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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

به انگیزه انتخابات تازه اتاق های بازرگانی ایران؛   

جایگاه اتاق بازرگانی در اقتصاد کالنشهر اصفهان کجاست؟

بازار طال و سکه  97/12/12 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,420,0004,120,000قدیم

سکه طرح 
4,485,0004,245,000جدید

2,500,0002,300,000نیم سکه

1,570,0001,410000ربع سکه

870000750000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18409758488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

اشتغالی از جنس 
سالمتی!

ایران کشوری چهار فصل است 
که مواهب الهی از هــر در برای 
 آن باز شــده اســت. از یک سو 
چاه های نفت و از یک سوی دیگر 
مخــازن گاز، در یک دریا خاویار 
و در دریای دیگــر مروارید های 
گرانبها، در یــک کوه معدن طال 
و در کوه دیگر معــدن فیروزه و 
در تمام این کوه و جنگل و دریا 
و کویر پراســت از مواهبی به نام 
گیاه دارویی. که ایرانیان هر کدام 
از این منابــع را بخواهند جهانی 
کنند و از آن اســتفاده اقتصادی 
 کنند، ســرآمد دیگر کشــورها 
می شوند. حال چه شده که تنها 
نفت را بها می دهند خدا می داند! 
شــاید منفعت آنی نفت و گاز به 
قدری است که مسئولین را از بقیه 
مواهب بی نیاز کرده اما ای کاش 
کسی پیدا می شد و به این مواهب 
الهی بها می داد تا ســفره مردم 
پایین دست هم رنگی شود و اگر 
از سفره برخی مسئولین بوی نفت 
می آید حداقل از سفره فیروزه ای 
مردم عادی بوی گیاهان دارویی 
استشمام می شد که به راستی 

همین یک قلم برای ...

چنارها به چهارباغ می آیند؛   

 شهر به استقبال بهار می رود
در حالی که تنها ۱۸ روز تا آغاز ســال جدید باقی 
مانده، شهروندان در صدد خانه تکانی و شهرداری 
مشغول مهیاسازی شهر با استفاده از تمام امکانات 

و تجهیزات است.
 اصفهان وقتی زیباتر می شــود که عــالوه بر آثار 
تاریخی و بی نظیرش، فضای شــهری و سرسبزی 
خیابان ها و میادین آن هم شادابی و طراوت نصف 
جهان را جهانی کند، درست مثل این روزها که به 
همت شهرداری اصفهان در بیشتر میدان های شهر 
انواع گل ها و گیاهان بهاری کاشــته شده و رنگ و 

روی شهر را دیدنی تر کرده است.
بــرای آگاهــی از اقدامــات در حــال انجام 
شهرداری برای استقبال از بهار ۹۸ و مسافران 
نوروزی با »حســین امیری« معاون خدمات 

شهری شهردار اصفهان به گفت و گو ...

فرزانه مستاجران
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

     رسالت اتاق بازرگانی ارائه کمک های علمی و فنی در حوزه اقتصاد است نه صدور مجوز.

»آسمان« در صدر ایرالین های

 پُرتأخیر؛

کاهش 15.4 درصدی 
تعداد پروازها

تازه ترین گزارش عملکرد پروازی شرکت های هواپیمایی نشان می دهد شرکت هواپیمایی آسمان در دو 
ماه آذر و دی امسال بیشترین تأخیر در پروازهای داخلی را به خود اختصاص داده است.

سازمان هواپیمایی کشوری عملکرد شرکت های هواپیمایی را در خصوص تأخیرهای پروازهای داخلی در آذر ماه منتشر کرد. 
بر اساس این گزارش بیشترین میزان تأخیر پروازهای آذر ماه امســال به هواپیمایی آتا تعلق داشت که ۶۴ درصد پروازهای این 

شرکت با تأخیر انجام شد. آتا ایر از ۳۷۷ سورتی پرواز در آذرماه ۲۴۲ پرواز معادل ۶۴ درصد را با ...

 

شهرستان ها

ایمنا
گـــزارش

شهردار شهر گز خبرداد:

تشکیل کمیته جذب 
سرمایه  های مردمی

شهردار شــهر گز 
گفــت: موضوعات 
قابل سرمایه گذاری 
در شهر گز متعدد اســت و انتظار داریم 
خیران شهرساز بیشتری داشته باشیم 
چرا که کمک به ساخت شهر و شهرسازی 

کمتر از ساخت مسجد و مدرسه نیست.

محمود بخشی در نشست هم اندیشی توسعه و 
عمران گز برخوار با بیان اینکه بدون مشارکت 
شهروندان، مدیریت شهری توفیقی نخواهد 
داشت، اظهار کرد: مشــارکت تنها به معنای 
ســرمایه گذاری در پروژه های عمرانی نیست 
حتی اگر شــهروندان در نگهداشت یک نهال، 
همکاری در جمع آوری زباله یا رعایت مقررات 
رانندگی و رعایت حقوق شهروندی با مدیریت 
شــهری همکاری کنند قطعا شــهر به تعالی 

می رسد.

    سرمایه های فکری جذب می شوند
بخشی با اشاره به کمبود بودجه در شهرداری ها 
تصریح کــرد: در دوره پنجم به شــدت از بعد 
اقتصادی با کمبود بودجه مواجه شدیم، اما با 
تمام این مشکالت عزم خود را برای توسعه شهر 
و انجام وظایف قانونی جزم کردیم تا شهر را به 

سمت جلو پیش ببریم.
شهردار گز با تاکید بر اینکه عالوه بر سرمایه مالی 
عالقه مند به جذب سرمایه های فکری هستیم، 
اظهار کرد: در حوزه اداری و مالی تالش کردیم 

فرآیندها و روش های انجام کار تسهیل شود و 
مشتری مداری سرلوحه کارمان باشد.

وی در خصوص اقدامات اخیر در شهرداری گز 
گفت: تالش کردیم همواره نظامی پاســخگو 
و قانون مدار داشــته باشــیم که بدین منظور 
کارگروه های تخصصی برای تسهیل در انجام 

کارها ایجاد شد که در گذشته وجود نداشت.
بخشــی مهمترین اقدام این دوره شهرداری 
گز را تشکیل کمیته ســرمایه گذاری و دفتر 
جذب سرمایه های مردمی دانســت و افزود: 
ایجاد شــورای نام گذاری معابر، شورای فرعی 
حمل ونقل و ترافیک و شورای کمیسیون ماده 
۷۷ از دیگر اقدامات مدیریت شــهری در شهر 

گز بوده است.

   تعامل با مردم عامل کاهش پرونده های 
حقوقی است

شهردار شــهر گز در خصوص ساماندهی امور 
حقوقی در شهرداری تصریح کرد: در گذشته 
پرونده های حقوقی بســیاری بود در حالی که 
اگر با شیوه تعاملی با مردم رفتار می شد دلیلی بر 
مفتوح شدن این میزان پرونده حقوقی و صرف 
انرژی بسیار برای رفع آنها نبود، اما در این دوره از 
حجم این نوع پرونده ها با رفتار تعاملی شهرداری 
با مردم به حد چشمگیری کاسته شده است. 
بخشــی با بیان اینکه بانک اطالعاتی امالک 
شهرداری را ایجاد کرده ایم، اظهار کرد: با ایجاد 
این بانک اطالعاتی تاکنون ۲۰۰ مورد امالک 
شهرداری و بیش از ۱۰۰ مورد امالک مجهول 

آن ثبت شده است.
وی داشتن وب سایت به روز را از عوامل وجود 
شــفافیت دانســت و گفت: درآمد شهرداری 
از مردم اســت پس باید بدانند که بودجه ها و 
هزینه های دریافتی در کجا هزینه می شــود 

که تمام اطالعات مذکور در وب سایت آنالین 
شهرداری به نمایش گذاشته می شود.

شهردار شهر گز نداشتن طرح تفضیلی را یکی از 
مشکالت شهر عنوان کرد و افزود: برای این کار 
همه نقشه ها آماده است و با حضور مشاور باید 
در موضوع افزایش تراکم چه در سطح و چه در 

ارتفاع بررسی های بیشتری انجام شود.
بخشی با بیان اینکه پاالیشگاه از سال ۹۲ تا ۹۴ 
پرداختی در مورد عوارض آالیندگی نداشــته 
است، گفت: طبق نظر قانون پاالیشگاه اساسا 
آالیندگی دارد و آلوده است که هفته گذشته 
نیز نظر مساعد رییس امور مالیاتی کشور برای 

پرداخت این عوارض اخذ شد.
وی پروژه شــهرک خودروی شهر گز را یکی از 
پروژه های مهم و ملی این شهر عنوان کرد و ادامه 
داد: بسیار پیگیر بودیم که امتیاز این شهرک تنها 
منحصر به شهر گز باشد و همه طرح های این 

پروژه نیز برای اجرای امور آن آماده است.
شهردار شــهر گز با اشــاره به هزینه بر بودن 
آزادسازی ها افزود: در موضوع آزادسازی امالک 
مسیر فاز دو خیابان شهید اشراقی توافقات الزم 
در جلســات متعدد با مالکان انجام شده است 
که این کار هزینه های چنــد ده میلیاردی به 
شــهرداری تحمیل می کند، اما عالقه مند به 

ادامه کار هستیم.

   بیشــترین عملیات آتش نشانی گز در 
آزادراه است

بخشی با ابراز تاسف از نبود بودجه دولتی برای 
تکمیل مرکز آتش نشانی شهر گز اظهار کرد: 
بیشترین عملیات های امداد و نجات آتش نشانی 
گز در حوادث جاده ای است چرا که نزدیکترین 
واحد به آزادراه است که به دلیل در ارتباط بودن 
این پروژه با جان مردم از خیران و سرمایه گذاران 
درخواســت همکاری برای اجــرای این واحد 

آتش نشانی داریم.
وی در خصوص لزوم مشارکت سرمایه گذاران 
در پروژه کاروانسرای شــهر گز گفت: کسانی 
که عالقه مند به ســرمایه گذاری یا مشارکت 
در احیای این کارونسرا هستند در مزایده این 
کاروانسرا شــرکت کنند و زمین های اطراف 
کاروانسرا هم به سرمایه گذاران قابل واگذاری 
است. بخشــی تردد خودروهای سنگین را از 
بزرگترین معضالت شهر گز دانست و تصریح 
کرد: تخریب معابر شــهر به دلیل این ترددها 
باالست و تا به حال ۱۴۰۰ تن آسفالت در قالب 
روکش و لکه گیری داشته ایم که بخشی از آن با 
استفاده از قیر رایگان تخصیصی به شهرستان 

انجام شده است.
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خـــبــــر

نشست صمیمی اصحاب خبر ورسانه با مدیران روابط عمومی ادارات نجف آباد

نشســت هم اندیشــی مدیران روابط عمومی ادارات و دســتگاه های ادارات 
شهرستان با اصحاب خبر و رسانه با حضور رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شهرستان نجف آباد برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان نجف آباد،  
نشست هم اندیشی اصحاب  رسانه و مطبوعات با مدیران روابط عمومی ادارات و 
دستگا ههای  شهرستان روز چهارشنبه  هشتم اسفند ماه  با حضور رییس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی  و مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان در سالن 
جلسات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نجف آباد با هدف ایجاد تعامل و همکاری 

بین بخشی  برگزار شد .
در ابتدای جلسه  رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نجف آباد ضمن خیر مقدم 
به  مدعوین ، تعامل متقابل و  دوســویه روابط عمومی ها و اصحاب رسانه را  از 
اهداف مهم جلسه  و در نهایت  هر سازمانی عنوان کرد و افزود روابط عمومی ها 

در هر سازمانی نقش هدایتگر را برعهده دارد. 
سید حسن لوح موسوی  با بیان اینکه خبرنگاران یکی از اقشار مظلوم جامعه 
هستند ؛ گفت : این گونه نباید قلمداد شود که خبرنگار صرفا به دنبال انعکاس 
نقاط ضعف هســتند و از اصحاب خبر و مطبوعات و همچنین مدیران روابط 
عمومی ها خواســت تا با کنجکاوی ، نکته سنجی و دقت و پایبندی به اخالق 

خبرنگاری از هیچ کوششی فروگذار نباشند و تمام تالش خود را در این زمینه 
به کارگیرند .

  وی در پایان ســخنان خود خواســتار طراحی جدولی  با موضوع برنامه ها و
 نشست ها ی مطبوعات  با دستگاها و ادارات شهرستان شدند.

در ادمه دکتر عشقی مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان  با اشاره به این 
نکته که انعکاس اخبار صحیح  در  پیشرفت  و توسعه  جامعه پویا  نقش مهم و 
اساســی دارد  وظیفه خبرنگاران و اصحاب خبر و رسانه را بسیار خطیر ومهم 
برشمرد و حفظ صداقت و راستی را از ارکان مهم خبر عنوان کرد و گفت : خروجی 
کار خبرنگاران و مدیران روابط عمومی ها  باید خدمت به مردم و نظام باشد . 
ایشان به توجه به عدم خرید مطبوعات توسط دستگاه ها و ادارات شهرستان 

قول پیگیری این موضوع را در جلسه شورای اداری و از طریق فرمانداری داد .
در ادامه جلســه مدیــران مســئول روابــط عمومــی ادارات و خبرنگاران 
شهرســتان  به ارائه مشــکالت حوزه کاری خود اعم از لزوم ارتباط دوسویه 
روابط عمومی ها و خبرنگاران ، برگزاری جلســات به صــورت فصلی ، اطالع 
رســانی برنامه های دســتتگاهها و ادارات به خبرنــگاران و معرفی یک نفر 
 به عنوان نماینده خبرنــگاران جهت ارتبــاط با مدیران روابــط عمومی ها 

 پرداختند.



 اشتغالی 
از جنس سالمتی!

