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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

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان خبر داد:   

 35 مرکز، آماده عرضه میوه شب عید

بازار طال و سکه  97/12/15 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,300,0004,170,000قدیم

سکه طرح 
4,468,0004,314,000جدید

2,500,0002,380,000نیم سکه

1,550,0001,450,000ربع سکه

830000770000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0001,910,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18411836362400 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

 مدیریت عید بهتر

 ایرانــی هــا از قدیــم بــه علم 
فنگ شــویی اعتقــاد و احاطه 
داشتند و هر سال در اسفندماه 
کــه خورشــید و آب و بــاد و ... 
بر وفــق طبیعت اســت به غبار 
روبــی و تغییــر دکوراســیون 
داخلی منــزل  مــی پرداخته 
اند که البته به آن فنگ شــویی 
نمــی گفتنــد و در بخت بدش 
این کار خانه تکانــی نام گرفت 
تا اکنون به معضلی برای اسفند 
 ماه تبدیل شــود. به راستی که 
 اســم ها سرنوشــت ها را تغییر 
می دهــد! از اولین نشــانه های 
آمــدن عید خانه تکانی اســت. 
 برای افراد زیادی این کار به نظر 
 طاقــت فرســا و آزار دهنــده

 می رسد! ولی بهتر است بدانید 
یکی از اصلــی ترین دالیل خانه 
تکانی جدا از تمیزکاری و مرتب 
 کردن، ربــودن آلودگــی ها و 
کثیفی ها و در اصل همان پشت 
در گذاشــتن انرژی های منفی 

است.
بچه تر که بودیــم نزدیک های 
 عید که می شــد روز شــمار راه 
مــی انداختیم. هر شــب لباس 
عیدمان را به تنمان می کردیم 

و با اسرار مادرمان...

با شرکت 37 گروه از سراسر کشور:

نخستین رویداد کارآفرینی 
هم نت بانوان در اصفهان آغاز 

به کار کرد
نخســتین رویداد کارآفرینی ویــژه بانوان با 
حضور بیش از یک صــد و پنجاه کارآفرین از 

سراسر کشور در اصفهان آغاز به کار نمود.
این همایش با عنوان هم نت کارآفرینی بانوان 
از 14 تا 16 اســفندماه 97 در شهر اصفهان 
برپا بوده و تالشــی خواهد بود برای نمایش 
قدرت و توانمندی های بانوان جامعه در حل 
کارآفرینانه مســائل و معضــالت پیش روی 
کشور. رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان در 
آیین افتتاح این همایش، واژه هم نت را عبارتی 
اختصاری بر گرفته از کلمات همکاری، مشکل 
گشــایی، نوآوری و توانمدســازی برشمرد و 

گفت: این همایش یک رویداد ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله

ISFAHAN
N E W S

        در هر یک از غرفه های توزیع میوه تنظیم بازار، یک بازرس مستقر خواهد شد تا به بهترین صورت عرضه محصوالت انجام شود.
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 اعالم شروط اثرگذاری افزایش حقوق
 در سال آینده؛   

قدرت خرید از دست رفته 
ترمیم خواهد شد؟

پرونده افزایش حقوق در سال 1۳9۸ با 
حساسیت بیشتری نسبت به سال های 

گذشته دنبال می شود .
 اقتصاد ایران در سال جاری با رشد قابل توجه تورم 

روبرو بود و کاهش قدرت خرید سبب شده است انتظار ...

اپلیکیشــن خدماتی سازمان 
آرامســتان های شــهرداری 
اصفهان با هدف ارائه خدمات 
الکترونیک به همشــهریان، 
صرفه جویی در وقت، تسریع و 
تسهیل در انجام امور متوفیان 
با مبلــغ ۳50 میلیــون ریال 
در حال آماده ســازی اســت که با نصب آن 
بروی گوشی های همراه مردم می توانند مزار 
متوفیان خود را همراه با عکس و زندگینامه 
آنها جست و جو و در نقشه قبور مورد نظر خود 

را مسیریابی کنند.
ثبت ســفارش خدمات مجالــس ترحیم و 
درخواســت مداحان و قاریان از امکانات این 
نرم افزار اســت. در این نرم افــزار تاریخچه، 
نقشه آرامســتان، ادعیه، مناجات و آشنایی 
با آداب زیارت تعبیه شــده اســت. معرفی 
مشاهیر مدفون در آرامســتان، زندگینامه 
و محل دفن آنها و اخبار آرامســتان نیز قابل 
مشــاهده اســت. در فازهای دوم و سوم آن 
نیز امکانات درخواســت اعزام خودرو حمل 
متوفی، امکان پیش خرید حفــره، اطالع از 
زمان برگــزاری مجالس ترحیــم متوفیان، 
ارسال نتایج جســتجوی متوفیان از طریق 
پیامک و سفارش خدمات پس از دفن افزوده 

