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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

قطب صنعت سنگ ایران با مشکالت متعددی روبه رو ست؛    

سنگی پیش پای صنعت سنگ

بازار طال و سکه  97/10/20 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,640,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,788,0005,041,000جدید

1,950,0002,521,000نیم سکه

1,2100001,441,000ربع سکه

660000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18343966488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

خوش عهدی جامعه، 
پرستار خوش اخالق!

هر چند کم نیستند پرستارانی که 
با آرامش و گشاده رویی از بیماران 
پرستاری می کنند و به وظایف 
خود به درستی عمل می کنند اما 
همه ما دیده ایم پرستاران و کادر 
بیمارســتان هایی را که برخورد 
مناسبی با بیماران و همراهانشان 
ندارند و وقت کافی صرف بیمار 
نمی کنند. که البته همیشه آن 
تعداد اندک کارمند غیر متعهد 
به چشم می خورند، درست مانند 
یک میوه گندیده در یک ســبد 

میوه سالم!
اما چه دالیلی باعث خواهد شد که 
آن سوی چهره این سپید پوشان 
در بیمارستان ها اندکی تیره به 
نظر برسد؟ راهکار برون رفت از 
این معضل با توجــه به افزایش 
بیماری ها و نیاز به پرســتاران با 

درایت و محبت چیست؟
مسلما همه پرستاران کشورمان 
در حین درس خواندن و شــاید 
از کودکــی خــود را در لبــاس 
سفید پرســتاری می دیده اند 
که با مهربانی تمام بر ســر بالین 
بیماران حاضر خواهد شد و چنان 

به بیماران خدمت می کند که...

 روش های مبادله کاالیی 
باید به روز شود

رییس کمیســیون حمایت از ســرمایه گذاری 
خارجی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان 
گفت: یکی از مهم ترین اقداماتی که باید انجام 
شود آشنایی با بازارهای پول و سرمایه و روش های 

مبادله کاالیی با توجه به شرایط روز دنیا است.
قاسمعلی جباری در همایش ارز دیجیتال که در 
سالن همایش های اتاق بازرگانی صنایع معادن و 
کشاورزی اصفهان برگزار شد، با اشاره به بازار ارز 
دیجیتال در ایران، اظهار کرد: باید ماهیت بازار پول 
و سرمایه را بشناسیم و بدانیم که آیا ارز دیجیتال 
در کشور ما قابل استفاده است و چه تاثیراتی بر 

اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
رییس کمیسیون حمایت از ســرمایه گذاری، 
تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی 

اصفهان گفت: در بسیاری از کشورهایی که ...

دور جدید شایعه ورشکستگی بانک ها؛

نگران نباشید،سپرده ها بیمه  هستند
دور جدید شایعه ورشکستگی بانک های 

ایرانی در حالی از سوی دشمنان آغاز شده که 
تمام سپرده های زیر۱۰۰میلیون تومان مردم 

بیمه بوده و در صورت بروز مشکل، ذخیره 
قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی جوابگو است. 
چند روزی است که دوباره در فضای مجازی، 

برخی دشمنان ایران شایعاتی را مبنی بر 
ورشکستگی بانک ها به... 

کوثر بابایی
ســـرمقالــه
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     دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان: 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.

ف 
شری

د 
حم

س: م
عک

وی بــا بیــان اینکــه در 
وزارت راه و شهرســازی 
برای بازآفرینی بافت های 
ناکارآمد در چهار موضوع 
حمایت ها ارایه می شــود، 
تصریح کرد: یکی از اصلی 
ترین موضوعات، نوسازی 
و مقاوم سازی مســکن است که در این 
راستا از مشــارکت بخش خصوصی نیز 

استقبال می کنیم.
معــاون عمرانی وزیر راه و شهرســازی 
تاکید کرد: عمده ورود ما به این مباحث، 
 ارایه تسهیالت ارزان قیمت برای مالکان 
بافت های فرسوده جهت ساخت و ساز 
است در این راستا وام ۵۰ میلیون تومانی 
با سود ۹ درصد در شــهر اصفهان و وام 
۶۰ میلیون تومانی با ۱۸ درصد ســود 
برای ساخت و ســاز در نظر گرفته شده 
که جمعــاً ۱۱۰ میلیون تومــان وام به 
سازندگان مسکن در بافت های فرسوده 

از طریق بانک مسکن ارائه می شود.
وی ادامه داد: چنان چه اراضی دولتی و 
اراضی شهرداری نیز وجود داشته باشد 
آن را در اختیــار توســعه گران قرار می 

دهیم تا ساخت و ساز صورت گیرد.
عشــایری با بیان اینکــه بخش بعدی 
حمایت هــای این وزارتخانــه کمک به 
دســتگاه های خدمات رسان در شهرها 
است، گفت: دستگاه های خدمت رسان 
زیربنایی اگر در محالت تصویب شــده 
ورود پیدا کننــد از کمک هــای مالی 
برخوردار می شوند، همچنین دستگاه 

هــای ارایه دهنــده خدمــات روبنایی 
همچون مدارس، کتابخانه ها، ورزشگاه 
ها، درمانگاه ها و فرهنگســراها چنانچه 
ورود کنند و به عنوان مثال اگر آموزش 
و پرورش یــک مدرســه در محله واقع 
در بافت فرسوده بســازد در ساخت آن 
کمک می کنیم تا بــرای انجام اقدامات 
روبنایی تشــویق شــوند و پیش بینی 
می کنیم با این تدابیر اندیشیده شده ۳۰ 
درصد خدمات را به ســمت این بافت ها 
ســوق دهند؛ برای تمام این موضوعات 
۳۰۰ میلیارد تومان در ستاد بازآفرینی 
 شــهری برای اســتان اصفهان تصویب 

شده است.
معــاون عمرانی وزیر راه و شهرســازی 
خاطر نشــان کرد: قرار شده پروژه های 
تعریف شده تا روز دوشنبه هفته آینده به 
امضاء استاندار اصفهان برسد و برای من 
ارسال شــود تا موافقت نامه آن را امضاء 
و پــس از آن ۲۰ درصد ایــن مبلغ را به 

عنوان تخصیص نخست به اداره کل راه 
و شهرسازی استان اصفهان واریز کنیم.

وی افزود: از ایــن ۳۰۰ میلیارد تومان 
۲۴۶ میلیارد تومان تســهیالت بانکی و 
۵۴ میلیارد تومان برای کمک به خدمات 
روبنایــی و زیربنایی به شــهرداری ها 

اختصاص می یابد.
عشــایری تاکید کرد: این ۳۰۰ میلیارد 
تومان در استان اصفهان باید به ۱۲۵۰ 
میلیارد تومان تبدیل شــود و اگر تمام 
دســتگاه ها، شــهرداری هــا و بخش 
خصوصی این رقم را تحت عنوان »برنامه 
اقدام مشــترک« عملیاتی کنند، ۳۰۰ 
میلیارد تومان ذکر شــده تحقق خواهد 
یافت، در غیر این صــورت اعتبارات به 
شــهرهای دیگر انتقال داده می شود، 
در واقع شــرط وزارت راه و شهرسازی 
برای تامین این منابع آن است که عدد 
۳۰۰ میلیارد تومان بــه ۱۲۵۰ میلیارد 

تومان برسد. 

معاون عمرانی وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

تخصیص 300 میلیارد تومان اعتبار برای بازآفرینی بافت ناکارآمد اصفهان

قرار شده پروژه های 
تعریف شده تا روز 

دوشنبه هفته آینده 
به امضاء استاندار 

اصفهان برسد و برای 
من ارسال شود تا 
موافقت نامه آن را 
امضاء و پس از آن 

20 درصد این مبلغ 
را به عنوان تخصیص 

نخست به اداره کل راه 
و شهرسازی استان 
اصفهان واریز کنیم.

معاون عمرانی وزیر راه و شهرسازی گفت: روز گذشته در ستاد بازآفرینی شهری برای استان اصفهان 300 میلیارد تومان اعتبار تصویب شد.
هوشنگ عشایری در حاشیه بازدید از بافت فرسوده و گلوگاه های چند نقطه از شهر اصفهان اظهار کرد: طبق آیین نامه مصوب شده اگر برای بهسازی 
بافت ناکارآمد شهری، شهرداری 30 درصد ورود پیدا کند، وزارت راه و شهرسازی برای بهسازی 70 درصد معابر ورود پیدا کرده و کمک های نقدی، 

ملکی و اراضی خود را ارایه خواهد کرد، بنابراین می توان گفت با این روش شرایط خوبی برای نوسازی بافت های ناکارآمد ایجاد شده است.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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خـــبــــر

خانه موزه توسعه ایران در آران و بیدگل افتتاح شد
خانه موزه توسعه ایران پنجشــنبه با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه 
استان اصفهان ، دکتر رنانی و تقی آزاد ارمکی اقتصاددان در آران و بیدگل 

افتتاح شد.
خانه موزه توسعه ایران عصر پنجشنبه با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه 
استان اصفهان ، دکتر رنانی و تقی آزاد ارمکی اقتصاددان در آران و بیدگل 
افتتاح شد.  دبیر همایش روز ملی توسعه در حاشیه این همایش در گفت و 

گو با خبرنگار مهر،  اظهار داشت: افتتاح خانه موزه ایران در آران و بیدگل در 
راستای بحث فرهنگ سازی توسعه در کشور انجام شده است تا در مکانی 
خاص نمادهای توسعه به نمایش گذاشته شود. عباس عصاری افزود: این خانه 
موزه در خانه ۶۰۰ مترمربعی که محل تولد مرحوم دکتر عظیمی آرانی پدر 
علم توسعه ایران افتتاح شده است.  وی تصریح کرد: این خانه موزه جایگاهی 

نمادین برای نمایشی از نمادهای توسعه ایران است.

 

خودرو

خودرو بانک
گـــزارش

بررسی گک ترامپچی GA3S؛ 

چینی اقتصادی گمنام بازار 
ایران

خودروهای اقتصادی بسیاری از تولیدات 
چینی در سال های اخیر به بازار کشورمان 
وارد شده اند که در محدوده ای از زمان، 
به واسطه قیمت نه چندان باال نسبت به 
محصوالت داخلی، و بهره بردن از کیفیت 
و قوای فنی بسیار بهتر نسبت به آن ها، 
تبدیل به گزینه خرید بسیاری از ایرانیان 

شدند. 

گک ترامپچی GA۳S نیز یکــی دیگر از این 
محصوالت است که به واسطه سگمنتی که در 
آن قرار دارد، به رقیبی برای خودروهای اقتصادی 
و خوش چهره چینی این رده تبدیل شده است. 
البته واردات این خودرو به کشور به سال ها پیش 
بر می گردد، جایی کــه هولدینگ گرامی که در 
آن زمــان واردات کیا و هیونــدای را در اختیار 
داشت، اقدام به واردات چندین دستگاه ترامپچی 
GA۳S و همچنین ترامپچی GS۵ در مدل 
۲۰۱۵ به ایران کرد و حتــی در مقطعی مجوز 
واردات آن را نیز گرفت اما به دالیلی این خودرو به 
صورت گسترده به بازار ایران عرضه نشد و بعد از 
چند سال تعدادی از آن ها پالک شد. حال شرکت 
عظیم خودرو توانسته باقی محموله وارد شده را از 
هولدینگ گرامی بگیرد و در واقع فروشنده فعلی 

ترامپچــی 
)اما با گارانتی آسان موتور( نامیده شود. البته در 
حال حاضر همین تعداد وارد شده اجازه دریافت 
پالک ملی را دارند و دیگر مجوزی برای واردات 

این خودرو وجود ندارد.

   با ترامپچی بیشتر آشنا شویم
گک ترامپچــی GA۳S محصولــی از گروه 
خودروسازی گوانگژو است که به صورت کوتاه، 
گروه GAC نامیده می شــود. این شــرکت 
خودروسازی از ســال ۱۹۵۵ میالدی فعالیت 
خود را آغاز نمــوده و از ســال ۲۰۰۵، در قالب 
یک هولدینگ به فعالیت خــود ادامه می دهد. 
محصــوالت تولیدی این کمپانــی در رده های 
مختلفی از جمله اتوبوس، سواری، و خودروهای 
تجاری به تولید می رســند و عــالوه بر آن، این 
شــرکت در قالب قراردادهای جوینت ونچری 
که با خودروسازان ژاپنی منعقد نموده، اقدام به 
تولید و عرضه محصوالت این شرکت ها به بازار 
چین می کند. خرید تکنولوژی را می توان بهترین 
استراتژی چینی ها برای خودروساز شدن دانست 
که هنوز هم با جدیت توسط شرکت های چینی 

فعال در حوزه های مختلف، پیگیری می شود.
اما برند ترامپچی به رده سواری از بین محصوالت 
گک تعلــق دارد و به همراه نمونه شاســی بلند 
GS۵ تنها مدل های این شــرکت هستند که 
به ایران راه یافته اند. این خودرو نخستین بار در 
جریان نمایشگاه خودرو شانگهای در سال ۲۰۱۳ 
به نمایش در آمد. قیمت ایــن خودرو در چین، 

بسته به سطح امکانات و تجهیزات، از رقمی 
بین ۸۰ الی ۱۲۰ هزار یوان متغیر است.

     از نظر ظاهری چگونه خودرویی است؟
با وجود آن کــه گک ترامپچی GA۳S یک 
ســدان کوچک و جمع و جور است، طراحی پر 
جزئیاتی دارد و به هیــچ عنوان نمی توان ظاهر 
خارجی آن را ساده توصیف کرد. در نمای جلو 
شاهد استفاده از ظاهری خشن و جسور هستیم 
که به هیچ عنوان یک ســدان اقتصــادی و بی 
آزار را تداعی نخواهد کرد. در نمای پشــتی نیز 
تالش بر ایجاد یک ظاهــر آرام و با وقار بوده که 
همانند بسیاری دیگر از محصوالتی که توسط 
خودروســازان تازه کار عرضه می شوند، نمای 
جلویی و عقبی بــا یکدیگر هم خوانــی ندارند. 
در نمای جانبی، بــه اندازه کافــی از خطوط و 
فرورفتگی ها بر روی در اســتفاده شده و سازنده 
با تعبیه دســتگیره های بازکننده درب عقب در 

لچکی، خالقیت خود را به رخ رقیبان می کشد.
یکی از رقیبان این خودرو در بــازار چین و بازار 
ایران، محصول شناخته شده چینی، چری آریزو 
۵ است. در زمینه طراحی داخلی، این دو خودرو 
شباهت نزدیکی به یکدیگر دارند که البته این روند 
طراحی را می توان ناشی از مینیمال سازی اصول 
طراحی فضای داخلی در جهان، به دلیل اعمال 
استانداردهای مختلف و تمایل به استفاده از یک 
دکمه، برای بسیاری از امور دانست. مطابق انتظار، 
اکثر فضای کابین از پالســتیک خشک ساخته 
شده، اما در مواردی می توان چرم مصنوعی را نیز 
در داشبورد خودرو مشاهده کرد. با وجود آن که 
فرمان از نوع D-Cut است و چرخش مناسبی را 
در حین رانندگی دارد، استفاده پالستیک خشک 
و بدون روکش چرمی به عنوان یک نکته منفی در 

طراحی فرمان به چشم می خورد. 

