ارز 

داخلی ثبات بخشیده است.
در مقابل این اقــدام بانک مرکزی در 
محدود کــردن تراکنش های بانکی، 
دالالن بازار ارز به اجاره حساب های 
افراد روی آورده اند تــا از این طریق 
بتوانند همچنان در فضای غیرشفاف 
اقدام به تراکنش های سوداگرایانه خود 
در حجم باال کنند. این عکس العمل 
ســوداگران نشــان می دهد اجرای 
بخشــنامه بانک مرکزی آن هــا را با 
مشــکل جدی مواجه کرده اســت، 
بنابرایــن بایــد گفت اهــداف بانک 
مرکزی در مبارزه با ســوداگران بازار 

ارز محقق شده است.

   لزوم تکمیــل اقدامات بانک 
مرکزی تا رســیدن بــه نتیجه 

مطلوب
به نظر می رســد بانــک مرکزی باید 
تا رســیدن به نتیجه مطلوب، کار را 
با قــوت و قدرت پیگیــری نماید. به 
عبارت دیگر، در مجموع عکس العمل 
بازار ارز به اقدامــات بانک مرکزی و 
واکنش ســوداگران به این اقدامات 

نشان از اقدام درست بانک مرکزی در 
راستای شــفافیت اقتصادی و مبارزه 
با ســوداگران و دالالن دارد و نشان 
می دهد تیر بانک مرکزی در راستای 
مبازره با ســوداگران به هدف خورده 

است.
نکته مهم آن است که بخشنامه اخیر 
بانک مرکــزی، گام اول در مبارزه با 
سوداگران بوده و نیاز به تکمیل دارد. 
پس در صورتی که سیاست های فعلی 
بانک مرکزی در حوزه ســاماندهی 

تراکنش هــای بانکی ادامــه یافته و 
تکمیل شود، اشــکاالت فعلی طرح 
نیز رفع خواهد شــد. به عنوان مثال 
اگر تراکنش  حساب های افراد مبتنی 
بــر تاریخچــه تراکنش آن هــا قرار 
گیرد، انگیزه ســوداگران برای اجاره 
حساب های افراد عادی ازبین خواهد 

رفت.
حال باید منتظر مانــد و دید که گام 
تکمیلی بانک مرکزی بــرای مبارزه 

با سوداگران بازار ارز چه خواهد بود.

سوداگران بازار ارزبه دنبال اجاره حساب دیگران؛

بانک مرکزی به هدف زد
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کودکان و نوجوانان در فضای مجازی محتوای تخصصی نیاز دارند
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به توسعه فضای مجازی و آسیب های احتمالی آن، گفت: نیاز است برای 

کودکان و نوجوانان به صورت تخصصی تولید محتوا داشته باشیم.
محمد جواد اذری جهرمی در نشستی صمیمانه با استارت آپ ها و فعاالن حوزه اپلیکیشن در سالن اصلی عمارت 
کاله فرنگی ، به بحث و بررسی درباره تولید محتوا در فضای مجازی و نیز تعامل استارت آپ ها با وزارت ارتباطات 

برای برگزاری جشنواره کودک انالین پرداخت.
وی در این نشست اظهار داشت: فضای مجازی رشد بسیار گسترده ای دارد و آسیب پذیرترین قشر کودکان 

هستند. وزیر ارتباطات با بیان این که کودکان و نوجوانان در باره فضای مجازی نیاز به اکوسیستم دارند، ادامه داد: سه 
زنجیره فرهنگ سازی عمومی، الیه خدمات و الیه محتوا برای تولید این اکوسیستم تعریف شده است .

جهرمی با اشاره به برنامه ریزی و تالش های انجام شده برای پیشبرد تولید محتوا برای کودکان از مسیر دولتی، اظهار داشت: پس از یک سال 
حرکت به این جا رسیدیم که نگاه دولتی ما را به جایی نمی رساند و باید طور دیگری عمل کنیم.

وی همچنین با انتقاد از نگاه منفی به حضور کودکان و نوجوانان در فضای بی نهایت مجازی، گفت: فضای مجازی ابزار همراهی والدین و کودکان را 
فراهم می کند و برای این منظور والدین می توانند آموزش ببینند. 
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استارتآپ

چندروشسادهاماعالیبرایافزایشرتبهسایتدرگوگل

اینکهبرایهاروشبهتریناما.داردزیادیهایراهگوگلدرسایترتبهافزایش
.استثباتمهمترهمهازچیست؟بیاوریمگوگلنخستصفحاتبهراخودسایت

بلهپایداریدرنتایججستوجویگوگلبسیارمهماست.

روزانه افراد زیادی با تکنیک ها و ترفندهای مختلف سایت خود را به صفحه اول گوگل می 
آورند ولی بعد از مدتی ناپدید می شوند. علت آن هم استفاده از روش های نادرست در سئو 
است. الگوریتم های گوگل روز به روز، به روز می شوند و مسلما می توانند سایت هایی که از 

روش های غیر قانونی استفاده می کنند را شناسایی کنند.
بهترین راه این است که از روش های اصولی استفاده کنیم. یعنی سایت خود را طوری برای 
گوگل بهینه کنیم که به هیچ وجه در آینده رتبه خود را در نتایج جست و جو از دست ندهد.

درست ترین کار هم همین است. سئو یک جور سرمایه گذاری بلند محسوب می شود. اگر 

در این سرمایه گذاری اشتباه کنیم دیگر راه 
جبرانی وجود ندارد و ممکن است زمان و هزینه 

زیادی را به یک باره از دست بدهیم.
در این مقاله سعی داریم روش های خیلی ساده 
اما کاربردی در سئو را بیان کنیم که عمل کردن 
به آن ها موجب این می شــود که سایت تان به 
بهترین حالت ممکن و به صورت کامال طبیعی 
رتبه خیلی خوبی را در نتایج جست و جوی گوگل 

به دست آورد.
روش هایی که قصد داریم عنوان کنیم روش های 
کامال تمیز و سفید در سئو هستند. اصال قرار نیست 
در مورد ساخت بک لینک و روش های وقت گیر و 
خسته کننده در سئو سایت صحبت کنیم. در واقع 
اصال نیازی نیست به خودتان خیلی زحمت بدهید. 
همانطور که قبال هم اشاره کردیم فقط کافی است 
یک سری اصول و قواعد را در کارتان رعایت کنید 

خصوصا در تولید محتوا!

انتخابهوشمندانهراتانکلیدیکلمات
کنید

این که صرفا یک سری از کلمات کلیدی بازدید باالیی دارند اصال مهم نیست! مهم این است 
که چه کلماتی برای شما و کسب و کارتان بازدید کننده های هدفمندی جذب می کنند.

سئو فقط افزایش رتبه در گوگل نیست! سئو فقط باال بردن بازدید سایت نیست. تا وقتی که 
ندانید سایت تان را برای چه سئو می کنید کسب رتبه عالی در گوگل بی فایده است.

ســعی کنید ابتدا کلمات کلیدی را انتخاب کنید که واقعا مربوط به هدفتان می شود. آیا 
هدفتان فقط افزایش بازدید است؟ آیا مشتری برایتان اهمیتی ندارد؟ فکر می کنید هرچه 

بازدیدتان بیشتر شود مشتریان بیشتری خواهید داشت؟ اصال اینطور نیست!
اگر فقط برای افزایش بازدید تالش می کنید تمرکز کردن روی کلمات کلیدی پر بازدید 
بهترین گزینه است. اما اگر واقعا کسب و کارتان برایتان مهم است سعی کنید روی کلمات 

کلیدی زوم کنید که مخاطبان هدف بیشتری را برای شما بوجود می آورد.

در بخش بعد می گوییم چرا باید روی کلماتی تمرکز کنید که دقیقا مربوط به هدف اصلی و 
جذب مخاطب واقعی شما می شود.