ادامه از صفحه یک:
...  سامان دادن تمام مردم کفایت 
می کند اگــر به درســتی بهره 

برداری شود.
 چند وقتی اســت استارت آپ ها

 در حوزه اســانس، عطــر، طعم 
دهنده های طبیعــی و رنگ های 
غذایــی در جهــان و اندکی در 
ایران رونق گرفته اســت .خداوند 
منبعــی بــی نظیــر از مواهب و 
منابع خود را در ایــران قرار داده 
اســت. گیاهــان دارویــی یکی 
از این مواهب خدادادی اســت. 
 بنابراین توانمندسازی شرکت ها

  در این حــوزه فرصتــی را مهیا 
می کند تــا با کمک فنــاوری و 
 دانش اقتصاد را در کشــور رونق 

دهیم.
 بنابراین با نفوذ علم و فناوری در 
حوزه های مختلف صنعت گیاهان 
دارویی و فرآورده های طبیعی و 
توجه همزمان به رشد و بالندگی 
شرکت های فناور کوچک و تولید 
کننــدگان بزرگ کمکــی برای 
حرکت چرخ هــای این صنعت 

است.
حوزه گیاهان دارویی بسیار  متنوع 
و گسترده است اما متاسفانه تمام 
بخش هــای آن در ایــران رونق 
نیافته و تنها شــرکت های فعال 
در ایــن حــوزه به بســته بندی 
برخی از این محصوالت بســنده 
کرده اند.این در حالی اســت که 
کشــورهایی مثل فرانسه، آلمان  
و کانادا که هیچ زمینه خاصی در 
 این حوزه ندارند  به سرعت درحال 
ســرمایه  گــذاري روي گیاهان 
دارویي و حتي موج آفریني حول 

آن هستند.
گیاهان دارویي یکي از ارزآورترین، 
اقتصادي  ترین و اشــتغال زاترین 
حوزه  ها در ایران اســت که باید 
ازآن بــه طرق مختلــف حمایت 
شــودزیرا خاستگاه بســیاری از 
گونه  های مهــم گیاهان دارویي 
از جمله گل محمــدی، زعفران، 
باریجه، آنغوزه و شــیرین بیان، 
ایران اســت و بخش عمده  ای از 
تولید جهانی این گونه  ها در ایران 
انجام می  گیــرد و در بقیه نقاط 
 دنیا شــرایط آب و هوایی اجازه 
نمی دهد این محصوالت با کیفیت 
الزم پرورش یابد  اما مشــکالتی 
چون عــدم وجــود انــدام  هاي 
تکثیري استاندارد، مکانیزه نبودن 
فرآیند تولید، آلودگي محصوالت 
به بقایاي ســموم، کیفیت پایین 
محصوالت تولیدي، بــاال بودن 
هزینه تمام شــده و ... ایران را به 
مرور از چرخه رقابت در این عرصه 

دور کرده است . 
گرچه این داروها در کشــورهای 
دیگر از استقبال خوبی برخوردار 
هستند اما عملکرد ضعیف برخی 
از تجــار ایرانــی به نوعــی مانع 
توســعه صنعت گیاهان دارویی 
شده اســت. متاســفانه عالوه بر 
این مسئله این گیاهان در داخل 
نیز حمایت نمی شــود وپزشکان 
داخلی مصــرف داروهای گیاهی 
را تجویــز نمی کننــد، بنابراین 
 بازار مناســب داخلی بــه وجود 

نیامده است. 
سیستم توزیع نامناسب گیاهان 
دارویــی در عطاری هــا. فقدان 
زیرســاخت های مناســب، عدم 
وجود بانــک ژن مختص گیاهان 
دارویــی و ضعــف در اطــالع 
رســانی و فرهنگســازی  از دیگر  
مشکالت توسعه صنعت گیاهان 
دارویی در کشــور اســت که به 
 شــرط بر طرف شــدن می تواند

 اشــتغال زایی زیادی در کشور 
انجام دهد.

اقتصاد استان
02
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۱۰۸ مدرسه در کاشان پذیرای مسافران نوروزی است
 رییس آموزش و پرورش کاشان از آمادگی ۱۰۸ مدرسه در راستای اسکان مسافران نوروزی در کاشان 

خبر داد.
حسین مقنی با بیان اینکه مدارس کاشان همچون سال های گذشته پذیرای مسافران نوروزی است، 
اظهار داشت: تعداد کل مدارس تحت پوشش اسکان فرهنگیان در نوروز ۹۸ به ۱۰۸ مدرسه می رسد که 
با این تعداد مدرسه یک هزار و ۲۵ کالس در کاشان تحت پوشش اسکان مسافران نوروزی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه  این مدارس در سه گروه الف و ب و ویژه قرار می گیرند، افزود: دو مدرسه با ۲۴ کالس در 
گروه مدارس ویژه، ۱۵ مدرسه  با ۱۸۰ کالس در گروه الف و ۹۱ مدرسه با ۸۲۱ کالس در گروه ب قرار دارند.

رییس آموزش و پرورش کاشان با بیان اینکه محل استقرار ستاد اسکان نوروزی امسال سالن رضوی است، ابراز داشت: 
امکانات مدارس گروه ویژه شامل هر کالس تخت، فرش، پتو، بالشت، یخچال تلویزیون و آشپزخانه و سرویس بهداشتی مشترک است.

وی گفت: همچنین مدارس گروه الف دارای فرش، پتو، بالشت، یخچال، تلویزیون و آشپزخانه و سرویس مشترک و گروه ب دارای یخچال و 
تلویزیون و آشپزخانه و سرویس مشترک هستند. مقنی از رزرو اینترنتی محل اسکان نوروزی در مدارس کاشان خبر داد و افزود: متقاضیان 

می توانند تا ۶ مدرسه را به صورت اینترنتی رزرو کرده است که برای این کار می توانند از سایت  استفاده کنند.

۲ مرکز معاینه فنی خودرو در ایام نوروز فعال است
رییس ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان از فعالیت دو مرکز معاینه فنی خودرو در نوروز ۹۸ خبر 
داد و گفت: این مراکز از روز ۲۹ اسفندماه فعال می شود و به جز روزهای اول و سیزدهم فروردین ۹۸ در 

سایر ایام حتی روزهای جمعه به شهروندان خدمت رسانی می کند.
جمشید جمشــیدیان اظهارکرد: دو مرکز معاینه فنی خودرو که در ایام نوروز ۹۸ به شهروندان ارائه 

خدمت خواهند کرد شامل مراکز معاینه جی در خیابان همدانیان و مرکز معاینه فنی تاکسیرانی در بلوار 
فرزانگان است. معاون مالی اداری سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان افزود: اسفندماه هر سال 

با تراکم مراجعه کنندگان برای معاینه فنی مواجه می شویم، زیرا آن دسته از شهروندانی که کارت معاینه فنی را 
در اسفندماه دریافت کردند، همه ساله در این ماه مجبور به مراجعه هستند، از این رو توصیه می شود زمان های غیرپیک 

را برای انجام معاینه فنی اقدام کنند تا از ازدحام جمعیت در مراکز معاینه فنی جلوگیری و خدمت رسانی با کیفیت ارائه شود. وی با 
بیان اینکه اگر شهروندان قصد مسافرت در ایام نوروز ندارند با توجه به فعالیت دو مرکز معاینه فنی خودرو در نوروز ۹۸ به این مراکز مراجعه 
کنند تصریح کرد: شهروندان و مسافران نوروزی می توانند عالوه بر روزهای شنبه الی پنج شنبه در روزهای جمعه نیز به غیر از روزهای اول 

تا ۱۳ فروردین ۹۸ به مراکز مکانیزه معاینه فنی مراجعه کنند.

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله
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خـــبــــر

معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان:

باز شدن زاینده رود در نوروز 98 غيرممكن است

معاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهــان با اشــاره به بــارش خوب 

برف در سرچشــمه های کوهرنگ، گفت: در خصوص باز شــدن سد 
زاینده رود در ایام نوروز تصميم گيری نكرده ایــم و با توجه به حجم 
 و ذخيره آب ســد زاینده رود، چنين اتفاقی عمال غيرممكن خواهد

 بود.

حسن ساسانی در خصوص آخرین وضعیت سد زاینده رود بعد از بارش های اخیر 
در سرچشمه های کوهرنگ، اظهار کرد: در حال حاضر حجم ذخیره آب مخزن 
سد زاینده رود ۱۵۳میلیون مترمکعب و میزان آب ورودي به سد ۲۵ مترمکعب بر 

ثانیه و خروجي آن۱۱ مترمکعب بر ثانیه است.
وی با بیان اینکه میزان بارش ها از ابتدای ســال آبي جاری تاکنون در ایســتگاه 
شاخص ســد زاینده رود ۱۳۴۴ میلیمتر بوده است، افزود: سال گذشته در چنین 
روزي میزان بارش ها ۴۱۰ میلی متر و میانگین بارش ها در بلندمدت نزدیک ۹۰۰ 

میلی متر بود.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه عمده 
بارش های هفته گذشته در سرچشمه کوهرنگ به صورت برف بود، گفت: در حال 

حاضر ارتفاع برف در شهرستان کوهرنگ نزدیک به یک متر و ۹۰ سانتی متر رسیده 
است.

وي در خصوص تأثیر بارش های اخیر بر ورودي ســد زاینــده رود، اظهار کرد: این 
بارش ها بــه دلیل اینکه عمده آن برف اســت، فعاًل تأثیری بر ورودي آب به ســد 
زاینده رود ندارد چراکه بیشترین و حتی کمترین دما در حوزه شهرستان کوهرنگ 
در بیشتر روزها زیر صفر است، بنابراین اکنون تبدیل به روان آب نمی شود تا وارد 

مخزن سد زاینده رود شود.
ساسانی ابراز امیدواری کرد: تا پایان اســفند ماه و شروع فصل بهار و با گرمی هوا و 
همچنین آغاز بارش های بهاره که باران است، میزان آب ورودي به سد زاینده رود 
افزایش یابد، بنابراین در خصوص تأمین آب شــرب اصفهان در بهار و تابستان با 

مشکلي مواجه نخواهیم شد.
وي در خصوص جاري شــدن آب زاینده رود در ایام نــوروز ۹۸ و در زمان حضور 
مسافران، گفت: در خصوص باز شدن ســد زاینده رود در ایام نوروز تصمیم گیری 
نکرده ایم و با توجه بــه حجم و ذخیره آب ســد زاینده رود، چنیــن اتفاقی عماًل 

غیرممکن خواهد بود. ایسنا
خـــبــــر

در چهارباغ عباسی، 
برنامه ای در نظر 
داریم تا بتوانيم 

درختانی که 
شهرداری در زمان 
اجرای پروژه مترو 

مجبور به جمع آوری 
آنها شد را بار دیگر به 

این محور پياده راه 
باز گردانيم.

چنارها به چهارباغ می آیند؛   

 شهر به استقبال بهار می رود

در حالی که تنها ۱8 روز تا آغاز ســال جدید باقی مانده، 
شهروندان در صدد خانه تكانی و شــهرداری مشغول 
مهياسازی شهر با استفاده از تمام امكانات و تجهيزات 

است.
 اصفهان وقتی زیباتر می شود که عالوه بر آثار تاریخی و 
بی نظيرش، فضای شهری و سرسبزی خيابان ها و ميادین 
آن هم شــادابی و طراوت نصف جهــان را جهانی کند، 
درست مثل این روزها که به همت شهرداری اصفهان در 
بيشتر ميدان های شهر انواع گل ها و گياهان بهاری کاشته 

شده و رنگ و روی شهر را دیدنی تر کرده است.

ایمنا
گـــزارش
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    یكی از اقدامات مهم، معرفی ظرفيت ها و پتانسيل های گردشگری با هدف افزایش بازدید مسافران است.

نقدینگی، بالی جان اقتصاد؛

ایجاد حباب ارزی در سال 98 بعيد است
سال 97 از حيث نوسانات شدید اقتصادی، افزایش نرخ ارز 
و نرخ طال و متعاقب آن افزایش قيمــت کاالهای موجود در 
بازار اعم از ضروری و غيرضروری، سال متفاوتی برای کشور 

محسوب می شود. 

اینک در آستانه ورود به سال جدید، این نگرانی برای مردم و کارشناسان 
اقتصادی وجود دارد که شرایط پر نوسان فعلی اقتصاد در سال آینده 
سخت تر شود و تامین نیازهای اولیه زندگی را برای مردم دشوارتر کند.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد اظهار 
کرد: نمی توان به قطعیت گفت در ماه های آینده  شاهد همان اتفاقات 

مشابه سال قبل در اقتصاد خواهیم بود.
کمیل طیبی افزود: سال گذشته با سرکوب قیمت ها مواجه شدیم، چون 
در طول سال شاهد افزایش قیمت و ایجاد حباب در نرخ مسکن و ارز  

بودیم و این نوسانات گاه شروع به تخلیه شدن می کند.
وی بــا بیان اینکه نوســانات موجود به شــرایط ســاختاری اقتصاد 
برمی گردد، گفت: از آنجایی که نرخ تورم مزمن و طی یک سال گذشته 
تشدید یافت، انگیزه های ســرمایه گذاری کاهش یافت و این به بدتر 

شدن شرایط دامن زد.
این استاد اقتصاد با اشاره به وقوع بحران های سیاسی طی سه ماه اخیر 
در کشور، گفت: تمام این عوامل قادر به اثرگذاری بر روی بازار است، به 
ویژه در پایان سال تقاضای اضافی و عمومی همچون تقاضا برای سفر و 
... افزایش می یابد که به طور ناخودآگاه بر روی قیمت ها اثرگذار است.

وی با تاکید بر اینکه بعید به نظر می رسد دوباره شاهد شرایط حباب 
گونه نرخ ارز و طال در سال ۹۸ باشیم، اظهار کرد: این افزایش نرخ قبال 

تجربه شده و حباب  قیمت ها در سال ۹7 شکل گرفت.
طیبی با بیان اینکه ایجاد انتظارات مختلف در بازارهای مالی نیز متاثر 
از وضعیت سیاسی فعلی است، اظهار کرد: این انتظارات به ویژه مربوط 
به »FATF« و چنین معاهداتی است که به شدت بر وضعیت اقتصادی 

اثرگذار است.
وی با ارزیابی میزان رشد نرخ تورم در کشور، گفت: باید توجه داشت 
که پدیده تورمی در مدت یک سال و نه در دو ماه رخ داده است. شاید 
در برخی کاالها مانند گوشت نرخ رشد تورم بحرانی شده باشد، اما این 
رشد در طول سال اتفاق افتاده است، نه اینکه جهش قیمت طی یکی 

دو ماه اخیر رخ داده باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد: این مسئله به شرایط مزمن 
شده اقتصادی برمی گردد. وقتی عدم تخصیص منابع رخ دهد، تبعات 

آن در جایی خودش را نشان می دهد.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم طی یک سال گذشته، اظهار 
کرد: بهترین شاخص برای تخمین میزان قدرت خرید مردم همان نرخ 
تورم و یا رشد نرخ تورم است و بر این اساس معتقدم کشور در مجموع 
بین ۳۵ تا ۴۰ درصد نرخ تورم ساالنه داشته و قدرت خرید نیز به همان 

میزان کاهش یافته است.
طیبی افزود: هرچند اگر در برخی کاالها دو ســه برابر افزایش قیمت 
داشته ایم، اما نباید چنین تلقی شود که قدرت خرید مردم نیز دو تا سه 
برابر کاهش یافته اســت، به هر حال در این میان یک جابجایی اتفاق 

می افتد و افزایش قیمت در جایی جبران می شود.
 وی درباره افزایش دستمزدها در پایان ســال، افزایش نقدینگی و به 
دنبال آن افزایش نرخ تورم، گفت: مشکل اصلی همین افزایش نقدینگی 

است که هر سه سال یک بار دو برابر شده و موجب گرانی ها می شود.
این استاد اقتصاد افزود: افزایش دستمزد به منزله افزایش هزینه تولید 
اســت که ناگزیر افزایش می یابد. این دارایی های سرگردان و تورم زا 
گاه به سمت بازار طال و ارز و گاه در بازار خودرو اقتصاد کشور را دچار 

نابسامانی می کنند.
طیبی با پیش بینی نرخ ارز در سال ۹۸، گفت: دالر شرایط نامطمئنی 
دارد و به صورت دستوری کنترل می شود، اما در مجموع معتقدم ارز 
روند افزایشی خواهد داشت. عواملی همچون تحریم ها و کاهش ارزش 
 پول نیز طبیعتا ســیگنال هایی اســت که منجر به افزایش نرخ دالر

 می شود.