خواهد شد.
اصالح هندسی میدان رحیل و اصالح ورودی 
خیابان شهید کیانی با هدف تسهیل و روان 
سازی عبور و مرور زائران و مراجعان در ورودی 
آرامستان باغ رضوان از سمت خیابان ارغوانیه 
و مشتاق در بلوار رضوان برای سهولت در رفت 
و آمد مراجعان، اصالح تفکیک مسیرها و رفع 

گره های ترافیکی انجام می شود.
متراژ ایــن طرح یک هــزار و 200 مترمربع 
 اســت که با اعتبار یک میلیــارد ریال آماده

 بهره برداری است.
افزایش ظرفیت و تعداد سنگ های تغسیل 
سالن تطهیر آرامستان باغ رضوان نیز با هدف 
تســریع در خدمت گزاری به ارباب رجوع، 
استفاده از وسایل و سیســتم های مدرن و 
آمادگی برای شرایط بحرانی و شرایط خاص 
با اعتبار ســه میلیــارد و 600 میلیون ریال 
از دیگر طرح های در حال بهــره برداری در 

آرامستان است.
در این طرح اصالح و توســعه ســنگ های 
شستشو و بخش تغسیل و تکفین آرامستان 
باغ رضوان، نصب سنگ رحل قرآن و سیستم 
گالب پاشــی در ۳00 متر مربع اجرا خواهد 

شد.
المان معرفی نــام آوران و ایثارگران با هدف 
معرفی نام آوران مدفون در آرامســتان باغ 
رضوان با اعتبار 600 میلیون ریال انجام شده 
اســت. این پروژه با الهام از نقوش اسلیمی و 
معماری سنتی اصفهان با نشان دادن مفهوم 
تکامل در مراحل مختلف زندگی به معرفی 
شــاخصه های نام آوران و ایثارگران مدفون 
در آرامســتان باغ رضوان اقدام می کند و در 
هر دوره زمانی مشــخص یکی از ایثارگران 
و نام آوران مدفون در آرامســتان باغ رضوان 

معرفی می شود.
طرح خرید دو دستگاه خودروی جدید برای 
ناوگان حمل متوفی از سالن تطهیر تا مزار با 
هدف تسهیل و تسریع در خدمات رسانی به 
خانواده های متوفیان با اعتبار 5 میلیارد ریال 
آماده بهره برداری اســت. با توجه به افزایش 
سنگ های تغسیل سالن تطهیر و اکیپ های 
تطهیرکننده ضرورت داشت نسبت به افزایش 
اکیپ های خاکسپار نیز اقدام شود تا سرعت 
خدمات رسانی به شهروندان بیشتر و زمان 

انتظار بستگان متوفی کاهش یابد.
ســاخت ســردخانه های حجمی با هدف 
ساماندهی وضعیت ســردخانه ها و متمرکز 
کردن آنها و قابلیت استفاده در مواقع بحران 

و حوادث غیرمترقبه با ظرفیت ۳00 جسد 
متوفی از اهداف این پروژه اســت. این پروژه 
همجوار غســالخانه های مردانه و زنانه در دو 
بخش مجزا به مرحله اجرا درآمده و از این پس 
مراجعان متوفیان خود را به سردخانه تحویل 
و مستقیماً از سردخانه به واحد تغسیل تحویل 

داده می شود.
اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح سه 
میلیارد و 600 میلیون ریال اســت که آماده 

بهره برداری در آینده است.
شــهردار اصفهان در این بازدید اظهار کرد: 
اقدامات خوبی در ســازمان آرامستان ها و 
آرامســتان باغ رضوان برای آســایش مردم 
انجام شده است که موجب تکریم و سهولت 

شهروندان می شود.
قدرت اله نــوروزی تصریح کــرد: برای هر 
کاری که در این سازمان انجام می شود الزم 
است به طور کامل تشریفات قانونی رعایت 
شــده و هیات مدیره در چارچوب اساسنامه 
و قانون و مقــررات عمل کنند. همچنین در 
اعمال هزینه هــا باید نهایــت دقت صورت 
 گیرد تــا ریالی بی جهت به مــردم تحمیل 

نشود.
2۳ میلیارد ریال پروژه عمرانی در باغ رضوان

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان نیــز در ایــن بازدید اظهــار کرد: 
پروژه های مختلف آرامســتان باغ رضوان با 
اعتبــاری بالغ بر 2۳ میلیــارد ریال در حال 
احداث و انجام است که به زودی این پروژه ها 

به بهره برداری می رسد.