محتوایکاربردیوکاربرپسندتولیدکنید
دلیل اصلی اینکه می گوییم روی کلمات کلیدی هدفمند تمرکز کنید این است که راحت تر 

بتوانید محتوای کاربردی و کاربر پسند برای مخاطبان تان تولید کنید.
 تا زمانی که فکر و ذکرتان سئو کردن سایت تان روی کلمات کلیدی فقط پربازدید باشد

 نمی توانید برای مخاطبان تان محتوای خوب تولید کنید و همیشه مجبورید برای گوگل 
سایت تان را بهینه کنید.

یکی از فاکتورهای مهم در افزایش رتبه سایت در گوگل میزان ماندگاری و تعامل کاربران با 
سایت شماست. مهمترین فاکتور گوگل در سال های آتی همین خواهد بود. گوگل سعی دارد 
تا سایت هایی را در نتایج جست و جو باالتر نشان دهد که واقعا کاربران راضی زیادی دارند. 

سایت هایی که کاربران زیادی را درگیر خود کرده اند.
شما هم باید بهینه ســازی فقط برای گوگل را فراموش کنید و تنها روی تولید محتوای 
کاربردی و مفید برای کاربران تان متمرکز شوید. این آینده سئو خواهد بود. سایت هایی در 

آینده برنده خواهند بود که محتوای عالی تولید می کنند.
همین حاال به سایت هایی نگاه کنید که فقط کارشان تولید محتوای کاربردی و کاربر پسند 
است. ببینید روی چیز دیگری به جز تولید محتوا تمرکز کرده اند یا خیر؟ سایت »چطور« 
نمونه ای از سایت هایی است که فارغ از انجام تکنیک های سئو فقط به فکر تولید محتوا 

برای کاربرانش است.

اگر بحث سئو را کنار بگذاریم زمانی که محتوای عالی تولید کنید از هر نظر در کسب و کارتان 
برنده خواهید بود. با تولید محتوا می توانید متمایز از رقبایتان شوید. می توانید اعتماد سازی 
کنید، می توانید برندتان را قوی تر کنید چون افراد زیادی در مورد شما صحبت می کنند. 
دقیقا مثل سایت »چطور« مثال زدنی می شوید. تعداد کاربرانی که عاشق شما می شوند روز 

به روز بیشتر می شود و در نهایت فروش های رویایی را تجربه خواهید کرد.
پس ســعی کنید بی هدف تولید محتوا نکنید. فکر نکنید تولید محتوا برای ســایت تان 
جزء وظایفی اســت که هر روز فقط باید انجامش دهید. نه اصال اینطور نیســت! ســعی 
 کنید هفته ای یک محتوا تولید کنید ولی به شــرطی که محتوایی عالی و بی نظیر از دید

 کاربران تان باشد.

جالــب اســت بدانیــد، 
انتقــال او از محیط زنانه 
به محیط مردانه فناوری 
شوک فرهنگی زیادی به 
او وارد کرد. او در این باره 
می گوید: »وقتی شرکت 
WebPT را راه اندازی 
کردم، برای چندین ســال، تنها زن تیم 
اجرایی بودم. با زیاد کردن ســرمایه ام در 
این شــرکت، همچنان تنها زنی بودم که 
در جلســات کاری حاضر می شد. من به 
این قضیه اشراف داشــتم، مثال وقتی در 
اتاق کنفرانس بودیم و می خواســتم به 
دستشویی بروم، هیچ کس نمی دانست 
دستشویی زنانه کجاست و این یکی از موارد 

آزاردهنده ی کارم بود.«
هیدی جاننگرا با خویشتن داری و حفظ 
اعتماد به نفس خود کار می کرد و فضای 
کاری برایش ســخت و غیرقابل تحمل 
نبود. او از همان دوران کودکی با بسکتبال 
آشنا شد و به تیم دانشگاهش کمک کرد 
رتبه  اول را به دست بیاورند. پس از کالج به 
سراغ فیزیوتراپی ورزشی رفت، با خیلی از 
ورزشکارها در سطح جهانی کار کرد و پس 
از مدت کوتاهی توانست به مقام ریاست 
کلینیک برسد. شغل فیزیوتراپی ورزشی با 
دنیای وسیع فناوری و وی سی ها )سرمایه 
گذاران ریســک پذیر( در ارتباط بود که 
چالش جدیدی برای هیدی محســوب 

می شد.
هیدی تغییر و تحوالت گســترده ای در 
شرکت ایجاد کرد و با جذب سرمایه گذار 
و افزایش نیــروی کاری از دو نفر به 500 
کارمند در طی 10 ســال، راهکار کنترل 
متغیرهای جنسیتی را فراگرفت. از همان 
زمان توانســت با کارآفرینــان زن که در 
دنیای کسب و کار مردانه فعالیت می کنند، 

وارد ارتباط شود.
بدون توجه به صنعتی که در آن مشغول 
فعالیت هستید، اعتماد به نفس کلید اصلی 
موفقیت است. اعتماد به نفس در موقعیت 
های اســترس زا مانند حضور در هیئت 
مدیره ی مردانه یا در بین وی ســی های 
پرنفوذ یا گفت و گوی حضوری با یک فرد 

مهم بسیار الزم است.
در ادامه  مقاله، چند راهــکار عالی برای 
شــکل گیری اعتماد به نفس در شرایط 

سخت و پراسترس ارائه می دهیم:

تکالیفخودراانجامدهید
اگر می خواهید فردی با اعتماد به نفس به 
نظر برسید، باید واقعا اعتماد به نفس داشته 
و روی حوزه  کاری خود بــه اندازه  کافی 
مسلط باشید. البته نباید برای رسیدن به 
هدف یک نســخه  جعلی از خود را نشان 
دهید. اگر به عنوان مدیر شرکت فعالیت 
دارید، باید بیرون و درون کسب و کار خود 
را بشناســید. پیش از هر جلسه خصوصا 
اگر می خواهید فردی را برای ســرمایه 
گذاری متقاعد کرده یا از او کمک بخواهید، 
تحقیقات الزم را انجام دهید. اطمینان به 
دســت آورید روی اعداد و ارقام، مراحل و 
درخواست خود مسلط هستید. قبل از هر 
چیزی خواســته  خود را بشناسید. اینکه 
قرار است چه دستاوردی از این جلسه به 

دست آورید؟
سعی کنید قبل از هر جلسه ای، میزگرد 
با سرمایه گذاران یا یک مالقات حضوری 
ســاده، اطالعات الزم را درباره ســوابق 
حاضرین جلسه جمع آوری کنید. شاید 
نتوان برای یــک جلســه آمادگی 100 
درصد داشــت، اما نبود هیچ آمادگی هم 
ممکن است باعث از دست رفتن فرصت ها 
شود. سنکا، فیلســوف رومی می گوید: 
»خوشــبختی وقتی به دست می آید که 
آمادگی و فرصت باهم آمیخته شوند؛ پس 
فرصت خود را از دست ندهید زیرا ممکن 

است شانس یک بار در خانه تان را بزند.«

ذهنتانراسازماندهیکنید
وقتی بحث درخواست به میان می آید )چه 
درخواست سرمایه گذاری یا درخواست 

اعتماد مشتری به شما( این ذهنیت ایجاد 
می شود که طرف مقابل تسلط بیشتری 
دارد. در این مواقع باید افکار خود را تغییر 
دهید. حتی وقتی به دنبال جلب توجه و 
رضایت سرمایه گذاران هستید و به پول 
آن ها نیاز دارید، طــوری حرف نزنید که 
ســطح پایین تر از آن ها دیده شوید. خود 
را توانمند بدانید و به این باور برســید که 
توانایی های ارزشمندی دارید. این جمله را 
آنقدر با خود تکرار کنید تا به ناخودآگاهتان 

برسد، زیرا حقیقت همان باور شماست.
هیدی تجربیــات خوبــی در مواجهه با 
شرایط سخت و استرس زا دارد. او براساس 
تجربیات قبلی اش می گوید وقتی احساس 
یاس و آسیب پذیری می کند قبل از جلسه 
به دستشویی رفته و دســت هایش را به 
شکل Y باالی سرش قرار می دهد و چند 
حرکت کششی انجام می دهد. پیشنهاد 
می کنیم شما هم این کار را با قدرت تمام 
انجام دهید و تا وقتی احساس کردید قفسه  

سینه شما بازتر شده، این کار را ادامه دهید. 
نتایج تحقیقات نشــان می دهد حرکات 
کششی قدرتی، سبب آزادسازی هورمون 
تستوسترون می شود و به افزایش احساس 
موفقیت و اعتماد به نفس کمک می کنند. 
شاید فکر کنید کار خنده داری است، اما 
حتما انجام دهید و از نتیجه  آن لذت ببرید.