گـــزارش

برای آگاهــی از اقدامات 
در حال انجام شــهرداری 
برای اســتقبال از بهار ۹۸ 
و مســافران نــوروزی با 
»حسین امیری« معاون 
خدمات شــهری شهردار 
اصفهــان به گفــت و گو 
نشستیم که در ادامه مشروح آن از نظرتان 
می گذرد: در اسفندماه که شور و حال مردم 
بیشتر شده و همه در تکاپوی انجام خرید و 
خانه تکانی برای عید هستند، شهر اصفهان 
چگونه به استقبال از بهار و مسافرانی که 
این شهر را برای مقصد سفر خود انتخاب 
کرده اند مــی رود؟ با پایــان یافتن فصل 
خزان، فصل پیدایش زیبایی ها شــکل 
می گیرد؛ در این راســتا در شهر اصفهان 
نیازمند برنامه ریزی و تصمیم ســازی در 
خصوص برنامه های ستاد خدمات سفر 
شهر هستیم، زیرا شهر اصفهان به عنوان 
یک جهانشهر پذیرای مسافران زیادی در 
ایام نوروز خواهد بود؛ بنابراین طبیعی است 
که ما به عنوان متولیان خدمات رســانی 
در شــهر باید آن را برای مسافرانی که به 
اصفهان وارد می شوند آماده کنیم تا بتوانند 
از فضاهای تفریحی، گردشگری، فرهنگی 

و طبیعی شهر استفاده کنند.
به همین جهت از یک ماه پیش به سمت 
خانه تکانی شهر حرکت کردیم، در حال 
حاضر مدیــران و کارکنان در مناطق ۱۵ 
گانه شهرداری اصفهان تمام تالش خود 
را انجام می دهند تا زیباسازی، ساماندهی 
فضاهای سبز، گل کاری ها، نصب المان ها 
و طرح های حجمی، شستشــوی تابلوها 
و نرده ها همچنیــن رنگ آمیزی جداول 
به بهترین شــکل ممکن صورت گیرد و 
زیبایی خاصی در شهر ایجاد شود؛ با توجه 
به اینکه زیبایی های هر شهر در بدو ورود 
مســافران در ذهن آنها متبادر می شود و 
خاطره خوبی برای مســافران به یادگار 
خواهد گذاشــت، بر این باور هستیم که 
کمترین گلکاری در شــور و نشاط مردم 

تاثیرگذار خواهد بود.

   برای ارتقای ظرفيت های گردشگری 
شهر چه اقداماتی انجام شده است؟

یکی از اقدامات مهم، معرفی ظرفیت ها و 
پتانسیل های گردشگری با هدف افزایش 
بازدید مسافران است؛ بخشی از مباحث 
گردشگری اصفهان مربوط به آثار هویتی 
و تاریخی شهر اســت که به عنوان نماد 
تاریخی و باســتانی وجود دارد و همواره 
مورد اســتقبال گردشــگران داخلی و 
خارجی قرار می گیرد، امــا بخش دیگر 
مربوط به گردشگری طبیعی شهر است 
که معموالً در اختیار مدیریت شهری است؛ 
شهرداری اصفهان نیز تمام تالش خود را 
انجام داده تا زمینه الزم را برای اســتفاده 
گردشگران و شــهروندان فراهم کند؛ به 
عنوان مثال در مجموعه گردشگری ناژوان 
باغ پرندگان، باغ خزندگان، آکواریوم، تله 
سیژ، باغ صدف ها و باغ پروانه ها مهیا شده 
تا در ایام نوروز آماده پذیرش مســافران 
و گردشگران باشــد. در کوه صفه نیز تله 
کابین، پــارک حیات وحش و طبیعت با 
صفای این کوه آماده پذیرایی از مسافران 
نوروزی اســت، همچنین باغ گلها یک 
مکانی دیدنی و جذاب برای گردشگران 
خواهد بود؛ مجموعه شــهر رؤیاها آماده 
مراجعه عالقه مندان به گذراندن ساعاتی 
سرشار از شادی و هیجان است؛ در مجموع 
تمام تالش ها به کار گرفته شــده تا ایام 
نوروز اوقات خوشی برای گردش مسافران 

در شهر رقم بخورد.

   در چهارباغ عباســی باکس های 
بزرگی قرار گرفته که درختانی از نوع 
چنار در آنها خودنمایی می کند و برای 

روز درختكاری آماده شده است؟
معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان 
برنامه های ویژه ای را برای روز درختکاری 
پیش بینی کرده به طوری که ۲۰۰ برنامه 
فرهنگی و اجتماعی در مناطق ۱۵ گانه 
شــهرداری اصفهان در نظر گرفته شده 

اســت. البته در کنار این برنامه ها، برای 
حفظ طبیعت و درختان شهر وظیفه ای 
ســنگین داریم چرا که همین درختان، 
سرمایه آیندگان ما به شمار می روند؛ در 
حال حاضر سه میلیون و7۰۰ هزار اصله 
درخت در شــهر اصفهان وجود دارد که 
می توان گفت به ازای هر شهروند حدود 
دو اصله درخت داریم و باید به ســمتی 
حرکت کنیم که سرانه درختان و فضای 
سبز را حفظ کنیم و البته مردم برای حفظ 

درختان مشارکت کنند.
در چهارباغ عباسی، برنامه ای در نظر داریم 
تا بتوانیم درختانی که شهرداری در زمان 
اجرای پروژه متــرو مجبور به جمع آوری 
آنها شد را بار دیگر به این محور پیاده راه 
باز گردانیم؛ در حال حاضر خوشبختانه 
درختان چنار چندساله تا چند روز آینده 
به مناسبت هفته درختکاری در چهارباغ 
عباسی کاشته می شــود. برنامه های روز 
درختکاری با شعار »هر نهال، یک امید« 
تدارک دیده شده است؛ مدیران مناطق سه 
و یک شهرداری اصفهان برای زیباسازی 
محورهای شرقی و غربی چهارباغ عباسی 
برای نوروز ۹۸ اقدامــات خوبی در حال 

انجام دارند.

   امسال در ستاد اجرایی خدمات 
سفر شهر اصفهان چه اقداماتی در 

دستور کار دارید؟
در ستاد خدمات سفر شهر اصفهان عمده 
فعالیت ها از ابتدای اسفندماه آغاز شده و 
ستاد اسکان و هدایت نیز در شش نقطه 
شــهر از جملــه ورودی آزادراه معلم در 
منطقه ۱۲، ورودی شــمال غربی آزادراه 
آزادگان و دانشــگاه صنعت آب و برق در 
منطقه دو، ورودی جــاده اصفهان نجف 
آباد در منطقه ۹، بلوار امــام رضا)ع( در 
منطقه ۱۵، پل راه آهن و شهر بهارستان 

در مناطق پنج و شش برنامه ریزی شده تا 
هدایت مسافران به محل های استقرار و 

استراحت انجام شود.
در ســال جاری ۱۵ کمیتــه اجرایی در 
مناطق ۱۵ گانه تعیین شده که بر اساس 
ساختار مشخص و شرح وظایف ابالغ شده 
به ارائه خدمت و آماده ســازی شهر برای 
نوروز و فراهم کردن امکانات برای آرامش 
و آسایش مســافران نوروزی می پردازند؛ 
این کمیته ها شامل رسیدگی به شکایات، 
امنیت و حراست، اطالع رسانی و روابط 
عمومی، قضایی و انتظامی، حمل و نقل و 
ترافیک، اسکان و اصناف، فرهنگی تفریحی 
و گردشــگری، ایمنی و حوادث، کمیته 
پشــتیبانی و اداری و منابع انسانی است. 
با تشــکیل کمیته هایی که نام برده شد، 
تقسیم بندی الزم انجام شده و ستادهای 
اجرایی بر اساس برنامه های ابالغ شده از 
ابتدای اسفندماه اقدامات عملیاتی خود 
را در ســطح مناطق آغاز کرده اند؛ در گام 
بعد عملیات اجرایی و نحوه ارائه خدمات 
حسب تصمیمات تعیین شده به ستادها 
ابالغ می شــود و در مرحله نهایی جمع 
بندی و ارزیابی تمام فعالیت های ستاد از 

۱7 فروردین ۹۸ انجام خواهد شد.

   برای اسكان مسافران چه تدابيری 
اندیشيده شده است؟

در نــوروز ۹۸ همچون ســال های قبل 
اولویت اســتقرار مســافران در هتل ها و 
مهمانپذیرها است، البته بیش از 7۵۰۰ 
کالس مدارس همچنیــن خوابگاه های 
دانشجویی و ســالن های ورزشی برای 
استقرار سرریز مسافران پیش بینی شده 
اســت؛ فعالیت ها در حال انجام است و 
تالش می کنیم از ۲۵ اســفندماه آماده 
پذیرش مســافران و گردشگران در شهر 

باشیم.



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

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

Imam Mosque Isfahan Province, Isfahan , Imam square 200000

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

Decorative Arts Museum  Isfahan, Isfahan Province, Ostandari Street 150000

Contemporary Art Museum Isfahan Province, Isfahan , Ostandari Street 200000

Nasir-al- Mulk 
Mosque; Iran’s 
pink masterpiece

The Nasir-al-Mulk 
Mosque is considered 
as an architectural 
masterpiece in Shiraz, 
Iran where you can visit 
the play of light and 
colours. This mosque 
is also well known as 
the Pink Mosque due to 
particular usage of pink 
colours for its interior 
design.
The Nasir-al-Mulk 
Mosque is also known 
as the Pink Mosque due 
to the abundant use of 
considerable pink colour 
tiles for its interior design. 
The Pink Mosque is 
located in Gaud-Araban 
neighborhood, Shiraz, 
Iran and is considered as 
one of the most elegant 
and photographed pieces 
of architecture in Iran. 
The Pink Mosque was 
built at the end of the 
19th century by Hassan 
Ali Nasir-al- Mulk during 
Qajar period. Regarding 
beauty and elegance, this 
mosque is the same as 
Sultan Ahmet Mosque in 
Istanbul.
In the entrance of the 
mosque, there is a large 
door which is decorated 
by seven-colours tiles 
called “Haft Rang”. In 
addition, in the Pink 
Mosque there are two 
eastern and western 
shabestans. It is designed 
to cool the weather 
inside the structure 
during summer days. 
The western shabestan 
is one of the most unique  
obne among its own kind. 
It has a ceiling and walls 
decorated with seven-
colours tiles, beautiful 
paintings and Qur’anic 
verses and also the floor is 
covered by seven-colours 
tiles that is brilliant.Nasir-
al-Mulk is considered 
as an architectural 
masterpiece regarding the 
play of light and colours. 
After the sunrise and in 
the morning the light is 
intertwined with colours 
and you can see the dance 
of lights. The light passes 
through the glasses and 
reaches the floor and 
walls creating wonderful 
senses. You can see the 
entire building flooded in 
a rainbow.The best time 
to visit the play of light and 
colours in Nasir-al-Mulk 
mosque is from 8:00 am to 
10:00 am.
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Viana Hotel:  Stay  For 
a Bit Calm , Quiet

Kani Barazan Wetland: 
One of the Most 
Important Wetlands in 
Iran

where to stay

attraction

Viana Hotel Esfahan has a past record of 
service near to five decades to the passengers 
and travellers who selected Esfahan as their 
visiting destination and has played its role 
in tourism successfully base on its capacity 
during these years.
The general manager and staff attempt to 
be helpful and do their best in preparing a 
pleasant place and atmosphere that you would 
feel yourself at home in Esfahan.
This is our purpose: « Stay with us for a bit 
calm and quiet.»The hotel has an easy access 
to the express way that is led to Esfahan airport 
and the bus terminals and to the historical 
monuments and sightseeings .
Viana Hotel Esfahan is a one star hotel and we 
are at your service with these facilities:
Standard rooms with western toilet and 
bathroom,split AC,central heating system,LED 
tv set,Wi-Fi,refrigerator,double glazed 
windows,isolated walls against noise,cold and 
hot weather,restaurant and laundry.
In addition we are waiting for you with a 
friendly atmosphere and good rate.
Viana Hotel Esfahan is a one star hotel and we 
are at your service with these facilities:
Standard rooms with western toilet and 
bathroom,split AC,central heating system,LED 
tv set,Wi-Fi,refrigerator,double glazed 
windows,isolated walls against noise,cold and 
hot weather,restaurant and laundry.
In addition we are waiting for you with a 
friendly atmosphere and good rate.

Located south of great Urmia (Oroumiyeh) Lake, 
Kani Barazan wetland is 30 kilometers north of 
Mahabad, West Azarbaijan, northwestern Iran. 
Being part of southern ecology of Urmia Lake, 
this wetland covers an area of 907 hectares.
Kani Barazan wetland hosts a range of native 
and migrating birds. Being supplied by Mahabad 
dam and its downstream river, the wetland is 
one of the main wildlife habitats in northern 
Iran. As it is the first bird watching site of Iran, 
the birdwatchers call it: Iran birds’ paradise.
The best time for bird watching in the region 
is from mid-January to mid-February. 
Interestingly, the local residents voluntarily 
assume the responsibility of protecting this 
wetland and its wild life from illicit hunting.
As mainly Kurdish speaking villages surround 
the wetland, you can also experience unique 
culture and rare hospitality first hand.
Due to its topography and mass canebrakes, 
the wetland is mainly frequented by water 
birds including white-headed duck, pelican, 
flamingo, marbled duck, heron, spotted 
eagle, goose, ruddy shelduck, tern, coot, 
black winged stilt, great crested grebe. 
According to the estimates, there are 75 kinds 
of aquatic species identified in the wetland, 
belonging to 11 broader categories of 
 birds.