   چه امکاناتــی روی گک ترامپچی نصب 
شده است؟

ترامپچی معموالً مثل بســیاری از خودروهای 
چینــی، از امکانات رفاهی قابــل قبولی در رده 
قیمتی خود برخوردار اســت. روی این خودرو 
 ، EBD و ABS تجهیزاتی مانند ترمزهــای
سانروف، روکش چرمی صندلی ها، سنسور نور و 
باران، سنسور پارک دنده عقب و همچنین دوربین 
عقب، چهار کیسه هوا، تهویه مطبوع دوگانه برای 
سرنشینان جلو قرار دارد که با توجه به مدل ۲۰۱۵ 
این خودرو، باید گفت جزو خودروهای پر امکانات 

قرار می گیرد.



خوش عهدی جامعه، 
پرستار خوش اخالق 

ادامه از صفحه یک:
...     گویی فرشته از آسمان به زمین 
آمده است اما مشکالتی چون  ساعات 
کار طوالنی، شیفت های در گردش، 
شیفت های شب پرکار، فعالیت ذهنی 
و بدنی شــدید در ارتبــاط با تعداد 
 باالی بیمــاران، واگــذاری وظایف 
غیرحرفه ای به عهده پرســتاران، 
 تاثیرات روحــی تماس مــداوم با

 انسان ها در بدترین مرحله زندگی 
)بیماری و مــرگ ( و واکنش های 
منفی بیمار و همراهان وی همچون 
پریشانی ، یاس ،پرخاشــگری و ...، 
کمبود های دارویــی ، تجهیزات و 
هماهنگی های زمانبر برای حضور 
ســایر اعضای تیم درمان همچون 
ویزیت ، مشــاوره ، تصویر برداری ، 
آزمایشــات، اعزام و انتقــال بیمار 
و بســیاری از عوامل دیگر که البته 
همه این عوامل قابل تعدیل است ، 
باعث می شود یک پرستار به خوبی 
نتواند ایفای نقش کنــد. که بر این 
مشکالت کاری می توان مشکالت 
اجتماعــی و اقتصــادی چــون، 
مشــکالت فرزند آوری با توجه به 
شــیفت بودن، نبودن در نقش های 
اجتماعی به دلیل مشکالت کاری، 
کمی حقوق و مجبور شدن به اضافه 
 کاری برای جبــران آن را نیز اضافه 

کرد. 
بسیارند مادراِن پرستاری که با وجود 
داشتن فرزند شــیرخوار مجبور به 
ترک کــردن وی حتی در شــرایط 
بیماری هســتند تا در شیفت ۱۸ 
ساعته شِب بیمارستان حضورداشته 
باشند. حتی در شرایط از دست دادن 
عزیزان ،پرســتار باید با حال روحی 
نا مساعد بر بالین بیمار حاضر شود 
بنابراین در این شرایط انتظار لبخند 
و رویی گشــاده از آنهــا قدری غیر 

منصفانه است.
 البته در همه جــای دنیا برای همه 
 انســان ها چنین شــرایطی پیش 
می آید اما پرستاران به دلیل برخورد 
مستقیم با مردم و مخصوصا بیماران 
باید همیشه دارای روحیه مناسبی 

باشند. 
در بسیاری از کشور های پیشرفته 
با بهره گیری از مشاوران مخصوص 
برای پرســتاران، افزایش ســاعات 
مرخصی ، افزایــش حقوق و پاداش 
بــرای افزایش روحیــه و کم کردن 
ساعات کاری پرستاران ، مشکالت 
پرســتاران را تعدیل نموده و به این 
وسیله آنها را در جهت یاری بیماران 
حمایت می کنند. که البته نظارت 
مستقیم بر کار پرستاران و برخورد و 
تنبه پرستارانی که با وجود تمام این 
امکانات رفاهی بــه خوبی به وظیفه 
خود عمل نمی کننــد نیز به بهبود 
کیفیت پرســتاران کمک شایانی 

خواهد کرد.
کمــا اینکــه در کشــور خودمان 
پرســتارانی که به صورت رسمی از 
دولت حقوق می گیرنــد و به دلیل 
سابقه باال از امکانات خوبی هم بهره 
می برنــد اما عادت کــرده اند به بد 

اخالقی با بیمار و همراهانش!
پنجــم جمــادی االول، روز والدت 
حضــرت زینب)س( اســت که در 
ایران این روز به علــت مراقبت ها و 
پرستاری های آن حضرت از خانواده 
خویش و اســیران کربال بــا عنوان 

پرستار نامگذاری شده است.
 وقتی پرستاران لباس سفید کار را 
برتن کرده اند عهدی بســته اند که  
درد بیمــار را بر درد خــود اولویت 
داده  و از هر کاری که برای تسکین 
آالم دردمنــدان نیاز باشــد، دریغ 
نکنند. پس بهتر اســت برای اینکه 
این عزیــزان بتوانند بــه عهد خود 
وفادار باشــند، اندکی از آالمشــان 
 بکاهیــم تا تــاب مقاوت داشــته 

باشند.

اقتصاد استان
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قاچاق دام مولد به اقتصاد کشور آسیب وارد می کند
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری فریدن گفت : قاچاق دام مولد به اقتصاد کشور آسیب 

وارد می کند از این رو باید مردم را از خطرات آن آگاه کرد.
علیرضا روستایی روز پنجشنبه در جلسه کمســیون برنامه ریزی هماهنگی ونظارت برمبارزه با قاچاق 
 کاال و ارز در سالن اجتماعات فرمانداری فریدن افزود: قاچاق دام مولد موجب اختالل در تولید گوشت و 

فرآورده های حاصل از آن خواهد شد و این موضوع زنگ خطری است که باید جدی گرفته شود.
وی اظهارداشت : اگر هدف فقط مصرف گوشت است باید از دام نر استفاده شود و کشتار دام مولد و کم سن ممنوع 

است. روستایی با بیان اینکه حمل دام نیازمند اخذ مجوز و بارنامه الکترونیکی است، ادامه داد: افراد سودجود دام 
سبک و یا گاهی دام سنگین را از کشور خارج می کنند، وقتی که عرضه کم و تقاضا وجود داشته باشد، افزایش قیمت گوشت را 

به دنبال خواهد داشت. وی اضافه کرد : دام به ویژه از نوع مولد از ناحیه غربی کشور به ترکیه و عراق و از ناحیه جنوبی کشور هم به امارات، عمان، 
قطر و کویت قاچاق می شود که در صورت نبود مدیریت الزم، کبود دام مولد و به دنبال آن گرانی شدید را به دنبال خواهد داشت.

روستایی از تالش های نیروی انتظامی در امر کنترل و مبارزه با قاچاق قدردانی کرد و افزود: با هوشمندی نیروهای خدوم انتظامی، شهرستان 
از نظر سرقت احشام خروجی ندارد.

متاسفانه برخی از واردات 
سنگ های خارجی به 

خصوص در سال جاری 
به دلیل شعار سال گالیه 
دارند، اما باید توجه کرد 

که چند درصد تولید و 
مصرف سنگ، وارد ایران 

می شود، البته مطابق 
برخی از آمار غیرموثق، 
آمار واردات سنگ باال 

نیست.

قطب صنعت سنگ ایران با مشکالت متعددی روبه رو ست؛    

سنگی پیش پای صنعت سنگ

 ایران یکی از چهار کشور تولیدکننده سنگ تزیینی و ساختمانی 
در جهان، دارای ظرفیت و پتانسیل منحصر به فردی در تولید 
سنگ است که متاسفانه دهه های اخیر از جایگاه اصلی خود در 
جهان فاصله گرفته و به نظر می رسد و اکنون همپای رقبای خود 

در دنیا حرکت نمی کند.
بنا بر آمارهای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
در حال حاضر سهم صادرات سنگ در کشور از 3.16 درصد به 
1.4 درصد کاهش یافته و تنها پنج تا هفت درصد سنگ ایران به 
صورت خام و فرآوری شده از معادن استخراج و صادر می شود، 
در حالیکه کشور با داشتن حجم باالی معادن و منابع سنگ و با 
واردات تجهیزات مدرن می تواند بیش از 50 درصد سنگ های 
فرآوری شده را مطابق باسلیقه و در ابعاد مختلف به متقاضیان 
جهانی آن صادر کند و ارزش افزوده قابل توجهی از این صنعت 

برای کشور ایجاد شود. 

ایمنا
گـــزارش
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    دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان: 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.

روش های مبادله کاالیی باید به روز شود
رییس کمیسیون حمایت از ســرمایه گذاری خارجی اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن اصفهــان گفت: یکی از مهم ترین 
اقداماتی که باید انجام شود آشنایی با بازارهای پول و سرمایه و 

روش های مبادله کاالیی با توجه به شرایط روز دنیا است.

قاسمعلی جباری در همایش ارز دیجیتال که در سالن همایش های اتاق 
بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد، با اشاره به بازار ارز 
دیجیتال در ایران، اظهار کرد: باید ماهیت بازار پول و سرمایه را بشناسیم 
و بدانیم که آیا ارز دیجیتال در کشور ما قابل استفاده است و چه تاثیراتی 

بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه روابط 
خارجی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در بسیاری از کشورهایی که حتی 
این پول را نشناخته اند با ایجاد فارم ها توانسته اند سود زیادی را از این 

طریق کسب کنند.
جباری با بیان اینکه امروز می خواهیم اطالعــات الزم در این باره را به 
دست آوریم، گفت: در بین صدها مرکز مجازی که امروز به وجود آمده 
است، بسیاری از این مراکز در زمان خودشان پیشرفت کردند بنابراین 
ممکن است پول های دیجیتال نیز بتواند در کشور ما امنیتی را ایجاد 

کند و از آن استفاده کنیم.

  روزی می رسد که پول های رایج از رده خارج می شود
مدیر عامل شرکت فنی مهندسی ویستا نیز در این همایش با اشاره به 
اخبار منتشر شده در مورد بازار ارز دیجیتال در ایران همچون قانونی 
شــدن ارزهای دیجیتال و مواردی که از چهار ماه گذشته تا کنون در 
اخبار رسمی کشــور در حوزه ارز دیجیتال منتشــر شده است، بیان 
کرد: غیرمتمرکز بودن و قابلیت رشد توسط کاربران از ویژگی های ارز 

دیجیتال رایج در دنیا است.
شیخی افزود: در کشور بیشترین توجه به خرید و فروش ارز دیجیتال 
بوده و به استخراج آن توجهی نشده است، البته طبیعی است که در خرید 

و فروش کالهبرداری هایی نیز انجام شود.
وی با بیان اینکه شناخت ارز دیجیتال یکی از علوم روز است، اظهار کرد: 
ناگزیریم با این پول بیشتر آشنا شویم تا بتوانیم با بازار جهانی رقابت کنیم 

و اقتصاد کشور را به وضعیت بهتری ارتقا دهیم.
این فعال اقتصادی افزود: ما باید این پول را بشناسیم تا زمانی که قانونی 
شد بتوانیم وارد بازار شویم، روزی می رسد که پول های رایج نیز از رده 

خارج شود همانطور که پول کاغذی هم اکنون از دور خارج شده است.

 آینده متعلق به ارزهای دیجیتال است
نیما نصیری، کارشــناس بازار بورس و سرمایه گفت: بیت کوین برای 
اولین بار در سال ۲۰۰۹ به وجود آمد و ارزهای دیجیتال یک فرم از پول 
الکترونیکی است. یک واحد پولی مستقل بر پایه اینترنت که برای انتقال 

نیاز به واسطه ندارد.
وی افزود: ارز دیجیتال از فناوری غیرمتمرکز بالکچین )بلوک هایی که 

زنجیره وار به هم متصل اند( به وجود آمده است.
نصیری گفت: دومین ویژگی ارزهای دیجیتال غیرقابل هک و غیر قابل 
سرقت بودن آن است. بالک چین یک سیستم غیر متمرکز است که افراد 
بدون واسطه در آن پول انتقال می دهند و همه گزارش ها در آن ثبت و 
ضبط می شود. هر کس بخواهد بالک چین را تغییر دهد باید تک تک 

کاربران را پیدا کند و آنها را از بین ببرد که غیر ممکن است.
این کارشناس بازار بورس و سرمایه بیان کرد: شبکه بیت کوین متعلق 
به هیچ دولت، سازمان و بانکی نیست و کسی نمی تواند آن را تخریب یا 
دسترسی افراد را به آن را محدود کند و در هر جای دنیا که اراده کنید 
می توانید به شبکه اصلی وصل شوید. وی نحوه کار بیت کوین را اینطور 
عنوان کرد که در بیت کوین نه شما و نه فرد مقابل قابل شناسایی نیستید 
و پول بدون واسطه مبادله می شود، بیت کوین به وسیله اینترنت انتقال 
داده می شود و واسطه ای ندارد، اگر اشتباها پولی را به کیف پول دیگری 
بریزید قابلیت پیگیری ندارد. نصیری یکی از راه های تهیه بیت کوین را 
استفاده از روش پرداخت بیت کوین، فروش کامل و در اختیار گرفتن، 
عنوان کرد و گفت: مهم ترین راهکار تهیه بیت کوین استخراج است. 

ماینرها در بالکچین انتقال این پول را تایید می کند.

گـــزارش

 به گفته محمدرضا بهرامن 
رییس خانه معدن ایران، 
در حال حاضر یک ســوم 
کارخانه های سنگ تزئینی 
کشــور در استان اصفهان 
مستقر هستند و بر طبق 
آمــار وزارت صمت حدود 
۲۰7۰ معدن سنگ تزئینی دارای پروانه 
و ۱7۸6 معدن فعال است به این معنا که 
حدود ۸6.3 درصد آن ها فعال و عمدتاً با 
ظرفیت بسیار پایین فعالیت می کنند و 
بقیه به دلیل رکود اقتصادی و نداشــتن 
بازار متوقف شده  هستند و همچنین 34 

معدن در حال تجهیز است.