آمی کــودی، کارشــناس زبــان بدن و 
 TED روانشناسی اجتماعی در سخنرانی
می گوید: تمرینــات زیادی برای افزایش 
اعتماد به نفس وجــود دارد. یکی از این 
تمرین ها را با توجه به وضعیت خود انتخاب 
کنید. حرکات کششــی از نظر فیزیکی 
به شــما کمک می کنند و بدین صورت 
می توانید با اعتماد به نفس بیشــتری در 
جلسات حاضر شوید. البته ممکن است این 
تمرینات برای همه جواب ندهد اما بنا بر 
تجربیات هیدی این تمرین برای او نتیجه 
بخش بوده است. او همیشه وقتی قرار است 
در مقابل افراد زیادی سخنرانی کند این 
تمرین را انجام می دهد و با اعتماد به نفس 

حاضر می شود.
قبل از یــک رویداد بــزرگ چند جمله  
تاکیدی مثبت و امیدوارکننده با خود تکرار 
کنید. جمالتی مانند من می توانم باعث 
افزایش عزت نفس تان می شــود. هیدی 

می گوید: »وقتی بسکتبال بازی می کردم، 
لیستی از آهنگ های موردعالقه ام را قبل 
از بازی گوش می دادم. این آهنگ ها باعث 
انگیزه بخشی ام می شــد و آمادگی من را 

برای بازی زیاد می کرد. «
افزایش اعتماد به نفــس با تکنیک هایی 
مانند نوع نشســت و برخاســت و گفتن 
جمالت تاکیــدی همانند ایــن مثال به 

افزایش اعتماد به نفس کمک می کند.

قرارگرفتندرموقعیتمناسب
استرس باعث می شود اعتماد به نفس تان 
کاهش پیدا کند. قطعا همیشه نمی توانید 
از موقعیت های پراسترس اجتناب کنید، 
اما عوامل استرس زا آنقدر کم هستند که 
بتوانید آن ها را از زندگی تان حذف کنید. 
تاخیر یکی از عوامل ایجاد استرس است. 
پس همیشه چند دقیقه زودتر آماده شوید 
تا وقت الزم برای حفظ تمرکز و آماده سازی 
خود را داشته باشید. وقتی وارد جلسه می 
شوید سعی کنید با گرمی با حضار رفتار 
کنید. تا جای ممکن ارتباط چشمی خود 
را حفظ کنید، در موقعیت مناسبی قرار 
بگیرید و محل نشســتن تان را به دقت 
انتخاب کنید. ســعی کنیــد صندلی را 
انتخاب کنید که دسترسی آسان تری دارد. 

تضمین موفقیت به روش های زنانه؛

یک کارمند زن با اعتماد به نفس باشید!

شودمیباعثاسترس
تاننفسبهاعتماد

قطعا.کندپیداکاهش
ازتوانیدنمیهمیشه

پراسترسهایموقعیت
عواملاما،کنیداجتناب

کمآنقدرزااسترس
هاآنبتوانیدکههستند
حذفتانزندگیازرا
ازیکیتاخیر.کنید

استرسایجادعوامل
.است

زبان،چشمیتماسبرقراریچوننکاتیدرنظرگرفتنبا
درراخودنفسبهاعتمادتوانیدمیمناسبکالم،بدن

معرضنمایشقراردهید.باماهمراهباشید.
عنوانبه)مقالهنویسنده(جاننگراهیدیاینکهازپیش
فیزیوتراپیست،کندکاربهشروعافزارنرممدیریک

.استبوده

،،
فعالیتشرکتمدیرعنوانبهاگر
وکسبدرونوبیرونباید،دارید
هرازپیش.بشناسیدراخودکار
خواهیدمیاگرخصوصاجلسه
گذاریسرمایهبرایرافردی

،بخواهیدکمکاوازیاکردهمتقاعد
تحقیقاتالزمراانجامدهید.
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It was almost morning when we arrived 
in Isfahan. We entered the city in the 
mixed light of glaring street lamps and 
illuminated shop windows. Finding 
Chahar Bagh Avenue was a breeze. This 
avenue, which stretches the length of the 
city and straddles the Zayandeh River, 
is exactly 403 years old. It is named for 
the four rows of trees that line it from 
end to end. “Chahar” means four in Farsi, 
and “bagh” garden, orchard or just plain 
greenery. Shah Abbas, who had the city 
built in the 1560’s, started by building 
this beautiful avenue. Of its three lanes, 
lined for kilometers with parallel rows of 
stately plane trees, the one in the middle 
was reserved for caravans and cavalry. 
The lanes at either side meanwhile were 
arbor-covered promenades running 
alongside pools, canals and rose gardens. 
Apart from this majestic boulevard, 
however, Isfahan’s meandering streets 
seem now to beckon, now to repel. 
Those who have been there will know. 
Gracefully spanning the Zayandeh 
River with its double row of thirty-three 
arches is Si-o-se Pol (“si-o-se” means 
thirty-three and “pol” bridge). One of five 
bridges over the Zayandeh, Si-o-se Pol 
has linked its two banks since 1602. Also 
known as Allah Verdi Khan, the bridge 
and its vicinity are one of the city’s main 
meeting places.
REFLECTING THE WHOLE WORLD
There is no shortage of sights to see in 
Isfahan, which was the Seljuk capital 
in the 11th century. Heading the list is 

Imam Maidan with its UNESCO World 
Cultural Heritage buildings. This square, 
a few years younger than the Si-o-se 
Bridge, was once known as Maidan-i 
Shah or Shah Square. But the universal 
name current in all times is Naghsh-e 
Jahan (Pattern of the World). Natives 
call this the world’s biggest square. And 
perhaps Nagsh-e Jahan is more of a very 
large courtyard than a square. Laid out 
in the city center in 1612, this square 
is where the city’s pulse has been felt 
most strongly ever since - a sprawling 
courtyard surrounded by hundreds of 
tiny shops as well as the entrance to a 
large market and an elegant palace with 
slender wooden columns. The mosques 
that adorn the square form an intricate 
web of architectural wonders. Sheikh 
Lutfullah Mosque is a masterpiece of 
Safavid architecture. Diagonally opposite 
it, Imam Mosque boasts magnificent 
acoustics. And the structure known as 
the Office of the Provincial Governor is 
fairly bursting with stunning domes and 
wall decorations. But let us come now 
to the square where everything looks 
Lilliputian when viewed from the terrace 
of Âli Qapu. Âli Qapu is the Gate of the 
Imperial Court, once the seat of the state 
administration. On the sixth floor of this 
palace, which appears on the front to be 
three stories, is a music room straight out 
of a fairy tale. The square is a spectacle 
by night as it is by day. As dawn breaks 
some leave, replaced by newcomers who 
spread their mats and start brewing tea 
and setting out breakfast. In a nutshell, 
“Naghsh-e Jahan is the whole world.” 
Which is just another way of saying that 
you can pass the time here without ever 
getting bored.
REFLECTIONS ON THE WATER
City of palaces, bridges and gardens, 
Isfahan is also a green city. One of its 
loveliest structures, the Chehel Sotun 
Palace (Palace of Forty Pillars) has an 
intriguing name. There are actually 
only 20 columns at the entrance to 
this palace set in a spectacular garden, 
but their number is doubled by their 
reflection in the pool in front of the 