Only few pieces of stones which were 
used as pillars’ bases have remained. 
A part of Chehel Sotun garden and the 
Hasht Behesht palace have survived, but 
a palace called Haft Dast (Seven Hands) 
which was located near the Khadju 
Bridge was completely demolished. 
The Aineh Khaneh palace was another 
glorious building which was destroyed. 
The Namakdan pavilion (the salt cellar) 
was demolished by the command of a 
mad ruler called Zele Sultan.
Baghe Zereshk (the Barberry Orchard) 
pavilion which was located in Chahr 
Bagh St. was ruined in the 19th century. 
Besides these palaces and pavilions a 
large number of beautiful Safavid style 
houses were demolished too.ith the 
court and government bureaucracy 
without having to follow the itinerant 
monarchs.

Ali Qapu  Palace
At the west of Maidane Immam 
(Naghsh-e Jahan), just in front of the 
Sheikh Lotfollah mosque one, of the 
most magnificent palaces of 17th 
century is located. The Ali Qapu palace is 
well-known palace all over Iran. The first 

part of palace was built in 1597. It was 
used as a residential palace. Shah Abbas 
the great, ordered to construct the 
palace on the site of palace and garden 
from the Timurid time. Shah Abbas’s 
palace was a four floors with a veranda.  
Shah Abbas the second, expanded the 
palace and a music hall (room) was 
constructed on the top of palace. 

Chelel Sotun Palace
 Several palaces were built in Isfahan, 
during Safavid era few of them have 
survived. Even those which have 
survived were severely damaged. The 
palace of Chehel Sotun (palace of 40 
pillars) is located in a vast beautiful 
garden. The original garden was larger 
than now. The present garden is 60000 
square meters. The palace area is about 
2125 square meters.  There is a large 
pool in front of the palace. The first part 
of palace was built during Shah Abbas 
the great period. The beautiful frontal 
porch and the mirror ornamented Eivan 
were built during Shah Abbas the second 
era. It was used as a reception palace; 
foreign delegations and royal guests 
were entertained in this palace. 

 Hasht Behesht Palace
The Hasht Behesht palace was built 
in the centre of Baghe Bolbol (The 
Nightingale Garden) dates back to 
1660. The palace is the most important 
building which was built during Shah 
Suleiman Safavid time. The palace 
experienced new styles of stucco work 
and stained glass and mirror works. 
Hasht Behesht was renovated by Fathali 
Shah Qajar in the 19th century. It was 

used as residential palace by Zele Sultan 
(Fathali Shah’s son). This useless man 
even did not maintain ornamentations 
of the palace.
  
 Talar-E- Ashraf
 This Palace which dates from the 
time of Shah Abbas II is situated just 
to the west of the main Palace of Ali 
Qapu and east of another palace, known 
as Hasht Behesht. It is currently used 
as an officers’ club by the army and is 
therefore closed to visitors. It derives its 
name from the period when Isfahan was 
ruled by Afghanis whose leader, Ashraf, 
made this building his headquarters.
Beside it is the Natural History Museum 
which is housed in another fine palace 
whose somewhat unpreposessing 
exterior belies the elaborate decoration 
inside. This is open to the public and 
is architecturally very similar. This 
Safavid palace was begun under Shah 
Abbas II and completed by Shah Solei 
man as a residential palace of the 
shah and his harem. It is particularly 
remarkable for its ceiling, featuring 
a medallion of pure gold. The beauty 
of the structure is reflected in its 
name - “the Splendid Hall”. though 
some erroneously believe that the 
building has something to do with 
Ashraf Afghan. During WWI, the palace 
housed the military head-quarters of 
the Russian army. Not surprisingly, 
the exquisite decorations of the 
palace’s interior were badly mutilated 
during this period. Fortunately, 
several series of restoration work 
have returned the building its original  
grandeur.

Safavid  Palaces: Extensive Construction

Several 
palaces 
were built 
in Isfahan, 
during 
Safavid 
era few of 
them have 
survived. 
Even those 
which have 
survived 
were severely 
damaged. 
The palace of 
Chehel Sotun 
(palace of 
40 pillars) is 
located in a 
vast beautiful 
garden. 

Isfahan, under the Safavid 
dynasty witnessed a golden era of 
construction and development. 
Extensive construction 
was carried out in Isfahan. 
Magnificent palaces and beautiful 
gardens and orchards were built 
along the Zayandeh Roud  River. 
Unfortunately, after the fall of 
Safavid Empire and especially 
during Qajar period most of these 
palaces were destroyed.
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 Armenia is capable of becoming a 
bridge for transferring Iran gas to 
other countries, including Europe.
According to Armenian Media 
‘Panorama’, an expert in energy 
and international security 
field Armen Manvelyan said 
“Iranian gas supplies to Georgia 
via Armenia is highly possible, 
especially when such an attempt 
was made during the tenure of 
former PM Hovik Abrahamyan, 
when a small amount of Iranian gas 
was exported to Georgia through 
Armenia by a private company’. 

“Technically such a deal is also 
possible since the maximum 
discharge of the Iran-Armenia gas 
pipeline stands at 2.3 billion cubic 
meters a year, but it uses only 15 
percent of its capacity,” he added. 
“Transiting gas through several 
territories requires long-term 
negotiations; even if a political 
decision is made, it is a very difficult 
issue to handle in economic 
terms. Therefore, it is unlikely 
to transfer large volumes of gas 
to the European Union through 
Armenia,” he noted.

Iran’s fish 
production 
at 1.2 million 
tons per 
annum

Currently, Iran 
grows and 
produces 1.2 
million fish and 
shrimp per year, 
Nabiollah Khoun 
Mirzaei, a deputy 
minister of 
agriculture said on 
Saturday.
Khoun Mirzaei, 
who is also 
the director of 
Iran Fisheries 
O r g a n i z a t i o n , 
added that some 
725,000 tons of 
fish is obtained 
by hunting in the 
country’s northern 
and southern 
waters, while the 
rest is produced 
through raising 
them in fish farms.
According to the 
official, efforts 
are underway 
to increase 
production to 
1.5 million tons 
by the end of the 
sixth five-year 
development plan 
(2016-21).
“ C u r r e n t l y , 
there are some 
restrictions on 
fishing in coastal 
water resources; 
so, it is impossible 
to permit hunting 
that would exceed 
the said amount,” 
he said.
Khon Mirzaei said 
that explorations 
are conducted in 
the Indian Ocean 
and outside Iran’s 
maritime borders 
for hunting 
lanternfish.
According to him, 
approaches have 
been proposed 
for supporting the 
cultivation of sea 
creatures in farms 
and simplifying 
the exports of the 
valuable item.
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Armenia able to transfer Iran gas to 
Europe

“We have 
provided the 
opportunity 
to exchange 
energy, not 
only with Iraq 
and Turkey, 

but also with all countries 
with which we share 
land borders, including 
Pakistan, Afghanistan, 
Armenia, Turkmenistan, 
and Azerbaijan, 
which means that the 
infrastructure is available 
and we are increasing 
this capacity day by day,” 
Ardakanian told Tasnim 
in an interview.
“An example of this is the 
third energy transition 
line we are building 
with Armenia and we 
are trying to make it 
operational by the end 
of this year to increase 
the capacity of energy 

exchanges,” he added.
 Iran is second to none in 
this area and neighboring 
countries that import 
electricity from the 
Islamic Republic have 
no better alternative, the 
minister went on to say.
Speaking to reporters 
at a press conference in 
Tehran back in February 
last year, Ardakanian 
highlighted the country’s 
self-sufficiency in the 
area of power generation 
and said the Islamic 
Republic is the top 
producer of electricity in 
the Middle East.
About 90 percent of 
power generation 
equipment, even 
complicated parts 
like turbines and 
generators, are currently 
manufactured inside 
the country, the energy 

minister said at the time.
He added that Iran’s 
capabilities in the area of 
power generation have 
developed over the past 
four decades so much that 
the country has become 
the top producer of 
electricity in the region.
“At present, we have 
energy exchanges with all 
the countries that share 
land borders with us,” he 
said.
In August, the Iran Power 
Generation Transmission 

and Distribution 
Management Company 
(Tavanir) announced that 
it has resumed supplying 
electricity to neighboring 
countries after meeting 
domestic needs.
The state-run company 
would increase its 
exports within the 
framework of the 
agreements reached with 
these countries, Tavanir’s 
spokesman said at the 
time. 

US not to triumph in its 
economic war against Iran: US 
top businessman
 Deputy Chair of US-China Partnership Foundation 
believes Washington could never win its economic 
war against Tehran as Iran enjoyes huge capacities 
and potential to fight the war.In an exclusive interview 
with IRNA on Sunday, John Milligan-Whyte said the US 
measures against other countries such as China and 
Iran which comes in the form of economic pressures 
on them are wrong.Such moves cannot be interpreted 
as peaceful, he said.The US pressures on Iran cannot 
be expected to last long and succeed, he said, since Iran 
is a very powerful country with a civilization much 
older than the US.Referring to China as a country with 
peaceful policies, Milligan-Whyte said Beijing keeps its 
relations with Iran and other countries, and will never 
surrender to Washington’s policies and strategies that 
are creating tensions in the Middle East.The civilized 
countries such as China and Iran have pursued peaceful 
ways of cooperation with others, he said.Iran is an 
important country in the Middle East and is capable 
to manage its own affairs and protect its national 
interests, according to the American businessman.

Oman’s Minister of Finance 
meets with Iran’s ambassador 
to Muscat
 Iran’s ambassador to Muscat, Mohammad Reza Nouri 
Shahroudi held a meeting with Oman’s Minister 
Responsible for Financial Affairs, Darwish bin Ismail 
bin Ali Al Balushi.During the meeting, the officials 
discussed the ways to develop economic cooperation 
and increase the volume of trade ties between Tehran 
and Muscat.
It is worth noting that the volume of trade ties between 
Iran and Oman in first 10 month of current Iranian 
fiscal year has exceeded $1 billion, experiencing 60 
percent growth compared to the same period last year.

Iranian parliament finishes 
reviewing 1398 budget bill
 The lawmakers in the Iranian parliament finished 
reviewing the budget bill for the next fiscal year of 
1398, which will begin almost 20 days later.
The parliament discussed the budget bill in 28 sessions 
during 12 days. The lawmakers finished the work today 
in the afternoon session.Meanwhile, the Guardian 
Council, which is a body empowered to vet legislation, 
has announced that it will provide its viewpoints on the 
budget bill’s flaws next week.
The overall budget ceiling in the 1398 budget bill totals 
17.12 quadrillion Rials. Furthermore, the next year’s 
budget bill expects $ 54 for each barrel of crude oil 
exported to the global markets. Under the US sanctions, 
the government forecasts that Iran’s oil sales will be 
something between 1-1.5 million bpd next year, which 
indicates a sharp decline compared to this year’s 2.5 
million bpd.

 Iranian Energy Minister Reza Ardakanian highlighted the neighboring 
countries’ willingness to import electricity from the Islamic Republic 
and said they cannot find a better option.

Neighbors Have No Better Option than 
Iran for Importing Electricity: Ministernews

Iran among food giants in Gourmand 
World Summit
Iran together with France and the UK has been granted an expert 
desk in 2019 Gourmand World Summit which is slated to be held 
with cooperation of the UNESCO in Paris.
Speaking in an exclusive interview with the Islamic Republic News 
Agency (IRNA), the award-winning Iranian chef and author Samira 
Jannatdoust said she has been invited to attend the 2019 Gourmand 
World Summit in France. 
Jannatdoust is the first lady publisher of prestigious books on 
cooking. 
Gourmand is preparing the grounds for world publishers to get 

acquainted with top chefs and their publications which have been 
successful during the past three years, Jannatdoust said. 
‘It is aimed to establish a market for world prestigious books and to 
facilitate the procedure of introducing the books by their authors to 
the world publishers,’ she added. 
She went on to say that the upcoming event will be the best 
opportunity to introduce Iranian cuisine and taste to the world. 
Gourmand has explicitly referred to the nominated Iranian book 
[written by Jannatdoust] as one of the best books over the past 10 
years. 
It is worth noting that the books written by Jannatdoust are 
supposed to be introduced as world reference recipes by Gourmand. 
Iranian chef whose confectionary book has been chosen as especial 

book by Gourmand said, Iran is now 
participating in world stars and top 
chefs categories of the Gourmand 
World Summit. 
The event is scheduled to get 
underway with the attendance 
of about 2000 VIPs, including 
ambassadors, publishers, authors, 
chefs, distributors, agents, photographers, 
food and tourism journalists, bloggers and designers, etc. As 
mentioned by Gourmand, ‘it will be an extraordinary opportunity 
to meet every important person in the sector while networking on 
previous books and future projects.’ 

The head of the Central Bank 
of Iran (CBI), Abdol Nasser 
Hemmati, in a television 
interview on Saturday night, 
said the Majlis (parliament) 
has added 35000 billion 
Rials to the government’s 
proposed budget bill.

Hemmati emphasized that the 
government wants to keep a tight rein 
on all expenditures, but the modified 
budget approved by the parliament has 
loosened the government’s control over 
spending.
Commenting on the dollar exchange 
rate Hemmati said in the final days of 
the Iranian calendar year, with several 
negative news items such as FATF hitting 
the headlines, the dollar increased in 
value against the Rial, but the general 

trend is now downwards, and we expect 
the dollar to settle around 110000 Rials.  
If it goes above this rate, it would not 
be worthwhile for those who import 
commodities and goods into the country.
Merger of banks leads to overhaul 
of the Banking systemCommenting 
on the merger of five banks, namely 
Ansar, Ghavameen, Mehr-e-Eghtesaad, 
Hekmat-e-Iranian, and credit institute 
Kowthar in the major Iranian bank, 
Sepah, Hemmati said the merger of all six 
banks into one will occur over the next 
few months, and probably in five months 
time the five smaller banks would all be 
merged and incorporated into Bank 
Sepah, one of Iran’s major high-street 
banks. Hemmati said this would be a 
major event in the banking industry.
Commenting further, the head of the 

Central Bank (CBI) said all five banks 
have loans worth 1300 trillion Rials, 
and anyone who has received a loan 
from any of these five banks will simply 
carry on repaying loan installments 
as before , and there will be no change 
in the interest rate or repayment 
method associated with these loans.
Commenting on deposits, Hemmati 
said 24 million Iranians have deposited 
money in these five banks, worth a total 
of 2140 trillion Rials, and all depositors 
will receive the interest on their deposits 
as before, and there will be no change 
in either the method of payment or 
the interest rate associated with these 
deposits.The head of the Central Bank 
(CBI) also said he is determined to 
reform Iran’s banking system, making it 
more transparent.

Iran Says Value Of The Dollar Will Come Down
The head of the Central Bank of Iran (CBI) has emphasized that the value of the dollar will come down and will settle once again around 
110000 Rials.
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Hemmati 
emphasized that 
the government 
wants to keep a 
tight rein on all 
expenditures, 
but the modified 
budget approved 
by the parliament 
has loosened the 
government’s 
control over 
spending.