   ضرورت ایجاد کنسرسیوم های 
صادراتی سنگ در کشور

رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت 
اســتان اصفهــان در خصــوص تعداد 
واحدهای بهره برداری ســنگ غیرفعال 
در استان اصفهان، گفت: در مورد تعداد 
واحدهای تعطیل نمی تــوان اظهارنظر 
قطعی کرد، اما با توجه به پایش انجام شده، 
حدود ۲۰ درصد واحدهای ســنگ بری 

استان به طور موقت تعطیل هستند. 
اسرافیل احمدیه با بیان اینکه هزار و ۱۱3 
واحد سنگ بری فعال در استان اصفهان 
وجود دارد، تصریح کرد: سهم واحدهای 
فعال 3۵ درصد، سهم اشتغال آن ها ۲7 
درصد، سهم ســرمایه آن ها 3۸ درصد و 
سهم میزان ظرفیت تولید این واحدها 37 

درصد نسبت به کل کشور است.
وی با اشاره به ۲ هزار و ۱۱۲معدن فعال 
در کشور وجود دارد، افزود: استان اصفهان 
باوجــود 33۸ معدن فعــال، ۱6 درصد 
سهم معادن استان و همچنین فعالیت ۵ 
هزار و 3۱۵ نفر در صنعت ســنگ، سهم 
۲۰.4 درصدی اشتغال استان را به خود 

اختصاص داده است.
رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت 
استان اصفهان با بیان اینکه در سال ۹6 

کل صادرات ســنگ های تزئینی کشور 
۱۵۵۲ هزار تن به ارزش 36۹.6 میلیون 
دالر بود که استان اصفهان سهم ۵۰ هزار 
تنی به ارزش ۱4.7 میلیون دالر را به خود 
اختصاص داد، گفت: ســهم اصفهان در 
میزان ســنگ های صادراتی 3۱ درصد و 
در ارزش صادرات 4 درصد است که باید 
سهم استان باید با تغییر نگرش متصدیان 
واحدها و ایجاد کنسرسیوم های صادراتی 

و به روزرسانی واحدها افزایش یابد.
وی بــا بیــان اینکه برخی ســنگ های 
ساختمانی کشور منحصربه فرد و دارای 
ویژگی خاصی است، ادامه داد: سنگ های 
تزئینی و ساختمانی کشــور از استاندارد 
جهانی و تنوع محصوالت در بازار داخلی 

برخوردار است. 
احمدیه با بیان اینکه می توان از برندهای 
سنگ های شناخته شده و مطرح کشور 
در دنیا برای ایجاد برند بین المللی در جهت 
صادرات و فتح بازارهای جهانی بهره برد، 
افزود: در حال حاضر با افزایش شهرنشینی 
و فرسوده شدن ساختمان های شهری و 
همچنین قوانین و مقررات و مشوق های 
مختلف و وجــود انجمن های تخصصی 
سنگ در اســتان می توان در رونق بازار 

سنگ موثر بود.

  تبلیغات ضعیف در صادرات صنعت 
سنگ

اما عضو انجمن سنگ ایران پیش از این 
بزرگ ترین مشکل و معضل صنعت سنگ 
را عدم حضور موثر دســت اندرکاران این 
بخش توصیف کرد و به ایســنا گفته بود: 
تمام صنوف مختلف درگیر مشــکالتی 
همچون مالیات، واردات و یا رکود هستند، 
بنابراین باید دید بــرای حل چالش های 

صنعت سنگ چطور باید به راه حل برسیم 
و به نظر می رسد در نخستین گام، فعاالن 

این بخش باید با یکدیگر متحد باشند.
به گفته کاوه فاضل، متاســفانه برخی از 
واردات ســنگ های خارجی به خصوص 
در سال جاری به دلیل شعار سال گالیه 
دارند، اما بایــد توجه کرد که چند درصد 
تولید و مصرف سنگ، وارد ایران می شود، 
البته مطابق برخی از آمار غیرموثق، آمار 
واردات سنگ باال نیست و از سوی دیگر 
نباید رکود صنعت سنگ را گردن واردات 

انداخت و این موضوع قابل قبول نیست.
بااین وجود اصفهان و به دنبال آن کشور 
باوجود پتانســیل باالی تولید و معادن 
مختلف سنگ، همچنان در صادرات این 
محصول که می تواند جایگزین مناسبی 
برای صادرات نفت باشد، دچار ضعف است 
و به اعتقاد رییس هیئت مدیره اتحادیه 
ســنگ بران اصفهان، هیچ گروه تجاری 
و تبلیغی چه از طــرف این صنف و چه از 
طرف دولت برای صنعت سنگ فعال نشده 
درحالی که برای معرفی این صنعت به دنیا 
باید در تبلیغات هزینه کنیم، اما متاسفانه 
در این بخش حتی در گمرک کارشناس با 

چنین تخصصی نداریم.
حسین حجار تاکید کرد: در حال حاضر 
توان ارتقا کیفیت صادرات را نداریم، چراکه 
تبلیغ و شناخت نداریم، درحالی که باید با 
شناخت کشورهای هدف، نوع نیازشان 
به سنگ های مختلف را مشخص کنیم 
و بر اســاس آن برنامه ریزی های الزم را 

انجام دهیم.

  الفبای تولید در صنعت سنگ وجود 
ندارد

از سوی دیگر دبیر کمیسیون معادن اتاق 

بازرگانی اصفهان در خصوص رکود بازار 
ســنگ، اظهار کرد: در یک برهه زمانی 
با توسعه ساخت وســاز مسکن مهر، بازار 
داخلی ســنگ رشــد 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.
شــهریار شــعبانی 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.

وی بــا بیــان اینکــه کیفیت و ســایز 
محصوالت ســنگ مورد متقاضی جهان 
متفاوت است، افزود: بنابراین تجهیزات، 
ماشــین آالت مــدرن و ســرمایه کافی 
 برای صــادرات محصــوالت باکیفیت

 ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه کشــور پتانسیل کافی 
برای صادرات ســنگ 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.
شعبانی با اشاره به اینکه سنگ ایران در دنیا 
شناخته شده است، تاکید کرد: با صدور 
ســنگ به صورت خام موافق هستم، اما 
کشور در صادرات آن با مشکل روبرو است، 
بنابراین ایران این محصول را با برند دیگر 
کشورها ازجمله چین به کشورهای کانادا 

و آمریکا صادر می کند.

واقفان اصفهانی یک میلیارد ریال به بخش سالمت کمک کردند
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان گفت: توسط این نهاد از اول سال جاری تاکنون بیش از یک میلیارد 
ریال از محل موقوفات منطبق با نیات به بهداشت و ســالمت و دارو و درمان به افراد نیازمند و مراکز 

بهداشتی کمک مالی شده است.
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقی افزود : اداره اوقاف و امور خیریه در راستای اجرای وظیفه ذاتی 

خود مبنی بر اجرای نیات واقفان نیک اندیش تاکنون از محل موقوفات منطبق با کمک افراد نیازمند جهت 
تهیه دارو و درمان، کمک به بیماران صعب العالج جهت تهیه دارو و کمک به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی 

در قالب طرح مهر تندرستی کمک های مالی را انجام داده است.
 وی در ادامه با اشــاره به اینکه از دیرباز خیرین و واقفان نیک اندیش به مساله بهداشت و سالمت همنوعان خود نگاه 

ویژه ای داشته اند و برای این امر موقوفاتی را از خود به یادگار گذاشتند ، گفت: در رمان حاضر در سامانه جامع موقوفات و بقاع 
متبرکه ۱66 موقوفه در استان با نیت دارو و درمان و ۱۹ موقوفه با نیت کمک به مراکز درمانی به ثبت رسید که متاسفانه تعداد زیادی از 
این موقوفات به دالیل مختلفی همچون خشکسالی فاقد درآمد هستند و این امر برای این نهاد جهت اجرای نیات واقفان نیک اندیش 

مشکالتی را ایجاد کرده است.

کوثر بابایی
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

اجرای طرح بازآفرینی شهری در آران و بیدگل ضروری است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 
با اشاره به مســتعد بودن آران و بیدگل در زمینه 

گوناگون، بر ضرورت حمایت و اجرای طرح های بازآفرینی شهری در 
این شهرستان تاکید کرد.

نعمت اهلل اکبری افزود: اجرای طرح بازآفرینی شــهری در آران و بیدگل با توجه به 
پیشینه این شهرستان ضروری است و در صورت اجرای درست، می توان به آن هویت 

بخشید.
وی بیان کرد: مجموعه ای از جمله خانه ها، بافت های تاریخی و بازارچه در کنار هم 

می توانند اعتبارهای خوبی در قالب طرح بازآفرینی برای آران و بیدگل جذب کنند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان اضافه کرد: بازآفرینی شهری نیاز 
به نوآوری دارد و ردیف بودجه آن نیز ملی است و می تواند با مدیریت درست موجب 

پیشرفت و آبادانی شود.
وی با اشاره به جاذبه های گردشگری تاریخی، فرهنگی و طبیعی آران و بیدگل عنوان 
کرد: رواج گردشگری خالق در مناطق بکر از جمله کویر مرنجاب، سنبک و سیازگه 

موجب گسترش و توسعه پایدار این شهرستان خواهد شد.

اکبری یادآور شد: اصفهان رتبه نخست جذب اعتبارهای طرح بازآفرینی شهری در استان را 
دارد اما این طرح تقاضا محور بوده و با توجه به طرح های ارائه شده بودجه اختصاص می یابد.

به گزارش ایرنا، شهرستان آران و بیدگل با جمعیت افزون بر ۱۰3 هزار نفر، بیش از 6۰۵ هزار 
هکتار مساحت و نزدیک به ۱7۰ هکتار بافت فرسوده دارد.

بر اساس طرح بازآفرینی شهری ســاالنه ۱۰ درصد بافت فرسوده و ناکارآمد شهری باید 
بازسازی شود و تا سال ۱4۰۰ یک هزار و 334 محله در ۵43 شهر با جمعیت ۱۰ میلیون 

نفر در زیرمجموعه فعالیت های نرم افزاری و کالبدی طرح قرار بگیرند.
اجرای این طرح 66 هزار هکتار از زمین های شــهری، ۲۰ درصد مساحت شهری و 3۰ 
درصد جمعیت شهرهای کشور را دربر می گیرد و کاهش فقر شهری، ارتقای تاب آوری 
شهری، ارتقای هویت و منزلت مکانی و افزایش حکمرانی محلی از هدف های کالن محلی 

این طرح است.
قرار است تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه نیمی از محله های هدف طرح بازآفرینی شهری 
که در مجموع ۹ میلیون نفر را در خود جای داده، با اختصاص ساالنه ۲۵۰ هزار میلیارد 

ریال بازسازی شود.
ایرنا

خـــبــــر



گردشگری

ایرنا
گـــزارش

گردشگری معنوی 
ظرفیت باالیی در جذب 

سرمایه گذاری دارد
دانشگاه  رییس   
علــم و فرهنگ 
گفت: گردشــگری معنوی ظرفیت 
باالیی در جذب ســرمایه گذاری و 
ایجاد اشــتغال دارد و توســعه آن 

نیازمند برنامه ریزی نظام مند است.

سعید هاشمی روز پنجشــنبه در سومین 
کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت 
در دانشــگاه علم و فرهنــگ، اظهار کرد: 
گردشگری معنوی باید حس معنوی ناشی 

از سفر را در گردشگران باال ببرد.
وی افرود: حس معنوی در گردشگران در 
هر مرتبه ای متفاوت است که این موضوع، 
گردشــگری معنوی را تا حدودی پیچیده 

می کند.
رییس دانشگاه علم و فرهنگ با اعالم اینکه 
حس معنوی با موقعیت و ساختار فیزیکی 
مکان گردشــگردی ارتباط مستقیم دارد، 
اظهار داشــت: ایران از نظر برخورداری از 
فضاهای فیزیکــی و مفاهیم مذهبی غنی 

است.
وی ادامه داد: بین ترســیم هویت معنوی، 

مولفه های خاص معنــوی و رویکرد 
های مختلف تا زمان رســیدن به توسعه 
پایدار در گردشگری مذهبی فاصله وجود 
دارد و نیازمند سیســتم مناسب و تبیین 

برنامه است. 
هاشــمی افــزود: کنفرانس بیــن المللی 
گردشگری و معنویت در 6 محور و هشت 
پیش نشست، حرکت ارزشــمند علمی و 

معنوی تلقی می شود.
رییس دانشگاه علم و فرهنگ اظهار کرد: 
ادبیات معنوی گردشگری تا حدودی شکل 
گرفته اما باید به بدنه جامعه سرایت کرده و 

تجهیزات الزم آماده شود.
وی عنــوان کرد: ایــن موضــوع نیازمند 
همراهی و همکاری اســاتید. دانشگاه ها و 
حوزه اســت تا گام های موثری در جهت 
توسعه پایدار در زمینه گردشگری معنوی 

برداریم.

 ارسال 50 مقاله داخلی و خارجی به 
کنفرانس گردشگری و معنویت 

در ایــن همایــش رییس انجمــن علمی 
گردشگری ایران نیز گفت: 50 مقاله داخلی 
و خارجی به دبیرخانه کنفرانس گردشگری 
و معنویت ارسال شــد که از این تعداد 22 
مقاله پذیرفته و مــورد داوری قرار گرفت 
و می توان گفت مقــاالت از نظر محتوایی 

نسبت به سال قبل پر بارتر است.

محمد حســین ایمانی 
خوشخو اظهار کرد: سفر 
یک امر مقدس اســت و 
رویکــرد گردشــگری 
معنوی را باید به شــکل 
یــک مفهوم اساســی در 

جامعه رواج داد. 
وی یادآور شــد: توســعه 
گردشگری نیاز به حمایت 
دارد زیرا راه بــرون رفت از 
تحریم هاســت و از این رو 
باید تمامــی نهادها، حوزه 
علمیه و دانشگاه ها پای کار 

بیایند. 
رییس کمیته علمی کنفرانس 
بیــن المللــی گردشــگری 
و معنویــت تصریــح کــرد: 
گردشگری توفیقات، شاخصه 
ها و دستاوردهای کشور را به 
خوبی به جهان معرفی می کند 
و باعث نمود بهتر آن در ســطح 
بین الملی می شــود. بنابراین باید زمینه 
های مناسبی برای این موضوع فراهم شود. 
وی اظهــار کرد: طرح ایده گردشــگری و 
معنویت به دلیل جدیــد بودن موضوع در 
مجامع علمی داخلی و خارجی مورد توجه 

قرار گرفت. 
رییس کمیته علمی کنفرانس بین المللی 
گردشگری و معنویت ادامه داد: گردشگری 
با فضای معنوی فضــای جدیدی را ایجاد 
می کند که پاســخگوی نیاز روحی انسان 

ها است. 
ایمانی خوشخو تصریح کرد: مقاصد مرتبط 
با گردشــگری معنــوی ایران در نشــریه 
گردشــگری بین المللــی معنویت چاپ 

شده است. 
رییس انجمن علمی گردشگری ایران ادامه 
داد: در طول سه سال گذشته نشست هایی 
در این زمینه در شهر قم برگزار شد و نتایج 

مطلوبی داشت. 
ســومین دوره همایــش گردشــگری و 
معنویت با حضور کارشناســانی از مالزی، 
ایتالیــا و بریتانیــا، جمعــی از محققان، 
استادان دانشــگاه و حوزه علمیه در حوزه 
گردشــگری در دانشــگاه علم و فرهنگ 
 برگــزار و از کتــاب گردشــگر مذهبــی 

رونمایی شد.