building. Events from the country’s 
history are depicted on the palace’s 
interior walls. A portrayal of the 16th 
century Battle of Chaldiran between the 
Safavids and the Ottomans is just one of 
them. Another noteworthy palace in the 
city is Hasht Behesht (Eight Paradises). 
This palace inside a spacious garden 
stands out especially for its decorations 
in the form of bird and animal figures. 
Today as in the past, nature and animals 
are much loved in Isfahan, which 
perhaps explains why the city boasts 
both a bird sanctuary and a botanical 
garden. Isfahan’s cultural treasures 
stemming from its Persian, Seljuk and 
Safavid past find a serious counterpart 
in its handicrafts today. Countless crafts 
from ceramic tiles and mirror inlays to 
miniature painting, enamel work and 
stenciling are continuously practiced 
in this city reminiscent of a colossal 
workshop. Massoud Nikaeen, one of 
those responsible for the city’s tourism 
vision, says that Isfahan is a leader in the 
handicrafts field. Isfahan, which Nikaeen 
likens to an impressive work of art in its 
own right, is waiting to share its beauty 
with you, right now.
CARPET CENTER
The area around Naghsh-e Jahan Square 
is chock-a-block with markets, arcades, 
bazaars and shops. The most outstanding 
products in the city are the handwoven 
Isfahan carpets and kilims. Antiques, 
spices, candies, exotic lamps, traditional 
garments, silver and leather goods are 
also available in the neighboring shops.
TASTING ASH-E RESHT
Kebab is the local culinary favorite. 
In addition to kebabs made from red 
meat, chicken, fish and prawns, saffron-
flavored rice is another top choice. Other 
popular dishes include green lentil soup 
with noodles known as “ash-e resht”, 
“khoresht mast” or yoghurt soup, meat 
stew called “dizi”, and falafel.
THE SHAKING MINARETS
Thanks to a technique employed in 
their construction, the twin minarets of 
Isfahan’s 14th century Jonban Mosque 
can be shaken by humans.

Isfahan with Its Opulent 
Palaces , Gardens

Fereydunshahr Ski 
Resort

Sheikh Lotfollah Mosque 
shines on world stage
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Sepahdari School 
in Arak: A Tourist 
Attraction of Iran

Located next to the 
Arak Bazaar in the 
old texture of the city, 
Sepahdari Mosque 
and School were built 
during the reign of 
Qajar king Fath-Ali 
Shah (1772–1834) by 
his son-in-law Yusef 
Khan-e Gorji, who 
was also the founder 
and governor of Arak, 
central Iran.
The design of the iwan 
(a vaulted space, walled 
on three sides and open 
on one side), dome and 
student chambers as 
well as the tikework 
of this complex 
are reminiscent of 
Safavid (1501–1736) 
architectural marvels.
The Sepahdari School 
has a four-iwan layout 
with the north and 
southern iwans being 
taller than the other 
two. There are 25 
chambers for students 
around the courtyard 
and each chamber 
has a small terrace.
Each chamber has a 
façade decorated with 
seven-colored tiles 
with geometrical and 
flower patterns. Imam 
Khomeini (1902-1989) 
taught at this school 
and resided in one 
of the chambers east 
of the courtyard.The 
mosque has a 12-meter 
entrance iwan and 
an 18-meter brick 
dome with a square 
dome chamber.  This 
single-shell dome is 
considered the biggest 
dome in the old texture 
of Arak. The dome has a 
simple exterior and an 
underdome decorated 
with mo’arraq tiles 
with geometric motifs 
and inscriptions.This 
is the first religious 
school (seminary) in 
Qom and many of the 
most prominent Shiite 
clerics and Sources of 
Emulation including 
Grand Ayatollah 
Abdolkarim Haeri Yazdi 
(1889-1937), who 
was the founder of the 
Qom seminary, Grand 
Ayatollah Mohammad 
Reza Golpaygani (1898 
- 1993) and the founder 
of the Islamic Republic 
Grand Ayatollah 
Ruhollah Mousavi 
Khomeini studied 
there.
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Welcome to Fereydunshahr, the most Georgian city 
of Iran! Since the XVIIth century, lives at the heart 
of Iran a community of Georgian. All of them are 
Iranian, but do speak in addition to Persian their 
own dialect. 
Fereydunshahr is a 15,000 inhabitants city, located 
an elevation of 2500m in the Zagros mountain 
range. The city is renown for its tough winter and 
heavy snowfalls. It is also one of the highest city 
in Iran with Chelgerd.Expert skiers from Isfahan 
come here to practice when they don’t compete 
in bigger ski resorts : Shemshak ; Darbandsar ; 
Dizin. The resort is equipped with 1x small rope 
tow for beginners ;1x ski lift ; 1x two seats chairlift 
which gives you access to a zipline. The staff takes 
good care of the slopes and facilities. Slopes are 
groomed before every opening, ski lifts are well 
maintained, events are organized and news are 
published on Instagram.From the summit, you can 
reach numerous off-pistes trails. You can count on 
extremely motivated locals who’ll surely come and 
ride with you all possible lines!This region also has 
a huge potential for ski touring.
ACCESS
For 1$ and 10min by taxi, you will reach the resort 
from Fereydunshahr!To go to Fereydunshahr, the 
easiest way is to get a bus from Isfahan (200km 
East). The highway connecting the two cities 
is nice and well maintained all year long. The 
landscapes there are mind blowing.You can also 
reach Fereydunshahr by minibus starting from the 
resort of Chelgerd, through Chadegan.
LODGING
In Fereydunshahr you will find hotel rooms (about 
15 $) and all of what you need : shops, restaurants, 
fast-foods…You can also get a room right at the 
snow front in the big square building. A room with 
4 beds and a shower will cost you about 20 $ per 
night. Once you reach the resort go to the building 
and ask the staff.

The amazing picture taken by Alireza Akhlaghi 
won the first prize of the International stage of 
Wiki Loves Monuments 2018
The participants of this competition (Wiki 
Loves Monuments) take photos from the local 
monuments and cultural heritage sites, and 
upload them to take part in this contest. The 
purpose of this event is making known the 
buildings of the participants’ countries with the 
goal of encouraging people to capture photos 
of these monuments and put them under a free 
license;  then it will be used by everyone not only 
in Wikipedia, but also everywhere.
Alireza Akhlaghi had plenty of time inside the 
famed Sheikh Lotfollah Mosque to capture the 
photo that leads this blog post. Why? He walked 
in at exactly noon, just as the building was about 
to close down for two hours. He was able to 
convince the mosque’s guards to let him inside 
anyway, even though they told him that they’d 
have to lock him inside until the building re-
opened. “I was all by myself and taking photos,” 
he wrote.
One of the fruits of his labor was this, unusual 
in that the mosque’s closure meant that a red 
spotlight—”which ruins the beautiful colors of 
the ceiling and the altar,” he wrote—was shut off. 
Akhlaghi’s effort paid off, as he won first overall 
in this year’s Wiki Loves Monuments.

SFAHAN, FAMOUSLY CALLED 
“NESF-E JAHAN” (HALF THE 
WORLD), IS IRAN’S CAPITAL 
OF CULTURE AND A CITY 
BEAUTIFUL IN EVERY SEASON 
WITH ITS OPULENT PALACES 
AND GARDENS, ITS MARKETS 
AND BAZAARS, AND ITS 
DECORATIVE ARTS, WHICH 
CONSTITUTE A SCHOOL ALL 
THEIR OWN IN THE ISLAMIC 
WORLD.

Gracefully 
spanning the 
Zayandeh 
River with its 
double row of 
thirty-three 
arches is 
Si-o-se Pol 
(“si-o-se” 
means thirty-
three and 
“pol” bridge). 
One of five 
bridges over 
the Zayandeh, 
Si-o-se Pol 
has linked its 
two banks 
since 1602. 
Also known 
as Allah Verdi 
Khan, the 
bridge and 
its vicinity 
are one of the 
city’s main 
meeting 
places.
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 Germany is to ban flights 
in and out of the country by 
Iran’s Mahan Air, which is 
under US anti-Iran sanctions, a 
newspaper reported.
Bild said the German 
government had taken the 
decision to stop Mahan Air 
from operating its flights to 
Dusseldorf and Munich after 
intensive deliberations on US 
demands, Reuters reported.
A German government 
spokesman said he could not 
comment on the report in Bild, 
which said Mahan Air would be 

banned in January.
The US government has 
imposed sanctions on several 
companies for their links to 
Mahan Air, including a Thai 
aviation company and a 
Malaysia-based sales agent.
Germany and its European 
Union partners are at odds with 
the United States over policy 
toward Iran.
US President Donald Trump 
in May pulled out of a deal 
between Iran and major powers 
and reinstated sanctions on the 
Islamic Republic.