“An example 
of this is the 
third energy 
transition line 
we are building 
with Armenia 
and we are 
trying to make it 
operational by the 
end of this year 
to increase the 
capacity of energy 
exchanges,”



Iran envoy in Georgia says 
interreligious dialogue 
stops extremism
Iranian Ambassador to Tbilisi says 
interreligious dialogue will prevent growth 
of extremism.
On one hand religion could be considered 
as an engine of growth for development of 
a society, and on the other it could be a tool 
for enemies of religions, the extremists in 
particular, Javad Qavam-Shahidi said in a 
recent meeting with Georgia’s Chairman of 
the State Agency for Religious Issues Zaza 
Vashakmadze.
Qavam-Shahidi praised as an ample 
opportunity for other nations, Islamic 
Republic in particular, freedom of religion in 
Georgia.
He added that the cooperation and dialogue 
of followers of divine religions would prevent 
growth of ‘extremist thoughts’.
Vashakmadze, for his part, presented a 
report about the Georgian government’s 
policies regarding the Muslims residing in the 
Caucasian country.
He also voiced the Georgia Agency for 
Religious Issues’ readiness to sign a 
Memorandum of Understanding (MoU) with 
Al-Mustafa International University in the 
Iranian city of Qom.

UN chief calls for 
awareness raising on 
marine life
UN Secretary Genral Antonio Guterres 
Sunday urged awareness raising about the 
extraordinary diversity of marine life and 
the crucial importance of marine species to 
sustainable development.
‘More than 3 billion people depend on marine 
and coastal biodiversity for sustenance and 
livelihoods,’ he said in a message on World 
Wildlife Day, 3 March 2019.
‘Marine and coastal resources and the 
industries they support are estimated to be 
worth at least US$3 trillion a year, some 5 per 
cent of global GDP,’ the secretary general said. 
Referring to sustainable management and 
protection of marine and coastal ecosystems 
as the objectives of Goal 14 of the Sustainable 
Development Goals, he added, ‘Today, ocean 
life is under severe pressure, ranging from 
climate change to pollution, the loss of coastal 
habitats and the overexploitation of marine 
species.’
About one-third of commercial fish stocks 
are overfished, and many other species are 
endangered by the unsustainable use of ocean 
resources.
‘On this World Wildlife Day, let us raise 
awareness about the extraordinary diversity 
of marine life and the crucial importance of 
marine species to sustainable development. 
That way, we can continue to provide these 
services for future generations,’ he ended his 
message.

EU Feels Emotional Hatred 
toward Trump: Russian Analyst

“There is an emotional 
hatred, disdain of the 
EU and other liberal 
globalists towards 
Trump personally,” 
Dmitry Babich said in an 
interview.
“The moves of the EU 
aimed at ‘protecting’ 
European companies, 
that deal with Iran, from 
American sanctions 
– these moves are not 
serious, they did not have 
any effect and they won’t 
have it,” he added.
Dmitry Babich, born 
in Moscow, has been 
an active journalist 
for over 25 years, 
focusing on Russian 
politics. Graduating 
from Moscow State 
University, Babich has 
had a successful career 
in Russian journalism. 
He has previously been 
a senior correspondent 
at the Komsomolskaya 
Pravda daily, RIA Novosti, 
and Russia Profile 
magazine. Between 1999 
and 2003, Babich was 
a foreign editor at The 
Moscow News before 
returning to Russia 
Profile in 2009 as acting 
editor-in-chief. His core 
areas of focus include 
Russia’s modern political 
history, international 
relations. Babich is 
currently working as 
a political analyst at 
Sputnik International 
and is a frequent guest 
on BBC, Al Jazeera, 
CNN commenting on 
international affairs and 
history.
The following is the full 
text of the interview:

Tensions have grown in 
recent months between 
the US and its closest 
allies in the EU over 

various issues, including 
Iran, which was 
underlined at a recent 
US-backed conference 
on the Middle East in 
Poland that was largely 
sidestepped by many 
European governments. 
What do you think about 
US President Donald 
Trump’s foreign policy 
that has strained the 
transatlantic relations?

Babich: I don’t believe 
in a “conflict” between 
the US and the EU over 
the policy towards Iran. 
There is an emotional 
hatred, disdain of the 
EU and other liberal 
globalists towards 
Trump personally. 
The reasons for that 
hatred are emotional. 
The liberal-globalist 
establishment in the 
Democratic Party of the 
US and in the European 
capitals was 99 percent 
sure that Hillary would 
win in 2016, and they 
can’t forgive Trump 
for their deceived 
expectations.

So, on Iran, when Trump 
makes moves against 
Iran, this establishment 
does not really object. 
The moves of the EU 
aimed at “protecting” 
European companies, 
that deal with Iran, from 
American sanctions 
– these moves are not 
serious, they did not have 
any effect and they won’t 
have it. The EU strongly 
objects only to those 
actions of Trump which 
could really contribute 
to peace – such as his 
decision to withdraw 
American troops from 
Syria. The American and 
EU globalists blocked 

that decision. The 
Warsaw conference was 
a disgrace and it shows 
the real face of the liberal 
establishment in both 
the EU and the US.

The Trump 
a d m i n i s t r a t i o n ’ s 
foreign policies are 
also slammed by top 
US officials. Recently, 
Speaker of the US House 
of Representatives 
Nancy Pelosi described 
the administration’s 
general approach 
toward Iran, including 
W a s h i n g t o n ’ s 
withdrawal from the 
2015 nuclear deal, as 
“completely wrong”. 
Do you believe other 
US officials would 
cooperate with the 
Trump administration 
in implementing its 
policies? 

Babich: Nancy Pelosi 
hates Iran no less than 
Trump, she just uses 
every opportunity 
to criticize him. The 
hatred towards Iran 
and Russia (is common 
among US officials)– 
this is the point where 
the globalists (Pelosi, 
Obama, Clinton, etc.) 
agree with American 
nationalists (Trump 
and Bolton). Only the 
American people can 
change the US policy 
towards Iran, not the 
American elite.

The White House made 
a massive blunder after 
claiming European 
leaders applauded when 
Vice President Mike 
Pence dropped Trump’s 
name in a speech. 
Pence was speaking at 
the Munich Security 
Conference in Germany 
when he passed on 
Trump’s regards to the 
dignitaries gathered. 
The 59-year-old paused 
for several moments, 
waiting for a response, 
but the crowd remained 
silent. Do not you 
think that it is another 
sign of the strained 
transatlantic relations? 
How do you predict the 
European countries’ 
future reactions to the 
conflicting policies 
adopted by the Trump 
administration? 

Babich: Again, don’t 
confuse the EU’s hatred 
towards Trump with 
kindness towards 
other countries, with 
peace, opposition to 
US imperialism, etc. It 
is just the hatred of the 
globalists in the EU and 
the US towards Trump 
personally, nothing 
more. The fact that 
Trump is bad does not 
mean that the EU and its 
ally Obama are good. It is 
one evil hating another 
one – for an emotional 
reason.

 A political commentator based in Moscow highlighted 
reasons behind some differences of opinion between 
the European Union and US President Donald Trump’s 
administration, saying EU leaders feel “an emotional 
hatred” toward the president personally.

Politics
Monday,March 4, 2019, No.180

ISFAHAN
N E W S 05

News

 

Iran’s Foreign Ministry 
rejected an Emirati-
proposed document 
issued as the final 
statement of the 
Organization of Islamic 
Cooperation (OIC) 
meeting, saying the Iranian 
delegation left the meeting 
unfinished in protest at the 
Emirati foreign minister’s 
unprofessional conduct.
In a statement in the early 
hours of Sunday, Foreign 
Ministry Spokesman 
Bahram Qassemi gave 
an account of what 
happened on the final 
day of the OIC meeting 
in Abu Dhabi, saying the 
foreign minister of the 
United Arab Emirates was 
seeking to propose and 
ratify a document dubbed 
“the Abu Dhabi statement” 
as the final communiqué 
of the gathering without 
hearing the views of 
delegations from other 
countries.
He said Iran and Pakistan 
immediately protested 
against the Emirati 
minister’s behavior and 
such handling of the 
conference.
“Despite the protest from 
our country’s delegation 
and from a number of 
other delegations, the 
Emirati foreign minister 
intended to impose his 
own demands on the 
meeting by misusing 
the privilege of hosting 
the meeting, in a move in 
contradiction to all known 
norms, and by ignoring the 
voices of protest, and did 
what he called ratification 
and announcement of 
the statement,” Qassemi 
deplored.
Given that the United 
Arab Emirates had raised 
bogus allegations about 
the three Iranian Persian 
Gulf islands of Abu Musa, 
the Greater Tunb, and 
the Lesser Tunb in its 
statement, the Iranian 
delegation expressed 
strong protest at the 
move and left the meeting, 
the spokesperson said, 
adding that the measure 
created tense situation 
in the meeting, caused it 
to finish, and made other 
delegations leave the 
meeting gradually, which 
resulted in Abu Dhabi’s 
failure to achieve its 
objectives and illegitimate 
demands.

Iranian Dele-
gation Leaves 
OIC Meeting 
in Abu Dhabi, 
Rejects Emi-
rati Communi-
qué
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Iranian FM:
FATF-related bills should be 
approved
Spokesman for the Independent Fraction at the Iranian 
Parliament, Mehrdad Lahouti revealed the presence of 
Iranian Minister of Foreign Affairs in today’s session of the 
Parliament and said, “considering the extant situation in the 
country and solving economic problems, Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif emphasized that Financial 
Action Task Force (FATF)-related bills should be approved.”

He quoted Iranian Foreign Minister Zarif, saying that Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) is one of the salient 
achievements of the Islamic Revolution in 40 years of 
Islamic Revolution and is honors of the Islamic Revolution.
Foreign Minister Zarif believes that FATF-related 
bills should be approved due to the extant situation 
overshadowing the country and resolving economic 
problem, Lahouti reiterated.
“We hope that Expediency Council (EC) would give its ‘yes’ 
vote to these bills including FATF and Palermo,” he added.
In this session, Parliament representatives emphasized 
that Iranian Ministry of Foreign Affairs should take 
necessary measures in the field of boosting economic 

ties of the country with other 
countries in the world.”
He stated, “Iranian Foreign 
Minister Zarif also briefed 
parliamentarians on 
meetings held in Poland 
entitled ‘Anti-Iran Warsaw 
Conference’ and also Munich 
Security Conference.”
Lahouti reiterated, “in this meeting, 
Zarif emphasized that organizing Anti-
Iran Warsaw Conference is a confession of US anti-Iran 
policies among countries in the world.”

 Mohsen Rezaei:
Leader’s statement on 2nd 
phase of Islamic Revolution a 
‘cornerstone for policy makings’
Expediency Council Secretary Mohsen Rezaei 
highlighted that the Leader’s statement on the 
second phase of the Islamic Revolution is one of the 
main strategic documents of the country, which 
should be used as a base for determining general 
policies.
The statement made by Leader of the Islamic 

Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei in mid-
February on entering the second phase of self-
development, society-processing and civilization-
building of the Islamic Revolution is “the cornerstone 
of major policy makings in the country.” Rezaei told 
Mehr on Sunday.
The official added that the statement, just like 
other significant documents and criteria, will be 
meticulously looked at and used during the decision 
makings in the Expediency Council.
Ayatollah Khamenei issued an important and 
strategic statement on the occasion of the 40th 

anniversary 
of the victory 
of the Islamic 
Revolut ion 
w h i c h 
outlined the 
perspectives 
on the 
future and t h e 
unrivaled role of people in taking the second great 
step towards achieving aspirations of the Islamic 
Revolution.

News

“The moves of 
the EU aimed 
at ‘protecting’ 
European 
companies, that 
deal with Iran, 
from American 
sanctions – these 
moves are not 
serious, they did 
not have any effect 
and they won’t 
have it,”



Iran Says Value Of The Dollar 
Will Come Down

Flood claims lives of two border guards in SE 
Iran
 Bodies of the two Iranian border guards trapped in flood in Mirjaveh, 
southeast of the country were found.       Flooding happened in the area 
after a Saturday afternoon heavy rain which affected some regions 
of the Sistan and Baluchistan province.Reportedly after tracking and 
monitoring the area, bodies of the two border guards have been discovered, 
although one border guard is still missing. Efforts are underway to find the third 
soldier.The heavy flood has also inflicted damages to southern Afghanistan regions, killing 
some 20 people. According to Reuters, flood-affected families have been evacuated to secure areas in the 
districts and Kandahar city, including schools, mosques and government buildings.

A group of lawmakers 
representing the Iranian 
Parliament’s Hope 
Faction have visited the 
Foreign Ministry building 
in downtown Tehran to 
meet with the country”s 
top diplomat Mohammad 
Javad Zarif.
According to the Iranian 
Foreign Ministry website, 
the parliamentarians 
praised the foreign 
minister for his services 
and welcomed his return 
to work following his 
Monday resignation.
They also highlighted 
the significance of the 
country”s foreign policy 
and the key role played by 
the foreign ministry.
In the friendly meeting, 
Zarif also responded to 
questions raised by certain 
lawmakers.
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Lawmakers meet 
FM Zarif to hail 
his return to 
work
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FATF-related 
bills should be 
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US President Donald Trump, who 
has accused the Asian giant of 
artificially undervaluing its currency 
for competitive purposes, last week 
said “we have a deal” with China on 
the currency.
And White House economic adviser 

Larry Kudlow on Thursday said the draft documents 
would prohibit currency manipulation and oblige 
authorities in Beijing “to report any interventions in 
the market.”
But at the center of the issue is a paradox: China 
does not necessarily want a weak currency, and the 
downward pressure on the yuan is in large part caused 
by US economic conditions, like rising interest rates.
The yuan or renminbi (RMB) is not freely convertible 
and the government limits its movement against the 
US dollar to a two percent range on either side of a 
central parity rate which the People’s Bank of China 
sets each day to reflect market trends.
That managed float system limits volatility: the 
currency has remained confined in the last five years 
between 6.2 and 6.8 yuan to the dollar, a historically 
high level, compared to 8.28 fixed rate in the 2000s.
While the RMB strengthened 6.3 percent in 2017, 
it depreciated by 5.7 percent last year, falling to 
its lowest level in a decade, which was enough to 
spur speculation Beijing was putting its foot on the 
currency scale again.But the International Monetary 
Fund has said the RMB is not undervalued, and in a July 
report said it was “broadly stable against the basket of 
currencies ... and broadly in line with fundamentals.”
Even the US Treasury has regularly acknowledged in 
a semi-annual report, most recently in October, that 
Beijing is not manipulating its currency.
Beijing, however, shook the markets in August 2015 
with a one-time devaluation that weakened the yuan 
by about five percent in a week.
The decision led to massive capital flight out of China, 
which exacerbated the currency’s decline. Outflows 
amounted to nearly $650 billion in 2016.
The PBOC actively intervened in currency markets in 

2015-2016 to counteract this depreciation, using its 
massive foreign reserves to buy yuan. Capital flight 
slowed as the RMB stabilized.
Analysts say more recent weakening of RMB is not due 
to manipulation but is the result of China’s economic 
slowdown, the trade war, and rising US interest 
rates that push up the value of the dollar against all 
currencies as investors search for higher yields.
But amid renewed optimism on the progress of 
trade negotiations with Washington, the yuan has 
rebounded by almost three percent since early 
January.
China certainly can use its colossal foreign reserves 
-- $3.1 trillion at the end of January -- to intervene if it 
chooses to prop up the RMB.
And after the experience in 2015 and 2016, anxious 
to halt the yuan’s plummet, the PBOC had drastically 
tightened capital controls to keep funds from flooding 
out of the country.
A weakened yuan makes Chinese exports cheaper and 
more competitive and can therefore partly offset the 
impact of US tariffs.
But economists dispute the Trump administration’s 
claim that Beijing has been keeping the currency 
artificially weak and in fact say it has been making an 
effort to keep it from falling too much.
And since August, the PBOC said it would use 
a “counter-cyclical factor” to calculate the daily 
exchange rate range, a move said to keep the RMB 
relatively stable.
That makes economists question the Trump 
administration’s demands, even though they 
acknowledge that China’s intervention from 2002-
2010 helped to drive up the US trade deficit.
Adam Posen, head of the Washington-based Peterson 
Institute for International Economics, cautioned the 
Trump team against using 1950s era strategies to 
solve modern trade issues, which tariffs and exchange 
rates are less able to deal with.
Insisting on “a market-determined exchange rate for 
China ... sounds nice but is nuts,” Posen told AFP.
“If you start doing what the Trump team is doing and 
say the currency can’t ever go down, you’re just going 
to cause a mess.”
But Mark Sobel, a former US Treasury official, said 
if the US and Beijing focus on currency stability, 
conditions “are ripe” to achieve that: the US Federal 
Reserve has paused interest rate increases, and 
China’s stimulus efforts are showing signs of 
stabilizing a slowing economy.