۱۲ پروژه عمرانی تا پایان سال در تیران افتتاح می شود
 رییس شورای اسالمی شهر تیران گفت: تا پایان امسال ۱2 پروژه عمرانی در شهر تیران و کرون با اعتباری بالغ بر 

۱0 میلیارد تومان مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهد گرفت.
حمید هاشمی  پیرامون دستاوردها و فعالیت های شورای شهر تیران با بیان اینکه شهرداری تیران از شرایط بد 
اقتصادی حاکم بر کشور همچون سایر شهرداری ها بی نصیب نبوده است، اظهار داشت: اجازه نداده ایم این شرایط 

چندان بر فعالیت ها و خدمت رسانی شورا و شهرداری به مردم شریف و عالم پرور تیران حکم فرما شود. وی ادامه 
داد: ما برای این تغییر و تحوالت شهر تیران نیازمند آن بودیم که تمام دستورالعمل ها و فرآیندهای شهر را بازنویسی 

 CDS نماییم و برای اولین بار نیز این کار صورت پذیرفت و نزدیک به ۱۴ نوع از این شیوه نامه ها که عمده ترین آن ها طرح
شهرداری تیران و طرح چشم انداز پنج ساله و 20 ساله بود را دوباره به خوبی ترسیم و برای اجرا ابالغ کردیم. رییس شورای شهر 

تیران گفت: در کنار این همه طرح نیاز بود از مشاورین و متخصص زبده بهره ببریم چراکه شورای شهر تیران بر این اعتقاد هست که دیگر 
روش های سنتی جواب گو اجرای طرح ها و پروژه های شهر تیران نیست.

وی با بیان اینکه تا پایان امسال ۱2 پروژه عمرانی در شهر تیران مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهد گرفت، گفت: برای این پروژه های اعتباری 
بالغ بر ۱0 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

60 درصد طرح های آبخیزداری اصفهان انجام شد
معاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیــزداری اصفهان گفت: 60 درصد از طرح های ســال 
جاری آبخیزداری این اســتان انجام شــد و در صورت تامین اعتبار ۴0 درصد باقی مانده تا پایان سال 
تکمیل می شود. ابوطالب امینی افزود: این طرح ها در مســاحتی بالغ بر ۱20 هزار هکتار اجرا شده که 
 به طور غیرمستقیم ۴20 هزار هکتار از زمین های استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. وی با بیان اینکه 

طرح های آبخیزداری در استان شامل پروژه های آبخیزداری، جنگل کاری، کاداست، آموزشی، مهار سیالب ها 
و حفاظت از مراتع بوده است، خاطرنشان کرد: این طرح ها در قالب 70 طرح آبخیزداری تعریف شد.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان اضافه کرد: طرح های یاد شده در ۱5 شهرستان مانند 
گلپایگان، خوانسار، چادگان، فریدونشهر، شاهین شهر، اردستان، سمیرم، آران و بیدگل، نجف آباد ولنجان در حال انجام است.

امینی با اشاره به اینکه امسال از محل صندوق توسعه ملی 200 میلیون دالر برای طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری اختصاص داده شد، 
گفت: سهم استان اصفهان از این میزان 360 میلیارد ریال بود. وی با بیان اینکه طرح های مرتبط با سیالب حدود 50 تا 60 میلیون مترمکعب آب 
حاصل از این پدیده را بطور مفید در چرخه مصرف قرار داده است، تصریح کرد : انجام طرح  های یاد شده سبب تغذیه 58 حلقه چاه، 62 چشمه، 

۱02 قنات، حفظ 238 کیلومتر راه و حفاظت از سه هزار و ۴30 هکتار از اراضی زراعتی شده است.
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وظایف خودروسازان 
در قبال خریداران 

مشخص شد

مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از 
برنامه ریزی این سازمان برای تحقق 
ســاماندهی بازار خودرو در قالب 
مجموعه ای از سیاست های کالن و 
اقدامات اجرایی در مدت معین خبر 
داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
عباس تابش با بیان این مطلب به 
مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار 
در دو بخــش خودروهای پرتیراژ 
مشــمول قیمت گذاری شورای 
رقابت و همچنیــن خودروهای 
خارج از شمول این قیمت گذاری 

پرداخت.
به گفته مدیرعامل سازمان حمایت، 
در بخــش خودروهــای پرتیراژ 
مشــمول قیمت گذاری شورای 
رقابت با توجه به شــرایط جدید، 
خودروســازها مکلف به افزایش 
تولید براســاس برنامه ارائه شده و 
مورد تایید وزارت صنعت، معدن و 

تجارت هستند.
تابــش ادامــه داد: همچنیــن 
شرکتهای خودروســازی مکلف 
هســتند حداقل 80 درصد تولید 
خود را به تعهدات معوق اختصاص 
داده و 20 درصــد فــروش فوری 
با هدف کاهش نرخ بازار داشــته 

باشند.
وی متذکر شد: یکی دیگر از وظایف 
خودروســازها عمل بــه تمامی 
تعهدات فروش قطعــی و فروش 
فوری براساس قیمتهای مندرج در 
متن قرارداد است که هیچ افزایشی 

مشمول آنها نخواهد بود.
تابش اضافه کرد: خودروســازان 
در تعهدات پیش فــروش عادی 
که تاریخهای سررســید قرارداد 
آنها تا 3۱ مردادماه ۱3۹7 اســت 
به قیمتهای مصــوب مورد عمل 
در موعد تحویــل )مندرج در فرم 
قــرارداد( ملزم هســتند و نباید 
افزایشــی نســبت به قیمتهای 
مصوب داشته باشند. معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجــارت اظهار 
کرد: برای تعهــدات پیش فروش 
 عادی با قیمت زمــان تحویل که 
تاریخ های سررســید قرارداد آنها 
بین یک شــهریور تا 30 دی ماه 
امسال اســت با لحاظ ارزش روز 
ودیعــه مشــتری و افزایش های 
ناشــی از تغییرات هزینه ای برای 
شرکتهای خودروساز اعم از مواد 
اولیه و نوســانات نرخ ارز محاسبه 
و دریافت کننــد.وی در خصوص 
تعهدات فروش عادی که تاریخهای 
سررســید قرارداد آنها از ابتدای 
بهمن ماه امسال به بعد می باشد، 
گفت: این تعهدها بر اساس شرایط 
مندرج در فرم قرارداد که حاصل 
توافق بین مشــتری و خودرو ساز 
 اســت تعیین و اجرایــی خواهد

 شد. 
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آنگونــه که در شــایعاتی 
که در فضای مجــازی بر 
علیه بانک هــا و وضعیت 
مالی آنها دســت به دست 
می چرخد، عنوان می شود، 
بانک ها ورشکســته اند و 
به زودی تمام شعب خود 
را جمع کرده و پول ســپرده گذاران را به 
غارت می برند؛ موضوعی که تنها هدف از 
طرحش تضعیف نظام بانکی ایران آن هم 
در شرایطی اســت که یکی از نقاط اصلی 
در نظر گرفته شده از سوی ایاالت متحده 
آمریکا و موافقان تحریم ایران، نظام بانکی 
است و این موضوع به صراحت در ادبیات 

تحریم کنندگان مشاهده می شود.

  فصل جدید شایعات علیه نظام بانکی
البته اعالم شایعات بر علیه نظام بانکی ایران 
از سوی شبکه های تلویزیونی خارجی یا 
کانال های تلگرامی معاند، پیش از این هم 

سابقه داشــته و منجر به بروز مشکالتی 
برای برخی موسســات اعتباری و بانکها 
شده بود که با دخالت دولت و بانک مرکزی 
حل و فصل شد؛ اما اکنون هم دوباره اعالم 
چنین شــایعاتی رونق گرفتــه و مردم و 
سپرده گذاران را در فضای کنونی اقتصاد 

ایران، نگران کرده است.
مردم هم گاهی ناخواسته به چنین شایعاتی 
در فضای مجازی توجه کرده و تحت تاثیر 
تبلیغات منفی، به صــورت هیجانی وارد 
شعب بانکی شده و درخواست جابجایی 
سپرده های خود را دارند، در حالیکه کمتر 
به این موضوع توجه می کنند که تمامی 
ســپرده های زیر ۱00 میلیون تومان در 
نظام بانکی ضمانت شــده هستند و جای 
نگرانی برای سپرده های خرد وجود ندارد؛ 
چراکه تمامی بانک ها، مکلف به داشــتن 
ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی هستند. 
حتی ســپرده گذارانی که ســپرده آنها 
باالی ۱00 میلیون تومان است، چنانچه 
سپرده های خود را به مضربی از سپرده های 
صد میلیون تومانــی تبدیل کنند، حتما 
این ســپرده ها هم راهی برای بیمه شدن 
در نظام بانکی خواهند داشــت. البته این 
موضوع در مورد موسسات مالی و اعتباری 
که نام آنها در سایت رسمی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران درج نشده، قطعا 
صادق نخواهــد بود. پس الزم اســت که 
ســپرده گذاران، با تحقیق و اطمینان از 
معتبر بودن موسسات مالی اقدام به سپرده 

گذاری در آنها نمایند.
در واقع، ذخیره بانکی یا همان سپرده قانونی 
بانک ها نزد بانک مرکزی، سپرده ای است 
که بانک ها در حساب های خود نزد بانک 
مرکزی دارند یا وجوه نقدی که در مخازن 
خود نگهداری می کننــد. البته در برخی 
کشورها، بانک های مرکزی حداقلی را به 
عنوان سپرده قانونی تعیین می کنند که 
برابر با درصدی از بدهی بانک ها یا در واقع 

سپرده مشتریان بانک ها است.
در این میان حتی در کشورهایی که گاهی 
حتی مقرراتی در ارتباط با سپرده قانونی 
ندارند، بانک ها خود اقــدام به نگهداری 
ذخیره برای وقایع پیش بینی نشــده ای 
همچــون هجــوم ناگهانی مــردم برای 
برداشــت از حساب هایشــان یا بحران 
بانکی می کنند که بــه آن ذخیره ویژه یا 
اختیاری گفته می شود؛ بنابراین استفاده 
از واژه ذخیره برای سپرده قانونی از دیدگاه 
حســابداری ممکن اســت گمراه کننده 
باشد، زیرا ذخایر در حســابداری به طور 
معمول بخشــی از حقوق صاحبان سهام 
یک شرکت محسوب می شوند و بنابراین 
همراه با بدهی ها در سمت چپ ترازنامه 
طبقه بنــدی می شــوند، در صورتی که 
سپرده های قانونی بخشــی از داراییهای 
یک بانک محسوب می شوند و در گزارش 
ســاالنه بانک ها تحت عنــوان موجودی 
 نقدی نزد بانــک مرکــزی طبقه بندی 

می شوند.

  ســپرده های کمتر از ۱00 میلیون 
تومان همه بیمه  هستند، نگران نباشید

بر همین اســاس است که شــاید اگر هر 
سپرده گذاری این موضوع را بداند که اگر 
سپرده ای کمتر از ۱00 میلیون تومان آن 
هم در نظام بانکی یا موسســات اعتباری 
مجاز که نامشان از ســوی بانک مرکزی 
اعالم شده است، داشته باشد، نباید نگران 
باشد، کمتر دل به شایعاتی بسپارند که آنها 
را نسبت به سپرده هایشان نگران می کند؛ 
اما واقعیت این است که ســپرده گذاران 
کمتر به حقوق خود آشنا هستند و همین 
امر هم سبب می شــود که با انتشار یک 
شایعه، خود را به شــعبی برسانند که در 
آن سپرده ای دارند و دل نگران باشند که 

تکلیف سپرده هایشان چه می شود.

هدف از تاسیس صندوق ضمانت سپرده ها 
به موجب ماده )۹5( قانون برنامه پنج ساله 
پنجم توسعه، تضمین بازپرداخت وجوه 
متعلق به ســپرده گذاران بانک ها و سایر 
موسسات اعتباری در صورت ورشکستگی 
است. حســب بند »ب« ماده )۹5( قانون 
فوق، عضویت کلیه بانک ها و سایر موسسات 
اعتباری در صندوق ضمانت ســپرده ها 
الزامی است. به موجب ماده )5 ( اساسنامه 
صنــدوق، وظیفه ضمانت ســپرده های 
ریالی و ارزی هر شــخص در هر موسسه 
اعتباری بر عهده این صندوق است و سقف 
تضمین بــرای هر یک از ســپرده گذاران 
موسسه اعتباری به پیشنهاد هیات امنای 
صندوق، به تصویب هیات وزیران می رسد 
که هم اکنون ســقف مزبور برای مجموع 

ســپرده های هر شــخص در هر موسسه 
اعتباری یک میلیارد ریال است.

  مردم به شایعات توجه نکنند
در این میان بهتر است که مردم به چنین 
شــایعاتی توجه نکرده و بــرای هر گونه 
اقدامی در مورد سپرده های خود، موضوع 
را از طریق بانک مرکزی پرس و جو کنند؛ 
کما اینکه بانک مرکزی نیز روز گذشته در 
اطالعیه ای اعالم کرد که مطالب منتشره از 
سوی رسانه های معاند پیرامون بانک های 
کشور، در راســتای تالش آنها برای ضربه 

زدن به بازار پول است.
هــم اکنون هم بانــک مرکــزی از مردم 
می خواهد که در این زمینه هوشیاری الزم 

را داشته باشند.

دور جدید شایعه ورشکستگی بانک ها؛

نگران نباشید،سپرده ها بیمه  هستند
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عمران و اشتغال

نحوه شناسایی کارگران فاقد بیمه برای دریافت سبدکاال
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از وزارت کار خواست تا برای شناسایی کارگران فاقد بیمه 

و معرفی آنها برای دریافت سبد کاال، از ظرفیت تشکل های کارگری استفاده کند.

هادی ابوی درباره توزیع بسته حمایت غذایی کارگران، گفت: براساس آنچه که اعالم شده پس از توزیع کامل 
بسته های حمایتی بازنشستگان تامین اجتماعی، همه شاغالن بخش های خصوصی و غیردولتی که مشمول 

قانون کار هستند و بیمه پردازی آنها با سازمان تامین اجتماعی است، بسته حمایتی را دریافت می کنند.
وی ادامه داد: این افراد از طریق لیست بیمه هایی که در تامین اجتماعی وجود دارد شناسایی شده و در صورت 

داشتن دریافتی زیر سه میلیون تومان، بسته حمایتی به آنها تعلق می گیرد.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، صرف نظر از کارگران مشمول قانون کار، بخشی از 
کارگران فصلی و ساختمانی فاقد بیمه هم هستند که باید شناسایی و مشمول دریافت بسته حمایت غذایی 

شوند.
ابوی از وجود شش میلیون کارگر فاقد بیمه در کشور خبر داد و گفت: بعضا عنوان می شود که همه این شش 
میلیون نفر کارگر محسوب نمی شوند و اگر آن را بپذیریم در حالت خوشبینانه نیمی از این جمعیت و معادل 
سه میلیون نفر، به شکل زیرپله ای و در کارگاه های فاقد بیمه مشغول کارند و یا به مشاغل کاذب روی آورده اند 

که برای دریافت سبد کاال، نیازمند شناسایی هستند.
این مقام مسئول کارگری استفاده از ظرفیت تشکل های کارگری را برای این منظور پیشنهاد کرد و گفت: وزارت 
کار به جای ادارات و سازمانهای بهزیستی، می تواند در قالب بخشنامه ای اعالم کند که کارگران فاقد بیمه به 
انجمن های صنفی و تشکل های کارگری استان  محل سکونت خود مراجعه و نسبت به معرفی و ثبت نام برای 

دریافت بسته حمایتی اقدام کنند.
به گفته وی ، این کار با توجه به تعداد کارگران فاقد بیمه هر استان، در سریع ترین زمان ممکن صورت می پذیرد 

و اطالعات دریافتی کارگران در اختیار وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، گفت: قبال هم ســامانه ای را به منظور ثبت نام و شناسایی 
کارگران فاقد بیمه اعالم کرده بودیم تا برای چنین روزهایی بتوانیم کارگران را معرفی کنیم.در حال حاضر نیز 
سامانه سنای قوه قضاییه با چنین رویکردی ایجاد شده و افراد قبل از تشکیل پرونده و یا دریافت هرنوع وامی 

به این سامانه مراجعه می کنند تا یک بانک اطالعاتی مشخص از افراد تشکیل شود.
پیش از این سازمان تامین اجتماعی تنها سه میلیون کارگر فاقد بیمه تامین اجتماعی دانسته و با اعالم سامانه 
پیامکی۱000۱۴20 و شماره تلفن ۱۴20 به عنوان پل های ارتباطی برای بیمه شدن 3 میلیون کارگر فاقد 

بیمه بر لزوم بررسی مداوم وضعیت بیمه ای کارگران تاکید کرده بود.