Iran’s 
11-month 
crude steel 
production up 
17.3%
Iran produced 22.59 
million tons of crude 
steel in the first 11 
months of 2018, 
indicating a growth of 
17.3 percent compared 
with the figure for the 
same period of 2017, 
which was 19.256 
million tons.
According to recent 
statistics released by 
World Steel Association 
(WSA), China topped 
the list of crude steel 
producers in the period 
with 857.372 million 
tons.India, Japan and 
the United States with 
96.92 million tons, 95.86 
million tons and 79.156 
million tons respectively 
ranked second, third 
and fourth, the report 
said.
In November, Iran 
produced two million 
tons of crude steel — a 
drop of 3.38 percent 
against the figure for 
October, which was 
2.07 million tons.Global 
steel production in 
November amounted 
to 148.617 million tons, 
showing a decrease of 
4.46 percent compared 
with the figure for 
October which was 
155.565 million tons.
According to the Islamic 
Republic’s Vision Plan, 
total steel production 
capacity is to hit 55 
million tons a year by 
2025, with an expected 
exports figure of 10-15 
million tons.
The World Steel 
Association is one of 
the largest and most 
dynamic industry 
associations in 
the world. WSA 
members represent 
approximately 85 
percent of the world’s 
steel production, 
including over 150 steel 
producers with nine 
of the 10 largest steel 
companies, national and 
regional steel industry 
associations, and steel 
research institutes.
Its members account 
for around 85 percent of 
world steel production.
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Germany to Bar Iran’s Mahan 
Air: Report

Food, medicine and other humanitarian 
supplies are exempt from sanctions 
Washington reimposed this year after 
US President Donald Trump said in 
May he was walking away from a 2015 
international deal over Iran’s nuclear 
program.
But the US measures targeting everything 
from oil sales to shipping and financial 
activities have deterred many foreign 
banks from all Iranian business, including 
humanitarian deals. Many smaller banks 
that had dealt with Iran under a previous 
round of sanctions have also stopped 
dealings this time.
“There is no real chance of being paid 
using the existing mechanisms and many 
international traders are unable to do 
new business for the moment,” said one 
European source with knowledge of the 
situation, who declined to be identified.
Western and Iranian trade sources 
said US groups Cargill [CARG.UL] and 
Bunge (BG.N), as well as Singapore’s 
Olam (OLAM.SI), were among those 
which could not conclude new export 
deals for wheat, corn, raw sugar or other 
commodities because Western banks 
would not process payments with Iran.
Cargill, Bunge and Olam all declined to 
comment when contacted by Reuters.
US sanctions took full effect on Nov. 5 
after a winding-down period, although 
Washington has issued temporary 
waivers for some of its allies which 
depend on imported Iranian oil.
CLOSING DOWN CHANNELS
Iran, which relies heavily on imported 
food staples, has years of experience 
working around U.S and other Western 
sanctions, which were progressively 
tightened between 2012 and 2015 
until Iran reached a deal over its nuclear 
program. Many sanctions were lifted in 
2016 after the pact.
Under the earlier round of sanctions, 
Iran had turned to a dwindling number 
of foreign banks that continued to act as 
a conduit for payments to keep food and 
other trade flowing.
But this time round, many of those foreign 
banking channels are closing down. Three 
Iranian officials told Reuters that banking 
issues were to blame for halting food and 

other trade.
An official with Iranian Industry, Mines 
and Trade Industry said only a “handful 
of small European banks” with no or 
little interaction with the United States 
were still doing business with Iran, and 
they were only involved in small-scale 
purchases.
“We are in talks with Europeans to expand 
this network of banks and financial 
institutions,” the ministry official said.
“But right now, many companies 
including Cargill and Bunge have 
informed us about (banking) difficulties 
that will force them to stop their dealings 
with Iran,” he said.
Swiss lender Banque de Commerce et de 
Placements (BCP), one of those banks 
that had been involved in humanitarian-
related dealings in the past, said in May 
it was suspending all new business with 
Iran.
Washington blacklisted Germany-based 
Europaeisch-Iranische Handelsbank 
AG (EIH) in November, shutting out an 
institution that financial sources said had 
been involved in limited business with 
Iran between 2012 and 2016.
EIH did not respond to requests for 
comment.
Several Western banks that had started 
business with Iran since 2016 have 
reversed course. Austria’s Oberbank 
(OBER.VI), one of the first European 
banks to reach a deal on new business 
with Iran, said in June it was stopping.
Other banks have followed suit, including 
Denmark’s Danske Bank (DANSKE.CO) 
and Germany’s DZ Bank.
Belgium’s KBC (KBC.BR) said in June it 
would limit Iran-related transactions to 
humanitarian trade.
The bank did not say if it was still 
processing such payments when asked by 
Reuters in December, but said it “reviews 
its policy on a regular basis in full respect 
of all relevant regulations”.
Dutch bank ABN AMRO (ABNd.AS) said 

it had facilitated transactions related to 
food, healthcare, medical equipment and 
agriculture to a limited extent and with 
specific clients. But it also told Reuters 
“the recent restrictive measures on 
Iranian banks do pose challenges.”
CAUTION
For many foreign banks, it is easier to end 
any Iranian activity than try to navigate 
the US sanctions rulebook and run the 
risk of slipping up and facing penalties, 
bankers said.
“There is super caution now,” said a 
European financial source involved in 
Iranian transactions in the past, saying 
rules on food and other humanitarian 
dealings were complex.
“If goods are shipped for instance to an 
Iranian distributor, who then sells them 
on and not directly to an end buyer, banks 
will increasingly look at such a transaction 
as commercial rather than humanitarian,” 
the source said.
A US Treasury spokesperson said 
Washington offered broad authorizations 
and exceptions under sanctions 
that enabled sales of agricultural 
commodities, food, medicine and medical 
devices to Iran by US and non-US citizens.
US Treasury Secretary Steven Mnuchin 
said in November the Belgium-based 
SWIFT financial messaging service could 
be used for humanitarian deals, but 
added: “Banks must be very careful that 
these are not disguised transactions or 
they could be subject to certain sanctions.”
The European Union, a signatory to 
the nuclear pact and which urged 
Washington not to walk away, said its 
efforts to set up a mechanism to facilitate 
trade and circumvent US sanctions could 
be in place by the end of the year.
EU diplomats have said the mechanism 
could focus on humanitarian items rather 
than the oil trade.Switzerland is also 
working on a humanitarian payment 
channel, but no timeframe has been given.
However, banks remain cautious.

Tehran eyes enhancing 
coop. with Beijing
 Iran’s new Ambassador to China Mohammad 
Keshavarzzadeh said economic relations with 
Beijing are of great importance to Tehran, 
calling for boosting all-out cooperation 
between the two countries.
In a Friday meeting with Iranian traders 
and entrepreneurs residing in China, 
Keshavarzzadeh referred to the longstanding 
historical, cultural and economic relations 
between Iran and China, adding that 
developing economic ties with China in 
different sectors is a top priority for the Islamic 
Republic.
The official called on the traders to take the 
necessary measures to help achieve the 
envisaged goals in trades with China. 
Noting that the Iran-China trade volume 
currently stands at some $40 billion, 
Keshavarzzadeh said the economic interaction 
between the two countries has observed an 
average growth of 20% in the past years.
Iran and China traded oil and non-oil goods 
worth $37.3 billion in 2017, which shows a 
19.3% growth in comparison with the year 
before.