Secretary of the Supreme 
National Security Council 
Ali Shamkhani made the 
remarks while addressing 
a national conference in 
Tehran on Sunday.
Although the US, West and 

certain reactionary states in the 
region have recruited mercenary 
terrorists to drain the roots of Islamic 
resistance, the youth partaking in 
the Resistance movement like those 
in the Syrian Army, Iraqi Hashd 
al-Shaabi, Yemeni Ansarullah and 
defenders of holy shrines proved 
that the world is not West oriented, 
Shamkhani said in his remarks.
He added that the straw figure some 
have created from the US power can 
be broken up easily.
Referring to the defeat of Takfiri 
terrorists in the region, Shamkhani 
said the most complicated plots 
hatched against the world of Islam 
are those which aim at creating a 
Takfiri domination over the Islamic 
lands.
He went on to stress that these kinds 
of threats were now removed thanks 
to the sacrifices made by the youth 
who are acting based on the culture 
of Resistance.
Today, enemies’ strategies to ensure 
security of Israel’s borders have 
absolutely failed, the security official 
said, adding that the occupying 
regime of Israel now facing bigger 
threats from inside its own borders. 
Elsewhere in his remarks, Shamkhani 
talked of the US anti-Iran measures, 
saying the way Washington has 
chosen to counter Tehran will have 
no outcome but failure and defeat for 

the US and its allies.
Such failure has already been proved 
after defeat in formation of anti-Iran 
coalition by fanning the flames of 
disputes among the Arab countries, 
the February Warsaw summit and 
tens of other issues, Shamkhani said.
He further predicted that the US 
allies in the region will face uprising 
from inside by their own humiliated 
citizens if they continue to seek help 
from Washington.
Touching upon the nuclear talks 
between Iran and the world powers 
that led to the 2015 nuclear deal from 
which the US unilaterally withdrewn 
in May, 2018, Shamkhani said they 
thought in vein that they can halt 
Iran’s [peaceful] nuclear capabilities 
and its significant achievements 
in the region while both policies 
were defeated by the guidelines of 
the Supreme Leader of the Islamic 
Revolution.
In the past forty years “the US flag and 
the West’s dominance over the region 
has kept sinking due to the growing 
culture of Resistance,” Shamkhani 
said.
He mentioned that the late Founder 
of the Islamic Republic in Iran Imam 
Khomeini was the only and first 
leader who broke the fake grandure 
of the US centralization. 
At the end of his remarks, Shamkhani 
termed freedom and independence 
as Iran’s most precious cultural asset 
and said the echo of this precious 
culture is being heard from Syria, Iraq 
and Yemen. 

China’s Currency Becomes Key Issue in US Trade TalksUS policies sagging: Iran security official
US officials have said any trade deal with China 
will include a provision to prevent manipulation 
of the exchange rate to help exporters but 
Beijing’s currency regime reflects a complex 
reality.

A top Iranian security official says the fact those who are 
seeking to build and promote stability in world are gaining 
superiority against those that support terrorists and create 
instabilities indicates that the US policies are crumbling.
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In the past forty 
years “the US flag 
and the West’s 
dominance over 
the region has 
kept sinking 
due to the 
growing culture 
of Resistance,” 
Shamkhani said.



رشد ۱۳ درصدی صدور پروانه ساختمانی در اصفهان
معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان از رشــد ۱۳ درصدی تعداد صدور پروانه های ساختمانی در 
سال جاری خبر داد و گفت: طی ۱۱ ماه گذشته همچنین ۱۱ درصد در متراژ پروانه های صادر شده رشد داشتیم 

که نشان می دهد تولید مسکن در شهر اصفهان روند خوبی داشته است.
سید احمد حسینی نیا اظهارکرد: تحقق شهر هوشمند، حفاظت از محیط زیست و مشارکت مؤثر شهروندان 

مهمترین اهداف این معاونت برای دستیابی به افق طرح های توسعه شهری است؛ برنامه های معاونت شهرسازی 
و معماری شهرداری ب وی ادامه داد: شهر هوشمند یکی از طرح های کالن آینده برای شهر اصفهان به شمار می رود، 

اما برنامه سنجش پذیر شهردار اصفهان از مؤلفه های مهم در دستور کار این معاونت است؛ در این راستا با توجه به اینکه 
بهبود خدمات در زمینه گواهی و ساخت از اهداف مبتنی بر برنامه سنجش پذیر است، تالش شده تا فرآیند سه ماهه صدور پروانه 

ساختمانی یک ماه تقلیل یابد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به تغییر نحوه مدیریت در معاونت شهرسازی و معماری شهردای اصفهان 
شاهد به ثمرنشستن ۱۴۱ اقدام با رویکرد حکمروایی خوب شهری، شفافیت، اداره ارزان شهر، حقوق شهروندی، درآمد پایدار، شهرزیست پذیر و 

شهرهوشمند، بازآفرینی شهری پایدار، عدالت اجتماعی شهر و مدیریت دانش بوده ایم.

اعالم نهایی نتایج نهمین انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان
اسامی اعضای ۱5 نفره هیئت نمایندگان منتخب نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع معادن و 

کشاورزی استان اصفهان اعالم شد.
به گفته اسرافیل احمدیه، رییس سازمان صنعت استان اصفهان در این دوره ۱۱5۹ نفر از اعضای اتاق 
بازرگانی اصفهان در انتخابات شرکت کردند که ۱۱۴۷ رای صحیح در سیستم الکترونیکی ثبت شد.   

با اعالم رییس هیئت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان، نتایج انتخابات نهمین دوره اتاق بازرگانی 
اصفهان به شرح ذیل است.

از گروه بازرگانی در این انتخابات مسعود گلشیرازی، اکبر لباف، احمد پزنده، رضا برادران و مجتبی کاروان حایز 
باالترین رای شدند. فرشته امینی، بهرام سبحانی، محمدرضا رجالی، رسول رنجبران و اصغر اخوان مقدم نیز در گروه 

صنعت وارد هیئت نمایندگان اتاق شدند. همچنین حمیدرضا قلمکاری، غالمرضا اخوان فرید و محمد صادقی از گروه کشاورزی و سید 
عبدالوهاب سهل آبادی و احمد خوروش در گروه معدن وارد هیئت نمایندگان نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان شدند.

مطابق آرای اعالم شده از نتایج انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان، ائتالف تولید و تجارت با کسب ۱۳ رای، پیروز این دوره از انتخابات اتاق 
بازرگانی اصفهان شد و از ائتالف رقیب دو نفر وارد هئیت نمایندگان نهمین دوره انتخابات اتاق اصفهان شدند.

اتفاقــات اخیر در حوزه 
اقتصاد که متاســفانه 
بســیار نا خــوش آیند 
بود از نتایــج این عدم 
توجه به روز آوری است، 
موضوعاتــی از قبیــل 
اختالس هــای صورت 
گرفته از سیســتم بانکــی و در نظام 
اقتصادی، میزان رشد غیر قابل قبول 
معوقات بانکی، انحراف تســهیالت 
اعتبارات و نظام پولی از اهداف تبیین 
شــده و نمونه های بارز این چنینی 
حکایت از بیماری اقتصاد ایران دارد. 
اگرچه ریشــه های این اقتصاد سالم 
و متکی بر اعتقادات و اصول اســت 
اما این گونه نتایج نشــان از درست 
عمل نکردن ارکان نظــام اقتصادی 
کشور می باشد که اتاق بازرگانی نیز 
یکی از آنها اســت. در این گذر سعی 
داریم تا برخــی از واقعیت های پیش 
روی اتاق بازرگانــی را دوباره ببینیم 
و برای خروج از بحران هــا، راه حلی 

بیاندیشیم.
یک ســؤال اساســی، کارکرد واقعی 
اتاق بازرگانی چیست؟ صدور کارت 
عضویت و بازرگانــی؟ صدور گواهی 

مبداء؟
و یا رســالتی بس عظیم بر عهده آن 

است؟
این روزها در برخی کشورها با اقتصاد 
پویا و شــکوفا الزامی جهت داشتن 
کارت بازرگانی بــه منزله مهمترین 
ابزار تجارت فرامرزی وجود ندارد، اما 
اتاق های بازرگانی آنها از اهمیت و اثر 
گذاری خاصی برخوردار هستند، در 
حالیکه در کشور ما مهمترین کارکرد 
اتاق ابزار وصول مطالبات ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی و امــور مالیاتی 
می باشد. زیرا بدون ارائه مفاصاحساب 
این دو نهاد، تمدید یــا صدور کارت 
بازرگانی به سختی امکان پذیر است و 
این یعنی از کار افتادن موتور تجارت 
خارجی یک شــرکت، صرف نظر از 

رسته فعالیت آن.

دولت به دنبال حذف بوروکراســی 
در چرخه تجــارت فرامــرزی بوده 
اســت، اینکه زمزمه های حذف ثبت 
سفارش به گوش می رسد و متعاقب 
آن صحبت هایی از حذف الزام داشتن 

کارت بازرگانی از چرخه تجارت.
به راســتی اگر این اتفاقات به وقوع 
بپیوندد، اتاق بازرگانی چه وضعیتی 

پیدا خواهد کرد؟
مخالفان حــذف کارت بازرگانی به 
دنبال چه چیزی هستند؟ و مهم ترین 
سؤال آیا شــان و منزلت اتاق با این 
خانه تکانی دچار اضمحالل می گردد؟

در پاســخ باید گفت اگر تــرن اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان بر 
همین ریل ادامه مسیر بدهد به طور 
قطع و یقین کارآمــدی و اثر گذاری 
خود را از دست خواهد داد و به مانند 
بســیاری از ارگانهای اقتصادی دیگر 
که در طول ســالهای قبل شــاهد از 
بین رفتن آنها بودیم این موضوع نیز 
محقق خواهد شد. در چنین شرایطی 
جایگاه بخش خصوصــی و میزان اثر 
گذاری آن چگونه دیده می شود؟ و آیا 
راه کاری برای برون رفت از این مسیر 

وجود دارد؟
در پاسخ به این ســواالت باید گفت 
که اگر از الگوهای موفق در اتاق های 
معتبر بخواهیم استفاده کنیم به طور 
یقین باید گفت که در صورت حذف 
این فرآیندها اثر گذاری اتاق بیشتر و 

بهتر خواهد بود.
اتاق پویــا و زنده اتاقی اســت که به 
دنبال صدور کارت بازرگانی و مصائب 
مستتر در آن نباشــد، اتاقی است که 
دغدغه برخــی از اعضــاء آن به اخذ 
 ویزا منتهی نشــود، اتاق پویا اتاقی را 
می گوینــد که به ابزار دســت دیگر 

نهادهای دولتی کــه از تمام امکانات 
بهره دارند نشود، اتاق زنده اتاقی است 
که اعضا در آن نقــش واقعی خود را 
داشته باشند، صمیمیت در بین ارکان 
این نظام اگر به بار بنشیند این نهال به 
ثمر خواهد نشست، دغدغه اتاق نباید 
به مســائل ســطحی و حاشیه ای در 
حوزه فعالیت خود خالصه شود و حتی 
حضور اسمی و نه واقعی! نمایندگان 
اتاق در شوراها و مراجع مختلف مانند 
کمیسیون رسیدگی به دعاوی مالیاتی 
و قصعلی هذه نبایــد منتهی آمال و 

کارکردهای اتاق باشد.
یکــی از دالیل واپــس ماندگی اتاق 
بازرگانی اصفهان عدم توجه به هرم 
سلســله نیازهای مازلو است، به نظر 
می رسد افراد اثر گذار در اتاق بیشتر 
از طبقه اول این هرم تشکیل شده اند 
در حالیکه این افراد باید از طبقه پنجم 
هرم باشند. رفع نیازهای فیزیولوژی 
و اولیه در این افراد باعث شــده تا از 
ابزارهای موجود به عنوان وسیله ای 
برای ارضا نیازهای شخصی سود ببرند 
و نه تعالی سازمان. لذا کارآمدی اتاق 
بازرگانی در انجام امور سطحی متوقف 
شــده و اگرچه برخی دم از تغییرات 
می زنند اما تعامالت جهانی در حوزه 
اقتصاد، تسری عام به دیگر ابعاد کشور 
داری پیدا نموده و به عبارتی می توان 
گفت که اقتصادیون بر سیاســیون 
مرتبه باالتری داشــته و ایشان برای 
نیل به اهداف سیاســی کشور الجرم 
بایــد از مهره های مؤثــر در اقتصاد 
تبعیت کننــد. همچنیــن در تمام 
تنگناهای اقتصادی و سیاسی مردم به 
کمک دولت ها آمده و موجبات حفظ 
نظام را فراهم کرده و یا با عدم حضور 
در میدان به تغییر آرایش سیاســی 