دور جدید شایعه ورشکستگی بانک های ایرانی در حالی از 
سوی دشمنان آغاز شده که تمام سپرده های زیر۱00میلیون 
تومان مردم بیمه بوده و در صورت بروز مشکل، ذخیره قانونی 
بانک ها نزد بانک مرکزی جوابگو است. چند روزی است که 
دوباره در فضای مجازی، برخی دشمنان ایران شایعاتی را مبنی 
بر ورشکستگی بانک ها به راه انداخته اند که واقعیت نداشته و 

هدف آن، از پا درآوردن نظام بانکی ایران است. 

در این میان بهتر 
است که مردم به 

چنین شایعاتی توجه 
نکرده و برای هر 

گونه اقدامی در مورد 
سپرده های خود، 

موضوع را از طریق 
بانک مرکزی پرس و 

جو کنند.
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برای اولین بار پلت فرم پروژه SP100 به نمایش گذاشته شده است
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به عنوان اولین مرکز دانش بنیان در حوزه طراحی و 
تحقیقات خودرو ایران، با رویکرد نمایش مراحل طراحی تا تولید محصوالت سایپا و داخلی سازی در 
ساخت  نمونه ها و پروتو تایپ، به همراه سایر شرکت های گروه سایپا، در سومین نمایشگاه  خودرو 
تهران حضور برجسته دارد. مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا در سومین نمایشگاه خودرو 

تهران، ضمن نمایش توانمندی های خود در حوزه طراحی، تحقیقات و فن آوری های پیشرفته از 
طریق فرآیند توسعه محصول سایپا، قطعات و قالب های پروتوتایپ مربوط به خودروی رهام را اعم از 

بدنه و بسیاری از قطعات تریم به نمایش گذاشته که امکان ساخت و تولید بسیاری از آنها در قالب تولید انبوه 
پروتوتایپ در آن مرکز امکان پذیر است. بر این اساس مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا، در این نمایشگاه با  شرکت 
های دانش بنیان و استارت آپ های ایرانی مستقر در غرفه سایپا مذاکراتی انجام داده و قطعا در آینده نزدیک همکاری های 

گسترده و نزدیکی با این شرکت ها در زمینه فن آوری های پیشرفته خودرویی انجام خواهد داد. گفتنی است در سومین نمایشگاه 
خودرو تهران، برای اولین بار پلت فرم پروژه SP100 توسط کارشناسان مرکز تحقیقات آماده و با ارائه مشخصات فنی و قابلیت های 

مربوط به نمایش گذاشته شده که مورد توجه و تحسین عموم بازدید کنندگان و متخصصان خودرویی قرار گرفته است.
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همه به خوبی می دانیم 
که معموالً به کارمندان 
درون گرا بیش از سایرین 
توجــه می شــود. مثاًل 
اینکه چطور کارمندان 
درون گرا را تشویق کنیم 
یا اینکه چطــور با آن ها 
رفتار کرده یا چطور آن ها را مدیریت 
کنیم؛ یا چه محیطی برای کار کردن 

افراد درون گرا مناسب است؟
موارد فوق و مســائل دیگــر از جمله 
موضوعاتی بوده که همیشــه درباره 
کارمندان درون گرا در نظر گرفته شده 
است. حال ما تصور می کنیم وقت آن 
اســت که هوای کارمندان برون گرا را 
داشته باشیم و کمی درباره ترجیحات 

آن ها در محیط کار صحبت کنیم.
تصور اشتباهی بین مدیران وجود دارد 
که یک کارمند برون گرا در شلوغ ترین 
محیط ها هم می توانــد کار کند یا به 
دلیل آنکه کارمندان برون گرا گشاده رو 
و خوش صحبت هســتند می توان در 

اولین برخورد آن ها را مدیریت کرد.
به نظر می آید بیشــتر مدیران در این 
موارد دچار سوءبرداشــت هســتند 
و کارمنــدان برون گــرا را بــه خوبی 
نشناخته اند. در این مقاله قصد داریم 
پنج قاعده و قانونی که هر مدیری برای 
مدیریت کارمندان برون گرا الزم است 

بداند را با یکدیگر بررسی کنیم.

   بهترین ها را از ایران تلنت 
استخدام کنید

شاد و بشاش بودن کارمندان برون گرا 
دلیل بر بی ادبی آنان نیست

وقتی بــرای اولین بار یــک کارمند 
برون گرا را مالقات می کنید، شــاید 
به نظرتان آن ها بیــش از اندازه حرف 
می زنند یا بیش از حد شوخی می کنند 
و طعنه و کنایه می زنند )یا به اصطالح 
عامیانه خیلی زود خودمانی می شوند(. 

اما باید بگوییــم حقیقت طور دیگری 
اســت. تحقیقات روان شناسان نشان 
می دهد دلیل رفتار راحت و خودمانی 
کارمندان برون گرا این است که آن ها 
قصد دارند جّو خشک اولین دیدار را 
بشکنند تا هم شــما و هم خودشان 
احســاس راحتی بیشــتری داشته 

باشید.
نکته ای که بایــد بدانید این اســت 
که چنین رفتاری نشــان از بی ادبی، 
ســبک بودن و جــدی نگرفتن کار و 
مسئولیت هایشــان نیست. به همین 
دلیل باید مراقب بود تــا مبادا رفتار 
آن ها باعث شود که آن ها را دستِ کم 
بگیرید یــا به نظراتشــان بی اعتنایی 

کنید.
مطمئــن باشــید وجــود کارمندان 
برون گرا در تیم شــما باعث می شود 
فضایی دوستانه در محیط کار فراهم 
شــود که ایــن موضــوع در روحیه 

کارکنان بسیار تاثیرگذار است.
کارمنــدان برون گرا هم مانند ســایر 

کارمندان به جزئیات دقت می کنند
بســیاری از مدیران تصــور می کنند 
ایده هــای یــک کارمنــد برون گرا 
دیوانــه وار و حتی غیرقابل اســتفاده 
است که این تصور کاماًل اشتباه است. 
ما به عنــوان مدیر، زمانــی که کاری 
برنامه ریزی شده، دقیق و ساختارمند 
را مشاهده می کنیم، قطعاً خوشحال 

می شویم.
گفتنی است که این نظام مندی هیچ 
ارتباطی به برون گرا یا درون گرا بودن 
کارمندان ندارد و تنها با اولویت های 
فکری آنــان در ارتباط اســت؛ یعنی 
افرادی که تمایل به نظم و برنامه ریزی 
در امــور دارند حتــی کوچک ترین 
مســائل را با نظم و دقت می بینند و 
زاویــه دید آن هــا هیــچ ارتباطی با 

شخصیت شان ندارد.
بنابراین سعی کنید کارمندان برون گرا 
را با جمالتی مانند “تو هیچ توجهی به 
جزئیات نداری!” آزار ندهید. توجه به 
جزئیات ارتباطی مستقیم با برون گرا 

بودن ندارد.

  اجازه دهید آن ها هم صحبت 
کنند

حتــی اگــر می دانیــد کارمنــدان 
برون گرا شــما قصد مطرح کردن چه 
صحبت هایی را دارند، صحبت شــان 

را قطع نکنید. اگر در تیم شــما تعداد 
کارمنــدان برون گرا کم اســت نباید 
اجازه صحبت کردن را از آن ها بگیرید. 
ایــن کار باعــث می شــود روحیه و 

اشتیاق شان کشته شود.
اگر همکاران برون گرای تان احساس 
کنند دوســت ندارید نظرات آن ها را 
بشــنوید حس مثبت خود نسبت به 
محیط کار را از دست خواهند داد. در 
نظر داشته باشید یک کارمند برون گرا 
تنها پر کردن سکوت صحبت نمی کند، 

بلکه در بیشتر مواقع آن ها نیز دالیل 
مهمی برای حــرف زدن دارند. آنان 
صحبت می کنند تا افراد اطراف شان را 
بشناسند، با آنان ارتباط برقرار کنند و 

خود را عضوی از تیم بدانند.
تحقیقات ثابت کرده اگر عضوی از یک 
تیم یک ساعت درباره موضوعی فکر 
کند اما حتی پنــج دقیقه با همکاران 
خود درباره آن موضــوع بحث نکند، 
نتایج مثبتی به دســت نخواهد آورد. 
بنابراین صحبت کردن برای همه افراد 

یک تیم چه درون گــرا، چه برون گرا 
بسیار مفید خواهد بود.

  افکار کارمندان برون گرا 
حرکت تیم را از یکنواختی در 

می آورد
برای کارمنــدان برون گرا یکنواختی، 
ویران گِر خالقیت و بهره وری اســت. 
این کارمندان دوست دارند روز خود 
را با کارهای مختلف بگذرانند؛ بعضی 
اوقات با گوش دادن به موسیقی تمرکز 
می کننــد، گاهی هم به کافی شــاپ 
می روند و بعضی اوقات به اتاق جلسه 
رفته تا در سکوت کار کنند. بعضی از 
روزهای هفته را در خانه و جّو متفاوت 
آن کار می کنند و در تمام شرایط هم 

باالترین بازده را دارند.
بنابرایــن اگر کارمنــدان برون گرا از 
شــما می خواهند که از خانــه، یا در 
اتاق جلسه یا در کافی شاپ کار کنند، 
به پای تنبلی و بی مســئولیتی آن ها 
نگذاریــد. بدانید که ایــن تغییرات 
می تواند چشــمه خالقیــت آنان را 

بجوشاند.

  گاهی به آن ها اجازه دهید 

درون گرا باشند
شــاید این ایده به نظر خالف انتظار 
و غیرمعمول باشــد. امــا کارمندان 
برون گرا هــم گاهی اوقات بــه تنها 
بودن نیاز دارند. آن ها هم گاهی باید 
در محیطی به دور از ســر و صدا و در 
آرامش کامل باشند. آن ها هم گاهی 
اوقات دوست ندارند با کسی صحبت 
کننــد. بنابراین بــه حریم خصوصی 
آن ها احترام بگذارید. برون گرا بودن به 
معنی نداشتن حریم خصوصی نیست.

باید توجه داشــته باشــید که نباید 
ایــن ویژگی ها را به تمــام کارمندان 
برون گرایمان تعمیــم دهیم. ممکن 
است این موارد با اندکی شدت و ضعف 
وجود داشــته باشــند یا اصاًل چنین 
مــواردی در خصوصیات شــخصی 
تمام افراد نباشــد. نکته مهم تر از آن 
این اســت که ســعی کنید افراد را با 
بررســی تک تک رفتارهــا قضاوت 
کنید و خیلی ســطحی و بــا تمرکز 
تنها بر یک رفتار، شخصی را قضاوت 
نکنید. افراد ویژگی های شــخصیتی 
 خود را در طول زمان به شــما نشان 

خواهند داد.

یک استراتژی پیچیده؛   

چگونه کارمندان برون گرا را مدیریت کنیم؟

 این نظام مندی هیچ 
ارتباطی به برون گرا 

یا درون گرا بودن 
کارمندان ندارد و تنها 

با اولویت های فکری 
آنان در ارتباط است؛ 

یعنی افرادی که تمایل 
به نظم و برنامه ریزی 

در امور دارند حتی 
کوچک ترین مسائل را 
با نظم و دقت می بینند.

مدیران کارآزموده می دانند که چگونه بهترین عملکرد کارمندان 
را به نمایش بگذارند. این افراد وقت کافی را به شناخت شخصیت 
افراد اختصاص داده و با شناخت جوانب شخصیتی آن ها، بهترین 
تصمیمات مدیریتی را می گیرند. مدیران باتجربه می دانند که 
شخصیت افراد از جمله موضوعاتی است که در روند کاری تیم 
و به طور کلی کیفیت کار آن تاثیر بســزایی دارد. در این مقاله 
قصد داریم در خصوص مدیریت، نحوه ارتباط و انگیزه بخشی به 

کارمندان برون گرا صحبت کنیم.

 
استارت آپ

طبق اظهارات یکی از مشهورترین مدیران ارشد در حوزه فناوری های مالی، 
فین تک در سال ۲0۱۹ روندی به مراتب بهتر و پربارتر از سال های گذشته طی 

خواهد کرد و شاید حتی بتوان امسال را، سال فین تک نام  گذاری کرد.

 زاچ پریت )Zach Perret(، موسس و مدیرعامل اســتارت آپ پلِید )Plaid( است 
که توانســته بیش از ۲0 میلیون حساب کاربری را به اپلیکیشــن هایی نظیر رابین هود 

)Robinhood(، ونمو )Venmo( و کوین بیس )Coinbase( متصل کند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، شرکتی به ارزش حدود 

۲.۷ میلیارد دالر، که اخیراً ســرمایه ای بالغ ۲۵0 میلیون دالر جذب کرده 
و توانسته است ماری میکر )Mary Meeker(، شریک تجاری شرکت 
سرمایه  گذاری جسورانه کلینر پارکینز )Kleiner Perkins( را نیز با خود 
همراه کند. شرکتی سان فرانسیسکویی که از سوی شرکت های سرمایه  گذاری 
دیگری نظیر آندرسن هورویتز )Andreessen Horowitz(، ایندکس 
ونچــرز )Index Ventures(، ان ای اِی )NEA( و همچنیــن بازو های 
سرمایه  گذاری شرکت های بزرگی همچون سیتی )Citi(، اَمریکن اکسپرس 
 Goldman( گــوگل و گلدمن ســاچس ،)American Express(

Sachs( نیز پشتیبانی می شود.
 )William Hockey( این استارت آپ که توســط زاچ پریت و ویلیام  هاکی

راه اندازی شده است، نقش پررنگی در اکوسیستم فین تک ایفا می کند.
این میزان، نسبت به سال گذشته چیزی در حدود 1۳ درصد افزایش داشته است 
که حاکی از روند فزاینده رشد پلید در کشور است. اگر هیچ چیز دیگری هم نباشد، 
پریت به عنوان مدیرعامل و موسس چنین استارت آپ موفقی، با تکیه بر نقش بک اند 
)back-end( بودن پلید برای بسیاری از استارت آپ های جدید سیلیکون ولی، 
بینشی منحصربه فرد و کامل از فضای فین تک دارد. بر همین اساس نیز قصد داریم تا آینده ی 
فین تک در سال جدید را از منظر این کارآفرین موفق مورد بحث و بررسی قرار دهیم. به 
عقیده پریت، عرصه فین تک در سال ۲01۹ دست خوش یازده تحول قابل پیش بینی مهم 

زیر خواهد بود.