EU Council Extends 
Economic Sanctions 
Against Russia for 6 
Months
 The European Union has officially extended 
economic sanctions against Russia for six more 
months, which expire on January 31, 2019, the 
EU Council press service said on Friday.
“On December 21, 2018, the Council extended 
economic sanctions against specific sectors 
of the Russian economy until July 31, 2019,” it 
noted in a statement, TASS reported.
The document added that this decision is 
because “there is no progress in the 
implementation of the Minsk agreements”.
The political decision to extend the restrictive 
measures was made by the heads of state and 
government of the European Union at the 
December 13 summit. It was based on a brief 
report by German Chancellor Angela Merkel 
and French President Emmanuel Macron on 
“progress in the implementation of the Minsk 
agreements”.
Economic sanctions against Russia were put 
into effect on July 31, 2014, after the crash of the 
Malaysian Boeing flight MH17 over Donbass. 
Since then, they have been renewed every six 
months in unchanged form. In March 2015, 
the EU summit decided that sanctions could 
be lifted only after the implementation of the 
Minsk agreements.

Cargill, Bunge and other global traders have 
halted food supply deals with Iran because new 
US sanctions have paralyzed banking systems 
required to secure payments, industry and 
Iranian government sources say.

Exclusive: Global Traders Halt New Iran 
Food Deals As US Sanctions Bite - Sources

news

 Pistachio exports slide in two 
months
 Iran exported 8,000 tons of pistachio during the past two 
Iranian months (Oct. 23- Dec. 21), indicating a drastic 
decline in comparison with the similar period of last year, 
a senior official said.
Mahmoud Abtahi, chairman of the board of directors at 
the Iranian Pistachio Association, said the figure shows 
an 83% drop comparing to the corresponding period of 
last year, during which Iran exported over 48,000 tons of 
the product.
The official noted that Iranian farmers harvested close to 

60,000 tons of pistachio during the current fiscal (started 
in March), that also shows a huge drop year on year.
Saying that water shortage and climate change are 
affecting Iran’s pistachio orchards, the official added that 
the nature of pistachio trees’ bearing has also played a big 
role in low production rates.
Pistachio trees operate on what is called “biennial 
bearing,” which means that a year in which a tree 
produces a large amount of nuts will typically be followed 
by a lower-production year, and vice versa. It is only every 
other year that the trees are reaching their full potential.
There are some 400,000 hectares of pistachio farms 
across Iran. According to Deputy Minister of Industries, 

Mining and Trade Mojtaba 
Khosrotaj, Iran supplies 
more than 50% of the 
world pistachio market.
Ukraine, the UAE, Italy, 
Bahrain, Brazil, Bulgaria, 
Turkey, Canada, Qatar, 
Switzerland, France, 
Poland, Sweden, Malaysia, 
Vietnam, the Netherlands, 
Thailand, Japan, Romania and Hong Kong 
are among the main buyers of Iranian  
pistachio.

Iran, which 
relies heavily 
on imported 
food staples, 
has years of 
experience 
working 
around U.S and 
other Western 
sanctions, 
which were 
progressively 
tightened 
between 2012 
and 2015 until 
Iran reached 
a deal over 
its nuclear 
program. 
Many 
sanctions 
were lifted in 
2016 after the 
pact.



IRGC Chief: Iran’s Military 
Power Is for Deterrence
Commander of the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) Major General Mohammad Ali 
Jafari said Iran’s military power is meant to 
deter the threats.
Speaking to reporters on the sidelines of a 
massive military exercise in southern Iran 
on Saturday, Major General Jafari described 
the ongoing war game as a response to the 
allegations raised by the enemies.
“They (enemies) should know that the Islamic 
Republic of Iran’s defense power is deterrent 
capability,” he noted.
Making a reference to Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei’s 
comments, the top commander said the 
enemies will have to receive 10 blows if they 
dare to hit Iran only once.
He finally said the great capabilities of the 
Iranian military forces result in deterrence, 
advising the enemies to realize Iran’s power to 
give a crushing response to threats.
The IRGC Ground Force staged the final phase of 
an offensive war game near the southern island 
of Qeshm on Saturday.
In comments in April, Ayatollah Khamenei said 
the US government is aware of the crushing 
response it will have to face in case of taking 
military action against Iran, reiterating that the 
time of hit and run is over.
The US is seeking a way to evade the costs 
of standing against Iran and place them on 
regional countries, the Leader said, reminding 
certain regional countries that if they confront 
Iran, “they will definitely suffer blows and 
defeat.”
Iran’s envoy, Lebanese leaders 
discuss issues of mutual interest
Iran’s ambassador in Beirut met on Friday 
Walid Jumblatt, a Lebanese distinguished po-
litical figure and president of the Progressive 
Socialist Party.
The meeting between Mohammad Jalal Fir-
ouznia and Walid Jumblatt took place in Jum-
blatt’s house, in which the two sides discussed 
regional issues including the ongoing situation 
in Lebanon.
Former Lebanese intelligence minister who 
is also among Druze political figures as well as 
two other members of the Progressive Socialist 
Party attended the meeting.
Following Shiite, Sunnis and Christians, Druze 
is a main faith in Lebanon.
Jumblatt is the most important political figure 
in Lebanon’s Druze faith. He is known for his 
moderate approach and changes in his political 
stance.
Since being appointed as Iran’s ambassador 
in Beirut a few months ago, Firouznia has held 
meetings with several Lebanese political and 
religious figures.
He had previously served as Iran’s ambassador 
to Yemen, Bahrain and Malaysia.

Political Commentator: No Conflicts between 
Muslim Countries in United Muslim Ummah

Ahmad Haj-Ali is a Lebanese 
Moscow-based journalist and 
political commentator. He 
attended the 32nd International 
Islamic Unity Conference in 
the Iranian capital, Tehran, in 
late November 2018.FNA has 
conducted an interview with 
Ahmad Haj-Ali on the necessity 
of unity among Muslims 
countries and the role Tehran’s 
Islamic Unity Conference plays 
to this end.Below is the full text 
of the interview:
Q) How do you believe 
promoting unity and 
interfaith dialogue among 
Muslims can counter the 
onslaught against Islam?
A) Hegemonic powers initiated 
the crisis among Muslim nations, 
using a fascist doctrine alien to 
Islam: the doctrine of “ISIS”, 
“al-Nusra” and their affiliated 
groups. Takfiris killed and 
slaughtered Sunnis as well as 
Shiites. Hegemonic powers 
wanted them to dominate the 
Islamic world, targeting all 
traditional Islamic schools and 
sects. The United States, Zionist 
regime and Persian Gulf so-
called kingdoms want to put the 
confrontation between Sunnis 
against Shiites. A united Muslim 
Ummah avoids confrontation 
between its parts; hence no 
more conflicts or crisis between 
Muslim countries.

Q) “Unity cannot be achieved 
with words and requires 
collective action.” What steps 
are needed to be taken to unite 
the Muslim Ummah?
A) We have to be closer to the 
spirit of Imam Khomeini’s 
revolution, to avoid Sunni Vs. 
Shiite communities. We need 
every effort to be implemented 
to fight Takfiris and hegemonic 
powers. Now, it is the duty of the 
Spiritual references to do what 
Imam Khomeini did decades ago. 
Imam Khomeini’s revolution 
was neither a Shiite nor Sunni 
revolution, but it was and still 
is an Islamic revolution uniting 
the Muslims. Arab Sunni world 
should rise and join the axis of 
resistance. It should get involved 
in the resistance against world’s 
hegemonic powers.
Q) Some Arab countries pay 
billions of dollars buying 
arms from the US, which in 
return, regard them as a milk 
cow which had to be milked. 
Why do they get the support of 
the West rather than a united 
Islamic nations to guaranty 
their security?
A) As far as the Arabic capitals 
and economic assets all over 
the world are in the hands of the 
United States and the Zionist 
lobbies, these marionettes so-
called Arab Kings and princes are 
slaves to their western masters. 

So, majority of Arab leaders are 
not free in their political choices.