کشــورها دامن زده انــد. این جمله 
معروف را فرامــوش نکنیم که مردم 
با پاهایشــان رأی می دهنــد، لذا در 
بحبوحه سختی ها، مردم می توانند از 

آن عبور کرده و یا پشت کنند.
و به یاد داشته باشیم که مردم یعنی 
بخش خصوصی و پارلمان آن یعنی 

اتاق بازرگانی.
رسالت اتاق بازرگانی ارائه کمک های 
علمی و فنی در حوزه اقتصاد اســت 
نه صدور مجوز. اتــاق بازرگانی باید 
اتاق فکر دستگاهای ذیصالح اقتصاد 
اصفهان باشــد نه محفل گپ و گفت 
اعضاء. اتاق بازرگانی باید سیاستهای 
کالن اقتصادی اصفهان را تبیین کنند 
نه اینکه قفلی بــر قفل های موجود 
بزنند. ارکان اقتصــادی اصفهان باید 
مفتخر گردنــد به همــکاری با اتاق 
نــه اینکه اتاق بــه دنبال آن باشــد 
تا با ایشــان گفتگو کنــد و هزاران 
هــزار از این دســت که متاســفانه 
 جــزو نیازهــای فیزیولوژیکی هرم 

مازلو است!
اگر چه در سال های قبل حفظ اتاق 
با بخش خصوصــی از اوجب واجبات 
بوده اما اینک فضا برای رشد و تعالی 
اتاق فراهم شــده و ماندن در مرحله 
رفع نیازهای شخصی شاید بزرگترین 

خیانت به اصفهان باشد.
اتاقی می تواند از کمند رفع الزام کارت 
بازرگانــی رهائی یابد کــه هدف آن 
مدیریت چتر واحــد ارکان اقتصادی 
اصفهان اســت نه مجادله بر سر اخذ 

کارمزد و امثالهم.
نخبــگان دانشــگاهی و اقتصــادی 
اصفهان باید به حضور و ارتباط خود 
با اتاق ببالند نه اینکــه اتاق به دنبال 
این باشد تا با دعوت از ایشان برگی بر 

صفحه افتخارات خود بیافزاید.
اتاق بازرگانی یعنــی مرکز مدیریت 
بخش عمده جامعه کارگری اصفهان. 
از نگاهی دیگر به این موضوع بنگریم، 
تمامی واحدهــای صنعتی اصفهان 
عضو اتــاق بازرگانی هســتند، تجار 
و بازرگانــان از دیگــر ارکان ایــن 
مجموعه و برخــی صاحبان معادن و 
کشاورزی نیز همچنین، حال سؤال 
اینجاست که چه تعدادی از کارگران 
و کارمندان جامعه به طور مســتقیم 
و غیر مســتقیم در خدمت صاحبان 
کارت بازرگانی هســتند؟ این تعداد 
چند درصــد از نیــروی کار اصفهان 
را شــامل می شــوند؟ و چه تعداد از 
خانوارهــای اصفهانی امروز بر ســر 
 سفره صاحبان کارت بازرگانی ارتزاق 

می کنند؟

این قدرت عظیم و اثــر گذار چگونه 
توسط اتاق مدیریت می شود؟ فقط با 

صدور کارت بازرگانی؟
چه سهمی از سود آوری نظام بانکی 
اصفهان را صاحبــان کارت بازرگانی 
تأمیــن می کننــد؟ و چه میــزان از 
ســرمایه در گردش اصفهــان از آن 
ایشان است؟ این حجم عظیم سرمایه 
در اتاق چگونه دیده شده است؟ با اخذ 

کارمزد صدور کارت؟
چه بسیار از ارکان دیگر دولت که کمر 
خدمت به صاحبــان کارت بازرگانی 
بسته اند چون گمرکات، کشتیرانی و ... 
که معیشتشان در گرو حیات و ممات 
صاحبان کارت بازرگانی است و اتاق 
برای ایشــان چه تدبیری اندیشیده؟ 

جز تعظیم و تکریم؟
چه بخشی از درآمدهای مالیاتی کشور 
از کسب و کار صاحبان کارت بازرگانی 

اســت؟ و اتاق چگونه از حقوق اعضا 
در قبال این سازمان حمایت کرده؟ 
مگر جز این اســت که غالباً در برخی 
کمیســیون های حل اختالف به حد 

اسم، حضور داشته است؟
چه میزان از دانش آموختگان و فارغ 
التحصیالن نظام دانشگاهی، سودای 
استخدام در بنگاه های صاحبان کارت 
بازرگانی را در سر دارند؟ و اتاق برای 
ایشــان و ارتباط با دانشگاه چه دیده 
جز اینکه خود را رقیب ایشان پندارد؟

چه مقــدار از فعالیت هــای عمرانی 
اصفهان و ســرمایه گذاری و سرمایه 
پذیری دولتی در بخش های مختلف 
نفس در نفس صاحبان کارت بازرگانی 
دارد؟ و اتاق چه خدمتی به ایشــان 
انجــام داده جز ایجــاد و خرید چند 

ساختمان!!!
چند درصد از درآمد سازمان تأمین 
اجتماعی ناشــی از فعالیت صاحبان 
کارت بازرگانی اســت؟ اتاق تا کنون 
چه رابطه ای با این ســازمان داشته 

است؟
این مــوارد ومواردی از این دســت 
مشتی اســت نمونه خروار که نشان 
از اهمیت جایگاه و کارکرد اتاق دارد 
اما مع االسف شــاهدیم که اینشان 
و منزلت تا چــه اندازه بــی اهمیت 
پنداشته شــده و این چه سهو باشد 
و چه عمد از هیچ کــس قابل قبول 

نیست.
و به یاد داشته باشیم که اتاق بازرگانی 
جایگاه عاشقان عقالنی است، کسانی 
که مستغنی باشند از هر آنچه دام راه 
اســت نه آنکه خود صیــد ره کنند و 
حقیقت آن است که ایشان باید فقیر 
باشــند به آنچه مثل ایشان است نه 

آنچه خاطر ایشان است.

به انگیزه انتخابات تازه اتاق های بازرگانی ایران؛   

جایگاه اتاق بازرگانی در اقتصاد کالنشهر اصفهان کجاست؟

مهدی مهیار
گـــزارش

ISFAHAN
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اتاق بازرگانی دارای تعریف مستقل و هویت آشکار است که 
مهمترین کارکرد آن ایجاد زیر ســاخت های مناسب جهت 
توسعه روابط تجاری کشور و شرکاء خارجی آن است. اما به 
راستی وضعیت و کارکرد اتاق بازرگانی در حال حاضر چقدر از 

این واقعیت فاصله دارد؟
با نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران در می یابیم که اقتصاد کشور 
ریشه های عمیقی در فرهنگ و سنت و آئین های ملی و دینی 
داشته و دارد، اگر چه این ابعاد الزمه بقاء و استقرار آن است اما 
نزدودن شاخ و برگ های اضافی این نخل باسق باعث می شود تا 
این درخت تنومند آنچنان که شایسته است رشد ننموده و چه 

بسا موجبات خشک شدن آن فراهم آید.

اتاق پویا و زنده اتاقی 
است که به دنبال 

صدور کارت بازرگانی 
و مصائب مستتر در 

آن نباشد، اتاقی است 
که دغدغه برخی از 

اعضاء آن به اخذ ویزا 
منتهی نشود، اتاق 

پویا اتاقی را می گویند 
که به ابزار دست دیگر 

نهادهای دولتی که 
از تمام امکانات بهره 

دارند نشود.

اقتصاد ایران
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»آسمان« در صدر ایرالین های 
پُرتأخیر؛

کاهش ۱۵.۴ درصدی 
تعداد پروازها

تازه ترین گزارش عملکرد پروازی 
شــرکت های هواپیمایی نشــان 
می دهد شرکت هواپیمایی آسمان 
در دو ماه آذر و دی امسال بیشترین 
تأخیر در پروازهای داخلی را به خود 

اختصاص داده است.
ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
عملکرد شرکت های هواپیمایی را 
در خصوص تأخیرهــای پروازهای 

داخلی در آذر ماه منتشر کرد.
بر اســاس این گزارش بیشــترین 
میزان تأخیــر پروازهــای آذر ماه 
امسال به هواپیمایی آتا تعلق داشت 
که ۶۴ درصد پروازهای این شرکت 
با تأخیر انجام شــد. آتا ایر از ۳۷۷ 
سورتی پرواز در آذرماه ۲۴۲ پرواز 
معادل ۶۴ درصد را با تأخیر و ۱۳5 
پرواز معادل ۳۶ درصد را به موقع به 

پایان رساند.
شرکت هواپیمایی تابان نیز در آذر 
ماه امســال با ۶۱ درصد تأخیر در 
پروازهای خود رتبه دوم را کســب 
کرد و این شــرکت از مجموع ۱۰۷ 
پرواز انجام شده در آخرین ماه پاییز 
۶5 پرواز معادل ۶۱ درصد را با تأخیر 
و تنها ۴۲ پرواز معادل ۳۹ درصد را 

به موقع به اتمام رسانده است.
سومین شــرکت دارای بیشترین 
تأخیرهــای پــروازی در آذر مــاه 
ســپهران بود که از مجموع ۱۲۳ 
پرواز انجام شده در این ماه تنها 5۶ 
پرواز معــادل ۴۶ درصد را در زمان 
مقرر و ۶۷ پرواز معادل 5۴ درصد را 

با تأخیر انجام داد.
کمترین میزان تاخیرهای پروازی در 
آذر ماه به هواپیمایی پویا اختصاص 
داشت که از مجموع ۴5 پرواز انجام 
شده از سوی این شرکت تنها 5 پرواز 
معادل ۱۱ درصد با تأخیر بود و ۴۰ 
ســورتی پرواز معادل ۸۹ درصد به 

موقع انجام شده است.
ســاها و معراج دیگر شرکت های 
هواپیمایی بودند که با داشــتن به 
ترتیب ۱۳ و ۱۸ درصد کل پروازهای 
خود به صورت تاخیردار در رتبه های 
دوم و ســوم بهترین شرکت های 
هواپیمایی از لحــاظ انجام به موقع 

پروازها قرار می گیرند.
شــرکت های هواپیمایــی دارای 
بیشــترین تأخیر نســبت به کل 
پروازهــای داخلی انجام شــده در 
آذر ماه امسال همچنان به شرکت 
آسمان تعلق می گیرد که ۱۸ درصد 
کل پروازهای تاخیــردار را به خود 
اختصاص داده است آتا نیز با کسب 
۱۴ درصــد و ایران ایــر ۱۳ درصد 
پروازهای تاخیــردار داخلی در این 
ماه در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

ســازمان هواپیمایی کشــوری در 
خصــوص عملکرد شــرکت های 
هواپیمایــی در دی مــاه امســال 
با اعالم گزارشــی در ایــن زمینه، 
شرکت هواپیمایی تابان را با داشتن 
5۷ درصد تأخیر در پروازهای این 
شرکت به عنوان بیشترین شرکت 
دارای تأخیر پــروازی معرفی کرده 

است.
این شرکت از مجموع ۲۰۸ سورتی 
پرواز در دی ماه ۱۱۹ پرواز معادل 
5۷ درصد را با تأخیــر و ۸۹ پرواز 
معادل ۴۳ درصــد را به موقع انجام 

داده است.
ســپهران نیز به همــراه تابان که 
توانسته 5۷ درصد پروازهای خود 
را به صورت تاخیردار انجام دهد در 
صدر شرکت های دارای بیشترین 
تاخیران پروازی قرار گرفته است. 
با این تفاوت که سپهران تنها ۱۱۱ 
سورتی پرواز در اولین ماه زمستان 
انجام داد که ۶۳ پــرواز معادل 5۷ 
درصد با تأخیر و ۴۸ پرواز معادل ۴۳ 

درصد به موقع بوده است.

مهر
خـــبـــر
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خـــبــــر

با اصالح قانون انتخابات انجام می شود

خداحافظی 3 نماینده اصفهان با صندلی سبز بهارستان 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه اصالح 
قانون انتخابات، نمایندگــِی مجلس پس از 3 دوره 
متوالی را ممنوع کردند که به موجب آن تعدادی از 
نمایندگان فعلی استان اصفهان در انتخابات سال آینده مجلس حضور 

نخواهند داشت.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشســت صبح دیروز و در جریان بررسی 
طرح اصالح مواردی از قانون انتخابات مجلس، نمایندگی مجلس شورای اسالمی 

پس از ۳ دوره متوالی را ممنوع کردند.
با توجه به مصوبه امروز مجلس، از میان نمایندگان فعلی استان اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی، حسن کامران و حمیدرضا فوالدگر نمایندگان مردم شهر اصفهان 
و حجت االسالم ناصر موسوی الرگانی نماینده مردم فالورجان در انتخابات سال 

آینده مجلس حضور نخواهند داشت.
علی الریجانی رییس فعلی مجلس شورای اسالمی نیز با استناد به این مصوبه در 

دوره بعدی انتخابات مجلس امکان حضور نخواهد داشت.
نمایندگان مجلس همچنین حوزه بندی حوزه های انتخابیه را در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی استانی کردند که بر این اساس تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه 
اصلی )استان( معادل تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه موجود در استان است 
که مطابق قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی تعیین 
شده است. همچنین مجلس در نشست علنی خود مصوب کرد رای دهندگان هر 
استان می توانند به جای نوشتن نام افراد یک لیست انتخاباتی، »عنوان« آن لیست 

را بنویسند.

فارس
خـــبــــر



کسب و کار
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سومین جشنواره بین المللی فضای مجازی انقالب اسالمی برگزار می شود
سومین جشنواره فضای مجازی انقالب اسالمی با هدف غنی سازی تولید محتوای انقالب اسالمی در فضای 

مجازی، گسترش و ترویج فرهنگ انقالب اسالمی و... برگزار می شود.
سومین جشنواره فضای مجازی انقالب اسالمی با هدف غنی سازی تولید محتوای انقالب اسالمی در فضای 
مجازی، گسترش و ترویج فرهنگ انقالب اسالمی با گسترش و سامان دهی محتوا و ارتقای ساختاری آثار، 

شناسایی، معرفی و حمایت از تولیدات و پدید آورندگان آثار فاخر فرهنگی، ادبی و هنری برگزار می شود.
در این جشنواره آثار وبالگ ها و پایگاه های اینترنتی،  هنرهای دیجیتال )پوستر، موشن گرافیک، کلیپ و... ، 

بازی های دیجیتال، نرم افزار های تلفن همراه و کانالها و صفحات شبکه های اجتماعی ، استارت آپ ها ، ایده و نحوه 
اجرا ، گرافیک،نرم افزارهای رسانه ای مورد ارزیابی و انتخاب قرار می گیرد.