  ۱( دوران بانکداری بر مبنای »یک سایز برای همه« به پایان رسیده است
پریت بر این باور است که در سال جدید، بانک ها محصوالت بومی  دیجیتال خود را »با جدیت 
تمام« راه اندازی کرده و شرکت های فین تک نیز برای ادامه روند تکمیلی خود، دست به ارائه 

کارت های پس انداز و جاری )checking and saving cards( خواهند زد. وی در 
توییت خود اذعان کرد: »سرفصل ها خبر از همگرایی این دو خواهند داد اما اشار ه ای به انتقال 
اساسی به محصوالت دموگرافیک نخواهند کرد. محصوالتی برنده اند که درخور نیاز های 
جمعیتی باشند که به آن خدمت می کنند. دوران بانکداریی که در آن همه محصوالت برای 
همه کاربران طراحی می شوند به پایان رسیده است«. رابین هود از جمله پلتفرم هایی است 
که در دسامبر سال گذشته، تالشی ناموفق در همین راستا داشته است. وی حساب های 
پس انداز و جاری خود را با چشم پوشی از بهره های کالن و نرخ بهر ه ای در حد ۳ درصد ارائه 
داد؛ اما تنها یک روز پس از آن، مدیران عامل این اســتارت آپ اعالم کردند که ناچاراند به 
 )Wall Street( دلیل هشدار های صادره از سوی سازمان های رگوالتوری و وال استریت

تغییرنام داده و پلتفرم خود را مجدداً راه اندازی کنند.

  ۲( سرعت گیر هایی در مسیر ارز های رمزنگاری شده و سرمایه  گذاری در سهام
در این که سال جدید با مشکالت فراوانی در حوزه سرمایه  گذاری روی بورس و سهام آغاز 
شده است، شکی نیست و این در حالی است که ارز های رمزنگاری شده هم وضعیتی بهتر از 
آن ندارند. در واپسین روز های سال ۲01۸، شاهد افت شدید شاخص سهام صنعتی داو جونز 
)Dow( آن هم بالغ بر ۶00 واحد بود ه ایم که ناشی از نگرانی نسبت به چشم انداز درآمدی 
ضعیف تر از حد انتظار از سوی شرکت اپل بوده است. شاخص S&P ۵00 نیز در آخرین 
ماه سال ۲01۸ بیش از ۶ درصد ریزش داشته است تا بدترین دسامبر خود از سال 1۹۳1 را 
تجربه کرده باشد. دونالد ترامپ، رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا با تعبیر از سقوط بازار 
بورس امریکا در دسامبر سال گذشته با عنوان یک ایراد فنی، اذعان کرده است که این حالت 
 گذار با روی کار آمدن معامالت تجاری بــه زودی بهبود خواهد یافت. اما آن چه که پریت 

در ورای این اتفاقات می بیند، عواقبی است که تمام این اخبار و ارقام می خواهند برسانند.
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برای کارمندان برون گرا یکنواختی، 
ویران گِر خالقیت و بهره وری است. 

این کارمندان دوست دارند روز 
خود را با کارهای مختلف بگذرانند؛ 

بعضی اوقات با گوش دادن به 
موسیقی تمرکز می کنند، گاهی هم 

به کافی شاپ می روند و بعضی اوقات 
به اتاق جلسه رفته تا در سکوت 

کار کنند. 

آرمان اقتصادی
گـــزارش

پیش بینی های زاچ پریت موسس استارت آپ پلید برای صنعت فین تک 
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Eynali Mountain, A 
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Comprehensive atlas of 
domestic tourism to codify
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Korsi: Pleasant 
Warmth for 
Family Gathering

Not a long time ago, Korsi 
was found in nearly all 
Iranian houses during 
cold seasons. With the 
change of lifestyle, Korsi is 
not a houseware anymore 
these days.In modern 
houses, television set is a 
counterfeit replacement 
for this lovely piece of 
furniture as they both 
gather people around.
However, there is a 
distinct difference 
between Korsi, which 
gather family members 
together to socialize and 
TV set, which fully and 
destructively attracts 
family members’ 
attention and stop them 
from interacting with each 
other.It is a 50 centimeter 
high our-legged table 
with a heater underneath 
it, and blankets and 
comforters thrown 
around it.They decorate 
it with a piece of jajim or 
kilim. Some cushions and 
poshti (a kind of cushion 
lean against the wall) 
are put around Korsi.
In the past, the heating 
source was a fire pan in 
which, the coals are put 
when fired. Families with 
lower income made a 
hole beneath Korsi and 
put the coals in that. They 
used the fire as the stove 
for making dishes like 
Abgusht as well.However 
Korsi was not a mere 
heater in Persian culture. 
Its pleasant warmth, 
brought all the family 
together. They ate winter 
goodies and listened to 
each other. During nights, 
grandparents told stories 
and narrations while all 
families sat at Korsi.
Korsi still can be an item 
of furniture in modern 
houses, which creates 
a cozy place for family 
gathering.
In Japan, they design new 
models for kotatsu, a kind 
of traditional Japanese 
table similar to Korsi.
Since many buildings 
in Japan lack insulation 
and rooms are heated 
separately, kotatsu acts as 
a handy centralized heat 
source when it’s chilly.
Korsi and kotatsu are 
the means for family 
gatherings and face to 
face talks, invaluable 
connections, which are 
important regardless of 
time and place.
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Eynali is a small mountain range to the north of 
the city of Tabriz, in the northwestern province of 
East Azarbaijan.The range has a couple of peaks 
including Eynali, Halileh, Pakeh-Chin, Bahlul with 
Dand being the highest. It has red soil and can be 
seen from everywhere in Tabriz.There is a tomb 
at the top of the mountain believed to house the 
graves of two clerics after whom the mountain is 
named.Nowadays, many residents of Tabriz hike on 
the mountain to the shrine as a daily sport activity. 
In the early 2000s, like many other mountains 
in the vicinity of big cities, a memorial site was 
established for eight unknown martyrs on top of 
Eynali Mountain. The mountain is also used by 
telecommunication companies and TV stations 
as relay site.Tabriz City Council also intends to 
establish an artificial forest at the slopes of Eynali 
as the northern green belt of this metropolis.
According to the Cambridge History of Iran, Tabriz 
was founded during the early Sassanid rule in the 
third or fourth century CE.
Current excavations at the Blue Mosque site may 
lead to new theories about the early history of 
Tabriz.Between 1585 and 1603 CE, Tabriz was 
occupied by the Ottomans, but was returned to the 
Safavid rulers, following which it grew to become 
a major commercial center, conducting trade with 
the Ottoman Empire, Russia, Central Asia and 
India. In 1724, the city was again occupied by the 
Ottomans and retaken by the Iranian Army. The city 
was held by the Russians in 1826 after a series of 
battles but the Iranian Army retook Tabriz in 1828.

Tourism deputy of Cultural Heritage, 
Handicrafts, and Tourism Organization has 
announced the codifying of a comprehensive 
atlas of tourism events to provide a suitable 
geographic and time distribution in this regard, 
and considered it as a basic requirement in this 
field. “Every year, some parts of the country 
receive a high number of tourists, while other 
regions that have good tourism capacities host a 
few of them,” Vali Teimuri said.
“One of the weaknesses of the last international 
tourism exhibitions was the limited presence 
of private sectors active in provinces,” the 
Director General of marketing and advertising 
of tourism department of Cultural Heritage 
Organization said.“Other problems were the 
lack of subsidiary programs, selling food in 
all parts of the exhibition, and inattention 
to less-known provinces regarding tourism 
field,” Mohammad Ebrahim Larijani said.“In 
this edition, we are trying  to solve the recent 
problems and weaknesses as our first priority; 
some spaces of the exhibition will be given 
to other provinces and their private sectors, 
distinct booths to introduce food products, and 
also several pavilions will be allocated to less-
known provinces in tourism field,” he added.
The 12th international exhibition of tourism and 
related industries will be held at the permanent 
site of international exhibitions of Tehran, from 
12 to 15 February, with the presence of private 
sector companies, tourism general offices of the 
provinces, and 10 foreign countries.

The archaeological excavations have 
provided sufficient documents in support 
of the impacts of Sasanian architecture 
on the architecture of Islamic period. 
According to a classification suggested 
by Zaki Mohammad Hossain, the fourth 
period of Iranian architecture (from 15 
through 17 Centuries) is the most brilliant 
period. Various structures such as mosques, 
mausoleums, bazaars, bridges, and different 
palaces have mainly survived from this 
period. In the old Iranian architecture, semi-
circular and oval-shaped vaults appeared 
and Iranians showed their extraordinary 
skill in making massive domes. Domes can 
be seen mainly in the structure of bazaars 
and mosques, and particularly in the historic 
buildings of Isfahan. Iranian domes are 
distinguished for their height, proportion 
of elements, beauty of form, and roundness 
of the dome stem. The outer surfaces of the 
domes are mostly mosaic faced, and create 
a magical view.
According to Dr. D. Huff, a German 
archaeologist, the dome, similar to Iran 
itself, is the dominant element in Persian 
architecture. This statement, applies fully 
to Iranian architecture; because when one 
looks at lrano-lslamic buildings, huge halls 
and massive domes are the first elements 
which immediately attract one’s attention. 
The art of tile work used to decorate all sorts 
of Ivans, domes, and portals, is so interesting 
that each part of it seems, to be a magnificent 
piece of painting.
Professor A.U. Pope, who had carried out 
extensive studies in ancient Iranian and 
Islamic buildings, believed: “The supreme 
Iranian art, in the proper meaning of the 
word, has always been its architecture. The 

supremacy of architecture applies to both 
pre-and post-Islamic periods.
Islamic architectural monuments of Iran 
are extremely versatile. Different valuable 
samples of such monuments are already 
surviving in smaller and larger towns of 
Iran. One of the richest artistic centers of 
Iran is the city of Isfahan. In some art works 
created in Isfahan, such doors, seven famous 
arts of joinery, gold beating, embossing, 
lattice work, inlay, raised work, and painting 
are used at once. Extremely fine doors are 
decorating various religious buildings in 
Iran, Najaf, Karbala, Damascus, and other 
sacred towns of the Islamic world. Even 
some of these doors are kept in major local 
and foreign museums because of their high 
artistic values and decorative arts used 
in them. Shrine of Imam Reza, 8th Shi’ite 
Imam at Mashhad, Shrine of Fatemeh the 
Immaculate (Hazrat-i-Ma’sumeh) at Qum, 
Shrine of Shah Abdul Azim at Shahr-i-Rey, 
and Shah-iCheraq Shrine at Shiraz, as well as 
numerous splendid mosques, open up new 
vistas of the Islamic art of Iran to the visitors.
Shrine of Imam Reza consists of 33 buildings 
embodying Iranian Islamic architecture 
through 5 continuous centuries. Halls, 
porticos, Ivans, minarets, and belfries of 
religious buildings and mosques have 
been decorated with a great number of 
arts such as tile work, inlay, mirror work, 
stucco carving, stone carving, painting, 
illumination and muqarnas (honey comb 
work). Muqarnas is a sort of stalactite work, 
and an original Islamic design involving 
various combinations of three-dimensional 
shapes, corbeling, etc. which was used for 
the decoration of mosque portals. It can be of 
terra-cotta, plaster, or tiles.
The value and respect given by Iranians 
to their religious leaders, have deeply 
penetrated in their traditional and Islamic 
architecture. The Iranian Muslim artists have 
decorated the interior and exterior surfaces 
of religious buildings, domes, belfries, and 
mosque minarets with the most beautiful 
tiles in terms of color and design. During 
the Islamic period, several palaces, bridges, 
avenues, and gardens were either built or 
reconstructed in various towns of Iran, 
particularly in Isfahan. Historic monuments 
of the latter town are so numerous that 

nowaday it is compared to huge museum 
of art works. Foreign travelers called it “Half 
of the World”. Sir Jean Chardin (161713) a 
dependable observer and a French traveler 
who made journeys to Persia and visited 
Isfahan during Safavid period, said in 1666 
that the town had 164 mosques, 48 madrasas 
(schools), 182 caravanserais, and 373 baths.
The great maydan (square) at Isfahan called 
Naqsh-i-Jahan (world image) contains a 
galaxy of excellent architectural works of 
Iran. The square is situated in the center 
of the present city of Isfahan, and has been 
described as unique by world archaeologists 
in terms of architectural style, dimensions, 
and splendor.
No doubt, by the end of 16th century, no such 
maydan had been constructed neither in 
Iran, nor in other countries of the world. This 
unique phenomenon of art and architecture 
is a creation of experienced and creative 
Iranian architects.
The most famous architectural works of 
Maydan Naqsh-i-Jahan are Masjid-i-Shah 
(now Imam Mosque),. Shaykh Lutf ’ Allah 
mosque, and the Al Qapu Palace – seat of 
government – situated in their full splendor 
at the north end, east and west of maydan, 
respectively.
The southern side of maydan leads to the 
great bazaar of Isfahan, which is one of the 
most attractive and beautiful bazaars of the 
east, representing the great era of Islamic 
architecture with its buildings, the maydan 
and its historic monuments during the 
Safavid period (1491-1722).
Architectural monuments of Isfahan are 
known for better in western countries 
compared to other architectural 
masterpieces of Iran. They enjoyed a 
legendary fame in European countries 
at the time of their construction. Foreign 
merchants, travelers, and ambassadors 
have appreciated the beauties of Isfahan 
in their own languages. During the recent 
centuries, too, many famous Iranologists 
and archaeologists have traveled to Iran 
from all over the world and carried out 
deeper studies concerning the architectural 
monuments of Isfahan. As the result of such- 
studies, numerous books and articles have 
appeared in connection with the Islamic art 
of Iran, particularly its architecture.

Iranian Architecture in Isfahan

Iranian Architecture in Isfahan is the new chapter 
which was opened in the Islamic period led to 
the creation of remarkable religious buildings. 
Iranian arts such as calligraphy, stucco, mirror 
work, and mosaic work, became closely tied 
together in this new era. Islamic architecture 
and building decoration are among the most 
beautiful means of expression. Decoration does 
not play such an important role in any other type 
of architecture.

According 
to Dr. D. Huff, 
a German 
archaeologist, 
the dome, 
similar to 
Iran itself, is 
the dominant 
element 
in Persian 
architecture. 
This 
statement, 
applies fully 
to Iranian 
architecture; 
because when 
one looks at 
lrano-lslamic 
buildings, 
huge halls 
and massive 
domes are the 
first elements 
which 
immediately 
attract one’s 
attention. 
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The policymaking council of 
the Imam Khomeini’s Grand 
Mosallah has selected it as 
the venue for hosting 32th 
Tehran International Book 
Fair.
According to the Deputy 
Director of Cultural Affairs 
Department of the Ministry 
of Culture and Islamic 
Guidance, the second 
meeting of the policymaking 
council of the 32th Tehran 
Book Fair, chaired by Mohsen 
Javadi, was held on January 

9 after which the council 
spokesman announced 
the selection of Imam 
Khomeini’s Grand Mosallah 
as the venue for the Tehran 
Book Fair. 
Ayoub Dehqankar said, 
‘Imam Khomeini’s Mosallah 
has been considered as the 
venue for the Tehran Book 
Fair, but in spite of this 
choice, interaction with 
Mosallah’s managers is 
still open on the executive 
mechanism.” 