Other Muslim countries should 
break the western economic 
hegemony, for instance, by using 
their national currencies instead 
of US dollars. There will be some 
tough years, but it will bring 
freedom of political choices as 
well as freedom of our future 
generations.
Q) What role did Tehran 32nd 
International Islamic Unity 
Conference play in uniting 
Muslims? What was the 
significance of the conference?
A) In spite of the US-imposed 
sanctions, the Unity Conference 
witnessed more and more 
people attending the event, 32 
years after it was first launched. 
The attendants were leaders 
of the Islamic world and well-
known activists with progressive 
ideologies. They are part of the 
global resistance against the 
unipolar globalization and 
hegemony. The conference 
got more significance after 
Americans and Saudis 
threatened the guests of this 
round of the conference not to 
travel to Tehran; however, the 

attendants came to say they 
are a part of Imam Khomeini’s 
revolution and a support to meet 
his call to free Palestine.
Q) Is there room for non-
Muslim countries to have ties 
with a united Islamic Ummah?
A) We have to work for unity 
not only among Muslims, 
but also among all conscious 
powers opposed to hegemony. 
Muslims have their allies all 
over the world, in all continents. 
Any resistance to the unipolar 
globalization can rely on the 
Muslim Ummah’s help and 
collaboration.
An instance is Russia, with the 
population of over 10 million 
Muslims. They were attacked 
by Wahhabi ideologies after 
the fall of the Soviet Union. 
Later, Russian Muslims 
started to realize the danger 
of Wahhabism. This made the 
historical pivotal event which 
was when the Russian Air Force 
came to the field to fight along 
with powers of resistance 
against the same enemy in Syria. 
Russian Muslims are partners in 
victories against Takfiri groups 
in Syria and Iraq.

Iran Executes Another 
Economic Saboteur in 
Tehran
Another man has been executed in the 
Iranian capital on charges of economic 
corruption on Saturday as part of 
the country’s efforts to stem recent 
financial turmoil.The Tehran Public 
and Revolutionary Court announced 
that Hamidreza Baqeri Darmani was 
executed early on Saturday on the charges 

of “corruption on earth”.The convict had 
committed criminal acts for many years 
by forming a band and was charged with 
forgery, collusion, and bribery, according to 
his verdict.Earlier in November, two other 
financial criminals, who had hoarded two 
tons of gold coins in order to agitate the 
country’s gold market, had been executed.
Vahid Mazloumin and his accomplice 
Mohammad Esmaeil Qassemi were put 
to death in prison on November 14 after 
the country’s Supreme Court upheld their 
death sentences and the legal process was 

completed.Mazloumin, 58, had been arrested 
in July for collecting the coins over 10 months 
to agitate the market.Two tons would be 
the equivalent of around 250,000 coins.
Since late August, Iran’s Judiciary has been 
holding public trials aof individuals involved 
in major economic corruption cases.Leader 
of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei earlier permitted Judiciary Chief 
Ayatollah Sadeq Amoli Larijani to take special 
measures in order to confront economic 
corruption and called for “swift and just” legal 
action against financial crimes.

Ahmad Haj-Ali, Journalist and Political Commentator said the 
Muslim countries need to be united against the threats posed 
by world’s hegemonic powers.
Commenting on the practical steps Islamic countries should 
take to unite, he mentioned the duty of Muslim spiritual 
leaders to rise and walk in Imam Khomeini’s path of uniting 
Muslim nations.

A top Iranian military commander said 
the country’s Armed Forces are fully 
mobilized and prepared to counter any 
hostile threat.
Speaking on the sidelines of a massive 
military exercise, launched by the Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) Ground 
Force in southern Iran, Commander 
of the Khatam al-Anbia Headquarters 
Major General Gholam Ali Rashid said the 
Iranian Armed Forces employ all tools of 
power in their possession to maintain 
intelligence dominance over the enemies 

and monitor the hostile moves.
The Iranian forces monitor and evaluate 
the threats constantly, and enjoy the 
necessary combat preparedness to 
exercise power against any threat, 
he added.“The power of the Islamic 
Republic’s Armed Forces has been 
organized and prepared within the 
framework of the country’s goals and 
national interests for countering any 
threat,” the general noted.
Major General Rashid then highlighted 
Iran’s push to establish brotherly and 

cordial ties with the neighbors, but 
warned that any country preparing 
the ground for the arrogant powers’ 
interference in the region will have to pay 
the highest price for its unfriendly and 
provocative measures.His comments 
came against the backdrop of a large-
scale military exercise by the IRGC 
Ground Force in the Persian Gulf.On 
Friday, the US Navy deployed its John C. 
Stennis aircraft carrier to the Persian 
Gulf.
The Associated Press said in a report that 

the 
IRGC forces have 

shadowed the Stennis and its strike 
group, have launched rockets away from 
it, and have flown a drone nearby.

Senior General: Iranian Forces Ready to Combat Any Threat
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No US election systems 
were compromised, 
but Russia and other 
countries did run 
influence and messaging 
campaigns on social 
media during the 2018 
midterms, Director of 
National Intelligence 
Dan Coats reported to the 
White House.
Russia “and other 
foreign countries, 
including China and 
Iran”, conducted 
“influence activities and 
messaging campaigns” 
on social media in order to 
“promote their strategic 
interests”, the top US 
intelligence official wrote 
in a report made public 
on Friday evening, RT 
reported.
Reports in US media 
outlets presented Coats’s 
letter as confirmation 
of Russian election 
meddling, while 
Senator Mark Warner 
(D-Virginia) – one of the 
chief advocates of the 
‘Russiagate’ conspiracy 
theory – quickly piped 
up with calls to increase 
regulation of social 
media.
However, the report from 
Coats specifically said the 
intelligence community 
“does not have 
intelligence that indicates 
any compromise of 
our nation’s election 
infrastructure that would 
have prevented voting, 
changed vote counts, or 
disrupted the ability to 
tally votes”.
The intelligence 
community did not 
assess any impact these 
activities may have had 
on the 2018 midterms, in 
which Democrats gained 
a majority in the House 
of Representatives while 
Republicans fortified 
their control of the Senate.
Coats’s letter was 
sent as part of ODNI’s 
duties under executive 
order 13848, signed by 
President Donald Trump 
in September, which 
mandates an intelligence 
report on possible 
foreign interference in US 
elections.
Trump declared that such 
interference constituted a 
national emergency, and 
stated that there would 
be sanctions imposed 
against individuals and 
governments found to 
have meddled in the 
midterms. 

Top US Spy 
Claims Russia, 
China, Iran 
Ran ‘Influence 
Activities’ 
During 
Midterms

Iran
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US Regional Presence 
Irrational from Outset: 
Iran
Iranian Foreign Ministry Spokesman 
Bahram Qassemi reacted to a recent 
decision by the US administration to 
withdraw its forces from Syria, saying that 
the deployment of American troops to the 
Middle East region was an irrational and 
provocative move from the same beginning.
“In principle, the deployment and presence 
of US forces in the region from the outset 

was a wrong, irrational and provocative 
move that created tensions. It (deployment) 
is always a major cause of instability and 
insecurity in the region,” Qassemi told 
reporters on Saturday.
“A detailed study of the history of the 
region's developments from the past 
decades to the present day has also shown 
that the presence of an external element 
under various excuses in this sensitive 
and important region has had no result 
other than tension and insecurity, and the 
escalation of disputes,” the spokesman 

noted.
In a video posted on Twitter on Wednesday, 
US President Donald Trump said he has 
begun what will be a total withdrawal of 
US troops from Syria, declaring they have 
succeeded in their mission to defeat Daesh 
and were no longer needed in the country.
The US and its allies have been bombarding 
what they call Daesh positions inside 
Syria since September 2014 without 
any authorization from the Damascus 
government or a UN mandate.
The strikes have on many occasions resulted 

in civilian casualties 
and failed to fulfill 
their declared 
aim of countering 
terrorism.
Syria has on several 
occasions written to 
the UN, complaining 
that the US was flagrantly 
violating its sovereignty. The US supports 
militants fighting to topple President Bashar 
al-Assad and has repeatedly attacked Syrian 
army positions.



Exclusive: Global Traders Halt New Iran 
Food Deals As US Sanctions Bite - Sources

CBI has full control over the currency market: Official
Central Bank of Iran (CBI) retains its current policies on controlling 
the currency exchange market based on the experts’ viewpoints and 
the economic realities of the society, said CBI head.Relative stability 
along with reinforcing the national currency has calmed the market, 
wrote Abdolnaser Hemmati on his Instagram page. He stressed the good 
condition of the country’s current foreign exchange reserves, adding, CBI 
utilized its full capacities to enhance economic growth and makes every effort t o 
safeguard the deposits of Iranians in banks. Fluctuations have faded away in Iran’s foreign 
exchange, gold, and coin market in recent weeks, rolling back the prices to that of five months 
ago.Experts believe that the decisions of CBI have successfully lowered the demand for money in 
domestic market and brought economic stability. 