عالقه مندان به شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را با محورها و موضوعات: جوانان و گام دوم انقالب اسالمی ، خانواده و گام دوم 
انقالب اسالمی، مقاومت و انقالب اسالمی ، اقتصاد مقاومتی )تولید و اشتغال(، چهل سالگی و دوران بالندگی انقالب اسالمی،دستاوردها و پیشرفت 
های انقالب اسالمی را نهایتا تا تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ به پرتال دریافت اثار به نشانی www.auth.ircfestival.ir ارسال نمایند، زمان شروع 

داوری ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ و تاریخ اختتامیه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ می باشد که اطالع رسانی از محل برگزاری  انجام خواهد شد.
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 

سر دبیر: مرضیه ربیعی
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا

 تلفن:031-32274500    
روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 

سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  
فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

 چاپ: گلریز
امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

   نکاتی برای پیروزی 
در رقابت

کلید موفقیت در بازار کار 
شــناخت مزیت رقابتی 
خودتان است. شاید شما 
نتوانیــد حقــوق باالیی 
بپردازید، اما می توانید به 

تحریک حس جاه طلبی متوسل شوید.
هیچ کس بدون انگیزه درونی و تمایل به 
اثرگذاری نمی تواند به مدارج باال برسد. در 
یک شرکت بزرگ، این گونه افراد جزئی 
از یک سازمان بزرگ هستند که اگرچه 
کارشان مهم است، اما احساس می کنند 
دیده نمی شــوند. اما در شــرکت های 
کوچک، می توانید بــه کارمندانتان در 
انجام کارهایی که به آن مشتاقند و داشتن 
نقش هایی که بــه آنها اجــازه می دهد 
شرکت را در مســیر بهتری پیش ببرند، 

آزادی بدهید.
به عنوان مثال، مدیران یک شرکت فعال 
در حوزه شــبکه های اجتماعی به جای 
اینکه بخواهند هر تغییــری را تصویب 
کنند، کارمندان را تشویق می کنند برای 
حل مشکالت خودشــان ابتکار به خرج 
دهند. بنابراین برای هر کاری نیاز به مهر 
تایید یــا نظارت دائمی آنها نیســت. در 
کنار شــانس اثرگذاری بر کل سازمان، 
محیط کار متفاوتی ایجاد کنید، به طوری 
که کارمنــدان جوان تر شــما بتوانند به 
مدیران ارشد و مدیران بخش های مختلف 
دسترسی داشته باشــند. این کار به تیم 
شما فرصت می دهد مهارت های جدید 
ایجاد کنند و حرفه ای گرایی را رشد دهند. 
باید بدانید این موضــوع برای کارمندان 
جوان و جاه طلب شما بسیار جذاب است.

در ضمن، در کنار رشــد آنها، پاداش کار 
خوب را در نظر بگیرید. ارتقای شغلی یا 
افزایش حقوق با توجه به شایستگی های 
افراد می تواند بسیاری از کارمندان جوان 
بااستعداد را که معموال از مفهوم »نردبان 
شــرکتی« و سیستم سلســله مراتبی 

بیزارند، جذب کند.
 Shopify پایگاه تجــارت الکترونیک
بــه کارمندانی که به مشــتریان و دیگر 
همکاران خود کمک و مشاوره بیشتری 
می دهند، پاداش می دهد. ایجاد محیطی 
که در آن سخت کوشــی و توانایی های 
خاص کارمندان بالفاصله با اعطای پاداش 
جبران می شود، می تواند ویژگی جذابی 
برای کارمندان بااستعداد باشد، چون با 
این پاداش ها ظــرف مدت خاصی حتی 
می توانند بیشتر از شرکت های بزرگ تر 

دریافتی داشته باشند.

   برای اســتخدام بهترین ها کم 
نگذارید

بســیاری از شــرکت های کوچــک از 
اســتراتژی های اســتخدام نیــروی 
شــرکت های بزرگ، به دلیــل ترس از 
هزینه ها و رقابت مستقیم با این شرکت ها 
اجتناب می کنند، اما این اشتباه بزرگی 

است.
رجوع مستقیم به دانشــگاه ها بهترین 
روش برای جذب جوانان بااستعداد است، 
اما بدانید چه چیزی باعث افزایش ارزش 
می شــود و برعکس. برای این کار نیازی 
نیست خرج زیادی صرف ظواهر کنید. به 
جای آن، به وب سایت دانشگاه ها مراجعه 
کنید یا با اســتادان در مــورد بهترین 

دانشجوها مشورت کنید.
استراتژی دیگری که شرکت های بزرگ 
به کار می گیرند، اســتخدام مشــاوران 
کاریاب است. برخی از این مشاوران موثر 
و ارزشمندند، اما برخی دیگر فقط پول و 
زمان سازمان را هدر می دهند. اگر تصمیم 
دارید یک مشاور کاریاب استخدام کنید، 
ابتدا از افرادی که به آنها اطمینان دارید 
مشــورت بگیرید، دقیق مذاکره کنید و 
سپس شخصی را به طور اتفاقی استخدام 

کنید.
آگهی های شغلی روش بسیار خوبی برای 
دریافت تعداد زیادی متقاضی است، اما 
بررسی و گزینش از میان صدها متقاضی 

معمولی و ناکارآمد، انرژی زیادی از شما 
می گیرد. سایت های بزرگ و معروفی مثل 
LinkedIn و TheLadders زمانی 
می توانند موثر باشند که به دنبال پر کردن 
یک سمت خاص در سازمان هستید، اما 
نمی توان از آنها به عنوان بهترین راه حل 

برای شــرکت های کوچک تری استفاده 
کرد که منابع الزم را برای جست وجوی 

گسترده ندارند.

   استعدادهای برتر را درگیر کنید
استخدام افراد بااستعداد صرفا اولین قدم 

است. درگیر کردن این کارمندان و راضی 
نگه داشتن آنها کار مهم تر و سخت تری 

است.
یک روش خوب برای سرمایه گذاری روی 
اعضای تیم این است که بلندپروازی آنها را 
با مشوق هایی پاسخ دهید. در اینجا منظور 
فقط افزایش حقوق نیست. ممکن است 
حقوق این کارمندان کافی و متناســب 
با بازار باشد، اما کارمندان خوب دوست 
دارند بخشــی از پاداش آنهــا به صورت 
عملی باشد. مشوق ها لزوما مالی نیستند. 
در این شــرایط، می توانید فراهم کردن 
فرصت یک سفر را به عنوان پاداش برای 

کارمندان خوب در نظر بگیرید.
مطمئن باشید هیچ چیز در تجربه کاری 
آنها وجود ندارد که باعث شود بخواهند 
شرکت شما را ترک کنند. کارمندان خوب 
اغلب این ضرورت را احساس می کنند که 
باید دائما حجم کاری خود را باال ببرند. 
عالوه بر اینکه محیط کاری خوبی ایجاد 
می کنید، این گونه افراد را به ایجاد تعادل 
ســالم بین کار و زندگی تشویق کنید. 

فضایی برای استراحت کارمندان در نظر 
بگیرید و برای تقویــت روابط، قرارهایی 

بیرون شرکت ترتیب دهید.
ما در شرکت خودمان مسابقات ورزشی 
برگزار می کنیم که خود شرکت اسپانسر 
آن می شود و این شانس را به اعضای تیم 
می دهد که روابط فــردی بهتری با هم 
داشته باشند و بیشــتر با هم آشنا شوند. 
این موضــوع روابط داخلی شــرکت را 
قوی تر می کند و اگر آنها احساس کنند 
دوستان و متحدانی تیمی دارند، احتمال 
آنکه برای درازمدت در شــرکت بمانند 

بیشتر است.
در نهایــت، تجربــه آموزشــی، منابع 
و فرصت هایــی را که وعــده داده بودید 
در اختیار آنها قرار دهید. داشــتن یک 
شــرکت کوچک به این معنی نیست که 
نمی توانید کارمندان قوی و بااســتعداد 
داشته باشید. شــما گزینه های زیادی 
دارید که بخواهید به آنها پیشنهاد دهید. 
 فقط مطمئن باشید به وعده  هایتان عمل

 می کنید.

رقابت با شرکت های بزرگ برای استخدام بهترین کارمندان؛   

جذب استعدادها

استخدام افراد 
بااستعداد صرفا اولین 

قدم است. درگیر کردن 
این کارمندان و راضی 

نگه داشتن آنها کار 
مهم تر و سخت تری 

است.

اپل ها، گوگل ها و فیس بوک های دنیا برای استخدام کارمندان 
بااستعداد هزینه چندانی نمی کنند، چون جیب شان پر است. 
بنابراین، وقتی از طرف شرکت های بزرگ با این استعدادها 
تماس گرفته می شود، آنها می دانند شغلی که به آنها پیشنهاد 
می شود بسیار پولساز است و فورا رزومه خود را ارائه می دهند. 
در نتیجه، استعدادها طبیعتا به این شرکت های بزرگ روی 
می آورند. اما این بدان معنی نیست که شرکت های کوچک تر 
نمی توانند برای جذب کارمندان بااستعداد رقابت کنند. برای 
این کار، آنها فقط باید چیزی را پیشنهاد دهند که شرکت های 

بزرگ نمی توانند.

 
استارت آپ

رییس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: رویداد استارت آپ 
ویکند محتوای آموزشــی که واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد برگزار 

کرده است، مفسر دانشگاه نسل جدید است.

به گزارش واحد الکترونیکی دانشــگاه آزاد، اولین استارت آپ ویکند محتوای 
آموزشــی که به همت بزرگترین دانشــگاه الکترونیکی برگزار شد، صبح روز 
چهارشنبه در سالن شهید مطهری ســازمان مرکزی آغاز شد و تا جمعه ادامه 

یافت.
دکتر محمد مهدی طهرانچی در افتتاحیه این مراسم گفت: یکی از موضوعاتی 
که مربوط به نســل جدید دانشگاه اســت، مفهوم رویداد و شــتابگری است 

که شــما امروز در حال تمرین آن هســتید. اما موضوع 
مهمتر از ایــن رویــداد، ورود ایــن رویــداد در عرصه 
محتوای آموزشــی است که دوســتان واحد الکترونیکی 
عبارت محتوای آموزشــی را بر روی آن گذاشته اند. این 
رویدادی که واحد الکترونیکی برگزار کرده اســت، مفسر 
دانشگاه نسل جدید اســت. ما می خواهیم دانشگاه نسل 
جدید را تجربــه کنیم. با این نــگاه آن را تمرین می کنیم. 
 بنابراین این موضوع فراتر از شــکل گیری یک کسب و کار 

است.
رییس دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد اسالمی با برگزاری 
این رویداد به عنوان پرچمدار دانشگاه نسل جدید می خواهد 
در چله دوم انقالب که در هفت محــور گام دوم بیانیه مقام 
معظم رهبری مورد تأکیــد قرار گرفته اســت، ورود جدی 
کند. هفت محور عبارتند از علم و پژوهش، معنویّت و اخالق، 
اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزادی، عّزت ملّی و 
روابط خارجی، مرزبندی با دشمن و سبک زندگی که مخاطب 

آن جوانان هستند.
وی افزود: ما استارت آپ ویکند را برگزار می کنیم برای اینکه در 
عرصه برنامه ریزی نوین نسل دوم بتوانیم کنشگر فعال باشیم. 
این توضیحی بود برای این زحمتی که واحد الکترونیکی کشیده و امروز این را 

رقم می زنید.
دکتر کشــاورزی، رییس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی در این مراسم 
گفت: در آغاز چهل سالگی دوم انقالب هستیم و رهبر انقالب بیانیه ای برای چهل 
سال دوم تبیین کردند که محورهای اصلی آن علم و پژوهش، اقتصاد، عدالت و 
مبارزه با فساد، معنویت و اخالق، استقالل و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و 
سبک ملی است. هیچکس منکر اثر فضای مجازی به خصوص در برخی از این 

محورها نیست.
رییس واحد الکترونیکی دانشــگاه آزاد اســالمی افزود: علت تصمیم ما برای 

برگزاری این استارت آپ ویکند، تأثیرگذاری فرهنگی و استفاده از نقاط مثبت 
فضای مجازی است. ما می خواهیم بازیگر اصلی محتوا در فضای مجازی باشیم. 
منظور ما از محتوا، سرویس های توزیع محتوا مانند شبکه های اجتماعی، دایره 
المعارف ها، دانشنامه ها، بازی های رایانه ای، اپلیکیشن ها و... است. هر کدام از 
اینها می توانند برای رده های سنی مختلف جنبه های آموزشی و آموزشی مهارتی 
داشته باشند. دور هم جمع شده ایم تا از ایده هایی که می توانند در این حوزه ها 

تبدیل به کسب و کار شوند، حمایت کنیم.
وی افــزود: واحــد الکترونیکــی بزرگ تریــن دانشــگاه الکترونیکــی 
کشــور اســت. همه دانشــجویان ما بصورت الکترونیکی حضــوری ثبت نام 
 می کنند و همه خدمــات مورد نیاز خــود را به صورت غیرحضــوری دریافت 

می کنند.
رییس واحد الکترونیکی دانشــگاه آزاد اســالمی ضمن برشمردن سامانه های 
بومی واحد الکترونیکی از قبیل ســامانه پاسخگویی، ســامانه جلسات آنالین، 
ســامانه ثبت نام، ســامانه هماهنگی جلســات دفاع ســامانه تسویه حساب، 
 ept .تســویه حســاب و...، افزود: دوره های مجازی ما مخاطبین زیــادی دارد
، آیلتــس، آموزش زبان عربــی برای دانشــجویان، طرح قرآنــی طوبی، دوره 
 دیجیتال مارکتینگ در حوزه کســب و کار و... دوره هایی اســت که ما برگزار 

می کنیم.
پس از مراسم افتتاحیه، ۵۸ صاحب ایده، ایده های خود را که از ۱۲۶ ایده ارسالی 
انتخاب شده بودند در یک دقیقه بیان کردند و در انتها پانزده ایده با انتخاب آرای 
شرکت کنندگان به عنوان ایده های برتر انتخاب شدند. در روزهای پنجشنبه و 
جمعه شرکت کنندگان در قالب ۱۵ تیم ۷ نفره به کمک مربیان به رشد ایده های 
خود پرداختند و در پایان ســه ایده ویدیوبوک، مین پالس و تگ بوک به همراه 
سی لرن به عنوان سه ایده برتر انتخاب شدند. جایزه این سه تیم برتر، استقرار 
در مرکز رشد واحد الکترونیکی به ترتیب به میزان یک سال، شش ماه و سه ماه 
بود. همچنین به دلیل شــرکت تیم های دانش آموزی در این رویداد، ایده های 
 همبازی و دنیای بزرگ، به ترتیب جایزه ســه و یک میلیون تومانی را کســب

 کردند.

منبع: واشنگتن پست
یـــادداشت
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ارزش می شود و برعکس. 
برای این کار نیازی نیست 
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