E. Azarbaijan 
prov. exports 
products to 98 
countries
East Azarbaijan 
Industry, Mine and 
Trade Organization 
Deputy for Export 
Promotion and 
Commercial Affairs 
Gholamali Rasti 
revealed the export 
of products from 
this province to 98 
countries in the 
world in the nine 
months of the current 
year (March 21 – 
Dec. 21), showing 
a considerable 7.2 
percent hike as 
compared to the last 
year’s corresponding 
period.
He made the above 
remark in the 
provincial Working 
Group session of export 
of nonoil commodities 
and said, “1,950,000 
tons of goods, valued 
at $1.640 billion, were 
exported from this 
province, registering a 
significant 5.4 percent 
hike in terms of weight 
as compared to the 
same period of last 
year.
Most products 
m a n u f a c t u r e d 
in this province 
were exported 
to the countries 
including Iraq, 
Turkey, Afghanistan, 
Georgia, Armenia 
and Azerbaijan, he 
reiterated.He went on 
to say that industrial 
products accounted for 
44 percent maximum 
export share of nonoil 
commodities in the 
same period, followed 
by agricultural 
products, chemicals, 
p e t r o c h e m i c a l s , 
mining and minerals.
For his part, Habir 
Mahouti CEO of 
Tabriz International 
Exhibition put the 
number of exhibition 
organized in this 
province in the current 
year (started March 21, 
2018) at 45 and said, 
“organizing exhibitions 
in this province highly 
welcomed by visitors in 
a way that 65 percent of 
exhibitors participated 
from other provinces.”
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Tehran Grand Mosallah to host 
32th intl. book fair

“We believe that we should not 
comply with the illegal sanctions 
against Iran,” Reuters quoted 
Zanganeh as saying at a joint press 
conference with Iraq’s Oil Minister 
Thamer Ghadhban during a visit to 
Baghdad.
While it stays under US sanctions, 
Iran will not be discussing the volume 
or the destination of its oil exports, 
the Iranian oil minister said.
During his visit to Iraq, Zanganeh 
discussed with his counterpart 
cooperation in different areas, 
“especially on oil issues,” the Iranian 
minister said.
Meanwhile, Iraq’s minister 
Ghadhban said Iraq and Iran are 
jointly exploring two oil fields shared 
by the two countries, despite US 
efforts to isolate Iran from global oil 
markets.

He said Iraq is honoring an existing 
exploration agreement with 
neighboring Iran.
Since the US sanctions on Iran’s oil 
entered into force on November 5, 
Iran has continuously underlined 
that the United States will not be able 
to choke off all its oil exports.
A month after the sanctions were 
reinstated, Iran’s First Vice-
President Eshaq Jahangiri said 
that the Iranian government could 
manage the country even without 
relying on oil export revenues.
Iran’s President Hassan Rouhani, 

meanwhile, reiterated in early 
December that the US cannot stop 
Iran from exporting its oil. 
“The United States said it would 
stop Iran’s oil export and business 
relations, making Iran isolated, but it 
could not do it and it won’t be able to 
sever our relations with the peoples 
of the region,” Rouhani said in an 
address.
“We will sell our oil and they can’t 
stop us from doing this, said Rouhani 
adding, “If the US wants to stop our oil 
sales, no oil will be exported from the 
Persian Gulf.”

36m tons of foodstuffs go to 
waste in Iran annually
An official said that some 120 million tons of 
foodstuffs are produced in Iran annually, 36 
tons of which go to waste in different ways.
Head of State Crisis Headquarters Esmaeil Naj-
jar told a local meeting on water and soil that 
uncontrolled use of agricultural toxins not only 
causes environmental pollution but also lowers 
quality of agricultural products.Noting that 
water resources should be managed properly, 
he added that some 1,200 billion rials were 
earmarked to solve water problem this year.
Ilam Province is an agricultural and animal hus-
bandry hub for its suitable water resources and 
desirable weather conditions, he said, noting 
that conversion and supplementary industries 
should replace setting up factories.

Iraqi preident: 
Strengthening Iran-Iraq 
ties in interest of region
Iraqi President Salih Barham on Thursday 
reiterated that promoting Tehran-Baghdad 
relations will benefit regional security and 
stability.He made the remarks in a meeting with 
Iran’s Petroleum Minister Bijan Zangeneh in 
Baghdad late on Thursday. During the meeting 
also attended by Iran’s Ambassador to Iraq 
Iraj Masjedi, the two sides also discussed 
ways of boosting bilateral ties in different 
fields, particularly oil and gas sector. Zangeneh 
expressed pleasure over the level and quality 
of ties in various arenas and voiced Iran’s 
readiness for enhancing them.Zangeneh left 
Baghdad for Tehran after a day-long official 
visit to the neighboring state.Zangeneh arrived 
in Baghdad on Thursday morning at the head 
of a delegation and was welcomed by Iraqi 
counterpart Thamir Ghadhban.

Iraq stresses boost of energy 
ties with Iran
 Iraqi Prime Minister Adil Abdul-Mahdi urged 
on Thursday expansion of relations between 
Iran and Iraq in various sectors, especially 
in the field of gas and oil.Abdul-Mahdi 
made the remarks in a meeting with Iran's 
Minister of Petroleum Bijan Zangeneh and his 
accompanying delegation in the Iraqi capital.
He said development of bilateral ties between 
Tehran and Baghdad will serve interests of both 
Iranian and Iraqi people.Zangeneh, for his part, 
expressed hope for establishment of stronger 
oil and gas ties between the two neighbors and 
said more cooperation is needed to achieve 
such a goal.He congratulated Abdul-Mahdi on 
his election as new Iraqi Prime Minister and 
hoped for further stability and growth of the 
country.

Iran will not be complying with the “fully illegal” 
US sanctions, Iranian Oil Minister Bijan Zanganeh 
said on Thursday, in yet another defiant statement 
from Tehran after the American sanctions on Iran’s 
oil and shipping industry snapped back in early 
November.

Iran Not to Comply with Illegal US 
Sanctions: Oil Minister

news

Economists predict risk 
of US economic recession 
rising
The risk of an economic recession in the 
United States has grown to the highest level 
in seven years, according to a survey by 
economists.
There is now a 25 percent chance of a 
recession within the next 12 months, the 
highest level since October 2011 and up 
from just 13 percent last year, a monthly poll 
of economists conducted by The Wall Street 

Journal found.
The growing risk of a recession came from a 
slew of worries including US trade tensions 
with China, rising interest rates and the sharp 
stock market selloff, the survey revealed.
The massive equity sell-off in December on 
Wall Street led to the US stock market’s worst 
year since the financial crisis in 2008.
The Journal surveyed 73 economists from 
January 4- 8.The economic outlook for 
2020 is even dimmer with 56 percent of the 
economists foreseeing a downturn.
About 84 percent of the economists predict 

a worsening US economy, which is about the 
same level in December but higher that only 
53 percent in October.
The recent economic data has been mixed. 
While December’s employment report 
shows the labor market remains solid, the 
US manufacturing index hit a 15-month 
low in the same month.A survey by Reuters 
in December indicates that the risk of a US 
recession in the next two years has risen to 
40 percent.
Global slowdown
The world economy is showing clear signs of 

a downshift, with many US trading partners, 
especially in Europe and Asia, weakening or 
expected to expand at a slower speed. Their 
deflating growth can, in turn, weigh down the 
US economy.
Several other global risks abound. There is 
Britain’s turbulent exit from the European 
Union. Italy appears close to recession and 
is struggling to manage its debt.China, the 
world’s second-largest economy after the 
US, is trying to manage a slowdown in growth 
that is being complicated by its trade war 
with Washington.

“We believe that 
we should not 
comply with the 
illegal sanctions 
against Iran,”

US sanctions are surprise boon 
to Iran's steel exports
Iran’s dramatic currency depreciation has had beneficiaries, 
foremost in its burgeoning steel industry which has seen 
exports remain steady despite the new US sanctions.
Last August, the US reenacted its secondary sanctions against 
Iran’s steel and aluminum products, gold and precious metals, 
graphite and coal to choke off the country’s vital revenue 
streams.Further sanctions were imposed in November to 
target its lifelines in the oil, energy and shipping sectors, 
leading to a drop by several hundred thousand barrels per 
day in oil exports.
However, the metals industry has taken it all in its stride and 
even been boosted by the lower rial which has made steel 
exports highly competitive on world markets.
According to CEO of Tehran-based AASIM Consulting Group 
Mohsen Parvan, Iran's steel exports this year which ends 
March 21 are set to equal last year's record of over 9 million 
tonnes."Iran has so far exported 6 million tonnes of steel in this 
Iranian year, similar to the previous year. At least half is semi-
finished products such as billet and slab," oil pricing agency 
S&P Global Platts quoted him as saying.  
Iranian steelmakers have largely maintained their links with 
their partners, mostly in the Middle East, Russia, China and the 
European Union, despite the sanctions.
Iranian rebars, billets, IPE (I-beams), blooms and slabs have 
avid customers in Iraq, Qatar, Oman and the United Arab 

Emirates.CIS nations such as Ukraine and Kazakhstan also 
take in supplies, with small amounts being sold in the EU 
where Iran’s steel exports are facing an increasingly hostile 
terrain.
The European Union has been levying tariffs on Iranian steel 
imports since October 2017 when the European Commission, 
the bloc’s executive body, hit hot-rolled steel from Iran with 
taxes.
Germany, Spain and Italy are Iran’s key customers for steel in 
the European Union.According to Iranian Steel Producers' 
Association (ISPA) figures, exports of steel products totaled 
5.273 million tonnes in the first eight months of the current 
Iranian year.They included 1.92 million tonnes of finished 
products, up 104% year on year, and 3.335 million tonnes of 
semi-fabricated products, down 21%.
Last month, head of the Iranian Steel Producers Association 
Bahram Sobhani said Iran is capable of producing 25 million 
tonnes of steel in the current fiscal year.



Australia Denies Mass 
Immigrant Hunger Strike
Australia has denied that hundreds of immigrants 
have gone on a mass hunger strike at a facility in 
Melbourne, while insisting conditions at the facility 
are not “inhumane or brutal.”Days after detainees 
and activists declared a hunger strike in a protest 
against living conditions, the Australian Border Force 
said there was no “mass hunger strike” at Melbourne 
Immigration Transit Accommodation.“While some 
detainees are refusing to attend regular meal times as 
part of a protest, they continue to eat and drink in other 
parts of the facility,“ the border force said in a statement.
But activist Ian Rentoul of the Refugee Action Coalition 
said the “hunger strike protest” was now in its fourth 
day.Detainees launched the protest over complaints of 
prison-like conditions and limited privacy.Thirty-year-
old New Zealander John Vaofusi, who lost automatic 
residency rights after being convicted for assault, 
earlier told AFP he would continue the hunger strike 
“until we see some change.”“I feel like I’m in jail again,“ 
he said. “I’ve done my time for that crime.”The border 
force defended conditions inside the centre, saying 
“the detention population has changed considerably 
in recent years.”It added “a significant number” of 
the detained population had “their visa cancelled on 
character grounds, based on criminal convictions 
and links to criminal associations such as outlaw 
motorcycle gangs or organized crime.”Successive 
conservative and Labor governments have upheld 
a decades-old policy of mandatory detention for 
“unlawful non-citizens” even for minor offences like 
visa overstays.

Bolivian pres. hails Iran’s 
outstanding role in countering 
terrorism
 Bolivian President Evo Morales appreciated Iran’s 
position in maintaining peace and security in 
the international arena especially in the field of 
countering terrorism in the West Asian region.
He made the remark in his meeting with visiting 
Iranian Minister of Defense (MoD) Brigadier 
General Amir Hatami in Caracas on the sidelines 
of swearing-in ceremony of Venezuelan President 
Nicolas Maduro who was elected to the office for 
a second term.Hatami also met and held talks 
with Bolivian foreign and defense ministers and 
exchanged views on the regional and international 
developments as well as bilateral ties.For his part, 
Bolivian President Morales placed special emphasis 
on the need to broaden and enhance bilateral 
relationship with the Islamic Republic of Iran.For 
his part, Hatami appreciated the revolutionary and 
independent position of Bolivia, saying, “Bolivia 
made outstanding progress and development under 
the presidency of Mr. Morales.”Islamic Republic 
of Iran is ready to establish intimate and amicable 
cooperation with Bolivia especially in the field of 
transfer of technical knowhow and technology in 
line with developing this country, Hatami reiterated.

US birth rate too low to replace 
population: Report

Nationwide, the fertility rate 
was 16 percent lower than 
what is required to keep 
the population level steady, 
the US Centers for Disease 
Control and Prevention 
(CDC) revealed Thursday.
Experts say this is likely 
due to the fact that the large 
proportion of native-born 
women are having fewer 
children than before.
CDC researchers also found 
that the US white population 
has been hit hard by the 
Great Recession of 2008 and 
is aging.
The CDC reported in May 
that the US birth rate has 
fallen for three straight 
years. The agency said the 
number of US babies born 
in 2017 fell 2 percent from 
2016 to 3.85 million, a 30-
year low.
Demographers and public 
policy experts say if the rate 

continues to decline, there 
will not be enough healthy, 
young workers to keep the 
economy going and replace 
an aging population
Researchers looked at 
the birth certificates from 
all 50 states, in addition 
to Washington, DC. The 
nation’s capital had the 
lowest birth rate.
The only states that are 
keeping up with the 
population are South Dakota 
and Utah.
“Many states have seen 
fewer births and more 
deaths in recent years,” 
said Sandra Johnson, 
a demographer in the 
Population Division of the 
US Census Bureau.
“If those states are not 
gaining from either 
domestic or international 
migration they will 
experience either low 

population growth or 
outright decline,” she said.
Declining birth rates in 
Western societies have been 
the subject of considerable 
public analysis in recent 
months.
A recent study by a 
conservative think tank 
in Washington, DC, found 
that that fertility rates in the 
United States have declined 
significantly and could fall to 
their lowest rates ever.
The research, "Declining 
Fertility in America," which 
was released in December 
by the American Enterprise 
Institute, shows that birth 

rates have fallen in America 
to one of the lowest recorded 
levels, and could drop even 
further to record low levels.
Most of these drops in birth 
rates are a result of changing 
marital habits, mainly young 
people delaying marriage, 
said the report's author, 
Lyman Stone.
Policy responses are 
unlikely to effectively 
address the many 
challenges young people 
face regarding childbearing 
and a significant recovery in 
birth rates is not likely, Stone 
predicts.