Many countries conduct 
bioterrorism attacks in 
line with their economic 
goals, so such attacks 
are always probable, the 
head of Iran’s Passive 
Defense Organization 
told.‘Presently, such 
attacks are probable, and 
we’ve seen bioterrorist 
attacks [in Iran] and 
other countries, among 
which were some aimed 
at targeting commanders, 
authorities and leaders,’ 
said Brigadier General 
Gholam Reza Jalali.
Brigadier General Jalali 
said, ‘Yasser Arafat, 
former president 
of the Palestinian 
National Authority, and 
Hugo Chavez, former 
president of Venezuela, 
were suspicious to have 
been killed through 
bioterrorism.’
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Historical and archeological findings in the 
region provide evidence of the original great 
civilization. These works represent a part of 
the ancient Iranian culture and civilization, 
destinationiran.com wrote.
Jiroft historic site dates back to the third 
millennium BCE. The region once served as a 
bridge between Ilam Civilization, in the west, 
and the Sindh Valley Civilization in the east. 
An Iranian archeologist Yousef Majidzadeh 
first introduced Ancient Jiroft Civilization 
in 2003 with an emphasis on the artistic and 
architectural artifacts discovered in the region.
A Hungarian archeologist named Sir Aurel 
Stain was the first researcher to study the 
region in 1900. After him, other Iranian and 
foreign archeologists also explored this 
ancient site.
The past and current studies on Jiroft ancient 
civilization show the link between Kerman, 
Sistan-Baluchistan, Halil Rood and Tappeh 
Konar sandal.
Based on archeological findings, the oldest 
artifacts in Jiroft date back to more than 7,000 
years ago. Majidzadeh called Jiroft the cradle 
to civilization. The discovery of Ziggurat 
manuscripts in Jiroft supports Professor 
Majidzadeh’s claim.
The civilizations of Jiroft and Halil Rood 
regions, as two of the most important centers 
of the civilization of the East, have provided 
for several needs of the temples and palaces 
for thousands of years BCE. Archeologically, 
all the region is remarkably valuable, as some 
historians and researchers have named the 
region ‘The Lost Paradise’.
Seljuk Atabakan kings had chosen to stay in 
Jiroft as their winter capital. The favorable 
climate, the diversity of vegetation, the soil 
fertility and the presence of animal species 
in the region have been solid reasons for 
this choice of location. The discovery of 

manuscripts and Ziggurat, along with the 
cultural artifacts unearthed in Jiroft, ancient 
Iran, indicates that Jiroft ancient civilization 
dates back to at least the same period as 
Mesopotamian and Sumerian civilizations if 
not older.
Jiroft archeological findings show that 
more than half of the sites in this region are 
cemeteries. The ancient graves date back to 
around 5000 BCE. The objects unearthed from 
these cemeteries indicate that the ancient 
Iranian inhabitants of this region believed 
in life after death. For this very reasons, 
they buried the ancient objects with human 
corpses.
The discovery of a Ziggurat structure in the 
region has made Jiroft ancient civilization even 
more attractive to the antiquity enthusiasts. 
Ziggurat is a multi-story building or structure 
built of clay. Jiroft Ziggurat dates back to the 
first half of the third millennium BCE.
Archeologists have not yet discovered some of 
the main entrances to the Ziggurat, as the main 
part of the building has not been unearthed 
yet.
Another awesome discovery, a symbol of 
Jiroft ancient civilization, is a manuscript or 
inscription discovered approximately 30 
kilometers away from Jiroft. This ancient 
script dates back to around 3000 BCE, which 
at least coincides with the invention of writing 
in Mesopotamia or earlier.
Jiroft ancient civilization, other findings and 
motifs
Excavations and archeological studies in 
Jiroft historic mounds led to the discovery 
of many ancient vessels and objects, all of 
which represent the richness of culture and 
civilization in this region of ancient Iran.
A large part of the discoveries in this region is 
of decorative nature and bears floral motifs 
and embossed patterns. Some of these vessels 
are carved. Some of the artifacts also include 
the figurines of humans and animals made 
of stone, soap, bronze, wood, and so on. Also, 
some earthenware has been discovered in 
this region.

The summit of National Transportation Day was held 
in the interior ministry department, on December 
17, with the presence of the minister of the interior, 
perfect traffic police of NAJA, 600 representatives 

of municipalities and provincial governors of the 
country, and metropolitan mayors as well.
The minister of the interior appreciated the mayor 
of Isfahan, Ghodratollah Nowrouzi, regarding 
the special activities of Isfahan municipality in 
the field of "Traffic Culture". Improving the clean 
transportation (walking and cycling) and developing 
the public transportation, and decreasing the urban 
accidents are among the main indexes that Isfahan 
meet all of them.

Iranian Deputy Foreign Minister for Political Affairs 
Seyed Abbas Araqchi says that the global society has a 
duty to save and remain committed to Iran nuclear deal 
(JCPOA) in the face of US wrong policies.
Araqchi made the remarks in a Friday meeting with his 
Russian counterpart Sergey Ryabkov in Moscow.
The Iranian senior diplomat said that the global 
community is suffering from wrong policies of the 
United States and its allies, saying “unfortunately, as a 
result of the unilateral and illegal US approach and the 
contradictory decisions of the United Nations Security 
Council, the JCPOA is in a critical situation.”
The senior Iranian diplomat added that the JCPOA is 
an important security agreement towards which the 
whole members of the global society have a duty to 
preserve it.
Araqchi went on to express gratitude to Russia’s logical, 
firm and just stances on the JCPOA, saying “the JCPOA 
is a valuable diplomatic achievement, and the United 
States is undermining international diplomacy by 
trying to eliminate it.”
He described Russia and Iran’s cooperation on regional 
and international affairs as being at a very good level, 

saying the two countries enjoy the same principled 
positions towards regional and international issues.
Sergey Ryabkov, for his part, said that Moscow spares 
no efforts to strengthen the positions of the Islamic 
Republic on the international stage and minimize the 
negative effects of Washington’s unusual sanctions 
against Tehran.
Ryabkov further noted that the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) has proven to be resistant 
against pressures, adding that Russia is pleased with 
its cooperation with Iran in the international arena, 
including on arms control, at the United Nations and 
within the framework of the Organization for the 
Prohibition of the Use of Chemical Weapons.
The Friday visit of Iranian deputy foreign minister for 
political affairs to Moscow was within the framework 
of regular consultations between the two countries.
In a related front, last week, Head of the Atomic Energy 
Organization of Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi warned 
that his country enjoys the capability to restore 
20-percent uranium enrichment if the 2015 nuclear 
deal is discarded by parties still remaining under the 
agreement.

Historical findings in Jiroft represent 
ancient Iranian civilization

Isfahan municipality gained highest-rank in 
building culture of traffic

In the summit of National Transportation Day, 
Isfahan municipality has attained the highest 
rank in building the culture of traffic.

Iranian Deputy Foreign Minister for Political 
Affairs Seyed Abbas Araqchi, in a meeting with 
his Russian counterpart Sergey Ryabkov, said 
that the whole international community is 
suffering from the US’ wrong policies, and called 
for global efforts to save the nuclear deal of 2015 
in the face of US destructive measures.

Ancient Jiroft is a symbol of Iranian civilization. The 
history of the region dates back to more than 4,300 years 
ago. Today Jiroft is a city in Kerman Province.

Int’l Community Suffering from US’ Wrong Decisions
Based on 
archeological 
findings, the 
oldest artifacts 
in Jiroft date 
back to more 
than 7,000 years 
ago. Majidzadeh 
called Jiroft 
the cradle to 
civilization. 
The discovery 
of Ziggurat 
manuscripts in 
Jiroft supports 
Professor 
Majidzadeh’s 
claim.
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