The US birth rate was down in nearly all 50 states in 2017 and below 
the level needed for the population to replace itself, according to a 
new government report.
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The Italian newspaper 
La Stampa on Thursday 
wrote that the case of 
relations between the 
Chinese company Huawei 
and Iran has become more 
complicated for breaking 
the US sanctions.
Huawei told the 
Washington government 
that the two companies 
Skycom Tech and Canicula 
Holdings, through which 
it worked in Iran, were 
completely independent 
and did not belong to the 
Chinese company. 
But according to evidence 
retrieved by Reuters, the 
two companies belong to 
Huawei, and the Chinese 
company’s violation of US 
sanctions is much wider 
than it has been thought 
so far, and many leading 
Huawei executives are 
involved. 
The Italian newspaper 
claimed that Skycom 
Tech Company had been 
supplying electronic 
equipment to Iran and 
Canicula Holdings is the 
financial manager of the 
operation. The available 
evidence suggests 
very close connections 
between them and 
Huawei. The director 
of SkyeCom in Iran is 
one of Huawei’s leading 
executives and has signed 
many leading Chinese 
executives in the Skycom 
bank accounts in Iran.
Iranian, Russian 
diplomats discuss 
recent develop-
ments in Syria
Senior Aide to the Iranian 
Foreign Minister for 
Political Affairs Hossein 
Jaberi Ansari met and 
held talks with a number 
of Russian officials late 
on Thu. over recent 
developments in Syria.
In this meeting, Jaberi 
Ansari met with Russian 
Deputy Minister of 
Defense Lieutenant 
General Alexander Fomin 
at the venue of Russian 
Ministry of Defense and 
exchanged views on 
Syria’s developments and 
relevant issues.
The Iranian diplomat 
also met with Russian 
Deputy Foreign Minister 
Sergei Vershinin and 
Special Presidential 
Envoy for Syria Alexander 
Lavrentyev and discussed 
the latest developments of 
peace process in Syria and 
Yemen.

Italian 
newspaper: 
Huawei case 
complicated in 
violating anti-
Iran sanctions
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Fighter jets to 
defend Iran 
with full power: 
Cmdr
The deputy commander 
of the Iranian Army Air Force said the air force 
fighters would defend the country with full power.
Brigadier General Hamid Vahedi said on Thursday 
night the Air Force of the Islamic Republic Army 
implemented the night bombardment plan with the 
help of the long-, short- and mid-range bombers in 
'Defenders of Velayat Drill,' and achieved pre-set 
goals. The deputy commander of the Army Air Force 
announced that the operation used domestic bombs 
and weapons. 

CFT 
admission 
not in 
contradiction 
with dignity, 
independence of Iran
The Iranian MP has emphasized that the acceptance of 
the Convention on Combating the Financing of Terrorism 
(CFT) has nothing to do with the dignity, independence and 
capabilities of the country, but it is necessary to engage with 
the world.CFT admission not in contradiction with dignity, 
independence of IranArdeshir Nourian said here on Thursday 
evening, 'We cannot engage with the world unless we become 
a member of the CFT Convention, and this will resolve some of 
the economic and trade problems of the country.' 

Sanchi case 
to be put on 
court inquiry 
in 5 months
Director of National 
Iranian Tanker Company 
(NITC) said the case of accident between Iranian 
and Chinese ships (Sanchi disaster) will be examined in the 
next five months and its trial is being held in Hong Kong or 
China.
Nasrallah Sardashty said on Thursday evening, 'British 
insurers on contract with National Iranian Tanker Company 
are negotiating directly with China, Korea and Japan with the 
claims made about water pollution.' He argued that the trial, 
scheduled to be held in China or Hong Kong, would determine 
the extent of the blame for the Sanchi incident, which does not 
have much to do with the NITC.

Wherever US interferes, chaos follows: FM Zarif
Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif has countered US Secretary of State 
Mike Pompeo's claims that "when America retreats, chaos often follows," saying 
actually the opposite is true.“Whenever/wherever US interferes, chaos, repression, 
and resentment follow,” Zarif tweeted on Thursday in response to Pompeo's 
remarks in Egypt which raised eyebrows in the United States and abroad. US 
Secretary of State Pompeo once again repeated unfounded and baseless accusations 
against the Islamic Republic of Iran and said, “preconditions that Washington have 
determined for continuation of talks with Tehran remain in place.”
Pompeo described the US as a “force for good” in the Middle East in a speech at 
the American University in Cairo, which contradicted President Donald Trump's 
announcement last month to pull troops out of the region. 

MP: No state ban on détente with other countries
Chairman of the National Security and Foreign Policy Commission of the Iranian 
Parliament considered interaction with the world as the requirement for reaching the 
goals of the 2025 vision document and said there is no prohibition by state concerning 
détente with world countries.Heshmatullah Falahatpisheh said on Thursday evening, 
“One of the most important goals outlined in the document is the prospect of Iran 
converting to the first economic power of the region, and this will not certainly be 
achieved by conflict with the world”. “Although we have disagreements with Western 
countries, we cannot treat maliciously with all countries, and if we do not have interaction 
with the world we cannot achieve our goals,' he continued.The MP called the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA)'s philosophy as interacting with the world and 
the détente .

News

Friendship group urges boost of ties 
between Iran, Kuwait
Head of the Kuwaiti-Iranian Friendship Association has called 
for expansion of bilateral relations in economic, cultural and 
social spheres between the two countries.
Speaking at the introduction ceremony of Iran›s new 
Ambassador to Kuwait City on Thursday, Chairman of the 
Kuwaiti-Iranian Friendship Association Abdulrahman Al-
Awadi said that the Association is attaching much importance 

to popular and semi-official relations with the Iran.‹Currently, 
close relations between Iran and Kuwait in all spheres are 
urgently needed,› he said referring to the two nations› 
‹undetachable historical and popular bonds›.
Mohammad Irani, the new Iranian ambassador to Kuwait 
said that the social and cultural commonalities are rooted 
in the history of the two nations, and the role of Iranians in 
prosperity and building Kuwait is undeniable.
Iran has always been a fateful friend to their neighbors, 
particularly in crises, he said.

US military withdraws 
some equipment from 
Syria
The US military has begun moving 
some equipment out of Syria, following 
Donald Trump’s decision back in 
December to withdraw troops from 
the war-torn country.An unnamed US 
defense official told AFP on Thursday 
that he confirmed removing military 
equipment from Syria. “For security 

reasons,” however, he declined to 
provide additional information.The 
movement of the equipment is a signal 
that US President Donald Trump is 
keeping his promise to pull the 
nearly 2,000 military forces out from 
Syria. Trump has claimed the Takfiri 
terrorist group has been defeated; 
hence there remains no reason for US 
troops to remain in Syria any longer.  
The unexpected announcement has 
triggered mixed reactions from both 

within the country and abroad, with 
US Defense Secretary James Mattis 
resigning due to what he called policy 
differences with President Trump.
US Secretary of Defense Mike Pompeo, 
however, has vowed the decision will go 
ahead regardless of disapproval from US 
officials and allies. “President Trump’s 
decision to withdraw our troops has 
been made. We will do that,” the top US 
diplomat said at a joint press conference 
in Cairo on Thursday.

US birth rate 
drops to 
lowest level in 
3 decades
Women in the 
United States 
gave birth last 
year at the 
lowest rate in 
30 years.



36m tons of foodstuffs go to waste 
in Iran annually

Iran has greatest bank of umbilical cord blood 
samples in Middle East
Managing director of the umbilical cord stem cell bank in Royan Institute said that Iran with 
110,000 umbilical cord blood samples ranks first in the Middle East.
Morteza Zarrabi added on Thursday evening, “13,000 samples are related to Khorasan Razavi 
province, which was taken by several hospitals in Mashad and sent to Tehran for maintenance.’ 
He stated that 54% of the umbilical cord blood stored in Royan Institute’s blood bank was due 
to the birth of boys and 46% of girls, and 86% of them taken after cesarean delivery and 14% of 
normal births.
‘Iran is now among the top 10 countries that hold stem cells,’ Zarrabi added.

Deputy Director of 
Training Department 
at Iran’s Naval Force 
said there are 1200 
sunken ships in the 
Persian Gulf, with 40 
of them being gigantic.
Addressing the Second 
National Conference 
on Geography 
Education with a Water 
and Environmental 
Approach in the 
textbooks on Thursday, 
Admiral Parviz Salimi 
Panah said, ‘These 
sunken ships with 
non-renewable fuel 
tanks and their load 
are destroying the sea, 
which the Navy has 
to remove them from 
water.’He also said that 
more than 30 marine 
events occur in the 
Persian Gulf and Oman 
Sea annually.
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Iran envoy: EU sanctions shrugging off responsibility
'While Europe has turned into a safe haven for the 
terrorist group Mujahedin-e Khalq Organization 
(MKO, aka MEK) and other terrorists that have killed 
thousands of Iranian civilians, the European Union 
is blasting Iran and imposing sanctions on Iranians,' 
Kazem Gharibabadi wrote recently on Twitter.
Accusing an Iranian entity and two nationals of 
being involved in plots in Europe, the EU imposed 
sanctions on them on Tuesday.
Iranian officials at the country's foreign ministry 

have rejected the accusation, calling it attempts by 
Zionist regime intelligence apparatus to damage 
Iran-Brussels relations following the US withdrawal 
from the nuclear deal.
Iran's Ambassador to Britain Hamid Baeidinejad has 
also criticized Europe for harboring terrorists and 
separatist groups.
Iranian people do not consider as political freedom 
giving a breathing room to such hated groups and 
providing them with a chance to plot terrorist 
attacks and disintegrate Iran.
A video released on social media on Wednesday 
showed a number of people holding the flag of 
terrorist group known as Al-Ahwaziyeh raiding 
Iran's embassy in The Hague.
The terrorist group claimed the responsibility 
for a bloody attack on an Iran's military parade in 
September. Thirty people, including children, were 
killed and scores more were injured in the attack. 

"I would just comment that this administration 
has been tougher on Russia and has done 
more Russian sanctions than before, we will 
continue to do this," he told reporters after a 
closed-door briefing for members of the House 
of Representatives on lifting sanctions against 
companies linked to Russian businessman Oleg 
Deripaska, TASS reported.
According to Mnuchin, the US Department of the 
Treasury "has made its best judgment in applying 
the law and regulations for us to have effective 
sanctions programs."The statement came in 
response to earlier concerns, expressed by the 
congressmen over the removal of sanctions. Rep. 
Raja Krishnamoorthi earlier said he was "very 
disturbed" by those developments. "I am afraid 
this is the tip of the iceberg of the undoing of the 

sanctions regime," he said.
High-ranking US administration officials have 
repeatedly said in the past months that they would 
keep pressing for more sanctions against Russia.
On April 2018  ,6, American authorities 
slapped sanctions on several Russian officials, 
businessmen and companies. Among them was 
Oleg Deripaska and companies linked to him, such 
as Rusal, En+, EuroSibEnergo, GAZ Group, and 
others. The sanctions stipulate freezing assets on 
US soil, and banning US citizens from engaging in 
any business activities with those companies.
The US Treasury initially gave American investors 
until May 2018 ,7, to sell shares and bonds of 
those companies, and until June 5 to wind down 
operations or existing contracts with those 
enterprises. Nonetheless, the deadline was 
extended several times since then.On December 
2018 ,20, it became known that the US Treasury 
was ready to remove sanctions against En+, 
Rusal, and EuroSibEnergo within 30 days since 
Deripaska had agreed to reduce his control in En+ 
from roughly %70 to %44.95.

FATF-related conventions to be decided by next month
In an exclusive interview with the Islamic Republic 
News Agency (IRNA) at the end of a two-day trip to 

Chaharmahal and Bakhtiari on Friday, Heshmatullah 
Falahatpisheh said the decision on these conventions 
will be made at the Expediency Council.
Bills related to the Financial Action Task Force (FATF) 
are for standardization and organizing the banking 
system and connect the banks of Iran with the banks and 
financial institutions of the world. 
A special financial action group is a transnational entity 
that monitors the rules and regulations of different 
countries to measure their effectiveness in combating 
money laundering.

India and Russia spoke on regional and global issues, including 
the implementation of the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), Economic Times reported.India and Russia 
reiterated common approaches to current global and regional 
problems, including the implementation of the JCPOA, to 
resolve the situation around the Iranian nuclear program. 
This was the theme when Deputy Minister of Foreign Affairs 

of Russia Serge Ryabkov and Foreign Secretary V K Gokhale in 
New Delhi met on Wednesday. 
'During the meeting, the unprecedented nature of the Russian-
Indian Special and Privileged Strategic Partnership was noted, 
and a high assessment was given to the positive dynamics of 
bilateral relations in various fields,' according to a statement 
from the Russian government. 

New sanctions of Europe on Iran will not affect the 
country's diplomatic mission, French Ministry for 
Europe and Foreign Affairs spokesperson said on 
Wednesday.The spokesperson told a press conference 
that the sanctions were imposed by the European 
Council on a state organ and two individuals.The 
sanctions do not affect Iran's embassies and diplomatic 
missions in Europe, the spokesperson said.'These 
measures only target the entity and individuals listed 
and do not affect the functioning of Iranian diplomatic 

missions whose property, including their bank accounts, 
benefit, under international law, from immunity 
preventing them in principle from being subject to 
implementing measures.'On vain allegations, the EU on 
Tuesday added the names of two Iranian officials to the 
asset freeze list.Earlier, Iranian Foreign Ministry had 
ruled out the claims raised against the Islamic Republic 
in Europe territory and said they were caused by efforts 
of Zionist regime intelligence service to harm Tehran-
Brussels relations after the US' JCPOA exit.

Islamic Republic has not been involved in an act of terror, 
Mojtaba Zonnour, a member of the Iranian Parliament 
(Majlis) National Security and Foreign Policy Commission 
said on Thursday.
The MP criticized Netherland for being a safe haven for 
terrorist elements.
He called on the European Union (EU) to prevent its 
member states becoming a safe haven for terrorist 
elements.

Continuation of such approach can damage close relations 
between Iran and the EU, Zonnour noted.
The EU has imposed new sanctions against an Iranian 
entity and two individuals. EU sanctions followed 
Netherland accusations which claim Iran's involvement 
in killing two Dutch citizens.
'Europeans, incl Denmark, Holland & France, harbor 
MEK—who killed 12000 Iranians & abetted Saddam's 
crimes against Iraqi Kurds—as well as other terrorists 
staging murder of innocent Iranians from Europe. 
Accusing Iran won't absolve Europe of responsibility for 
harboring terrorists,' Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif has said in a message released in his twitter 
account. 

Iran envoy: EU sanctions shrugging off responsibilityUS Treasury Secretary Vows to Go Ahead with Anti-
Russian Sanctions

FATF-related conventions to be decided by next month

India, Russia discuss Iran's nuclear deal

France: Sanctions not to affect Iran diplomatic missions

Netherland accusations against Iran baseless: MP

The United States will continue its policy of 
harsh sanctions against Russia, US Treasury 
Secretary Steven Mnuchin said.

Chairman of the National Security and Foreign 
Policy Commission of the Iranian Parliament 
said the fate of Financial Action Task Force 
(FATF) conventions are to be determined by 
next month.

Iranian lawmaker rejected the Netherland 
claims against Iran, describing them as 
baseless.

Iran's Permanent Representative to Vienna-
based UN organizations criticized the new 
sanctions by the European Union against an 
Iranian entity and two individuals as totally 
unacceptable and shrugging off responsibility.
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