 دربازدید از سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان عنوان شد:
سهولت در خدمات رسانی و ارائه خدمت به شهروندان

اقدامات خوبی در 
 سازمان 

آرامستان ها و 
آرامستان باغ رضوان 

برای آسایش مردم 
انجام شده است 

که موجب تکریم و 
سهولت شهروندان 

می شود.

شهردار اصفهان به همراه تنی چند از اعضای شورای اسالمی شهر، معاونین و مدیران شهری از بخش ها و پروژه های مختلف سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان بازدید کرد. هفت پروژه عمرانی و خدماتی در آرامستان شهر اصفهان در دست اقدام است که شهردار اصفهان در بازدید از آرامستان 
در جریان آخرین وضعیت این طرح ها قرار گرفت. اصالح طرح هندسی خیابان ثامن االئمه یکی از این طرح هاست که با اجرای آن روان سازی عبور و 
مرور زائران آرامستان انجام می شود. این پروژه در سطحی بالغ بر 120 هزار مترمربع شامل شش الین رفت و تفکیک آن به سمت قطعات زوج و فرد و نیز 
جانمایی و ساخت پروژه های پیرامونی شامل پارکینگ و غرفه های خدماتی است که در ضلع شرقی آرامستان و با هزینه 9 میلیارد ریال در حال انجام است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S



مدیریت عید بهتر

ادامه از صفحه یک:
...    از تن بــه در می آوردیم تا عید 
شــود و هر شــب می پرسیدیم 
چند شــب دیگر عید است؟! 10، 
9، 8، ...... تا عید می شــد . رسم 
پوشــیدن لباس نو بسیار شیرین 
بود برایمان. لباس نو، سال نو، افکار 
نو و فصلی نو. اما کمی که بزرگتر 
 شــدیم مجبور شــدیم ادای آدم 
بزرگ ها را در بیاوریم. کمتر منتظر 
عید می شدیم یا وانمود می کردیم 
زیاد مهم نیســت غافل از اینکه 
خودمان را بــا ذوق کودکیمان را 
نادیده گرفتیم و اینقــدر نا دیده 
گرفتیمش تا دیگــر چیزی از آن 
نماند. ذوق کودکی تبدیل شــد 
 بــه افســردگی بزرگ ســالی و

 بی تفاوتی نســبت به همه چیز و 
همه وقت و همه کس! 

فقط مــا ماندیم و فنگ شــویی 
دم عید که چــون خانه تکانی نام 
گرفت به یک دردسر بزرگ تبدیل 
 شــد تا استرسی باشــد بر دیگر

 اســترس هایمــان و این شــد 
 کــه از خانه تکانــی و عید متنفر

 شدیم. 
عیدی کــه روزگاری برایمان جز 
شــادترین روزها بود حاال باید به 
زور برنامــه های شــاد تلوزیونی 
بگذرانیم و دعــا کنیم زودتر تمام 
شود. امســال دیگر خشایار الوند 
هم نیســت تا پایتختی بنویسد 
 و مــارا کمــی از غصه عیــد دور 

کند!
اما هر کاری اگر بــه موقع انجام 
شود به اســترس تبدیل نخواهد 
شد. یک ضرب المثل قدیمی است 
که می گوید » کار امروز را به فردا 
نسپار«  استرس خانه تکانی و خرید 
شب عید یکی از ان استرس هایی 
است که با مدیریت زمان می توان 
کنترلش کرد. همه می دانیم که 
ضعف در برنامه ریزی و مدیریت 
زمان، می تواند مشکالت فراوانی را 

برای ما ایجاد کند.
 اولین اصلی که در امر خانه تکانی 
و ســامان دادن کارهای اسفند به 
چشــم می خورد تقسیم وظایف 

است. 
مسلما تنها یک مدیر الیق در خانه 
می داند که چه کاری را به چه کسی 
بسپارد که دوباره کاری نشود. اینکه 
از خود توقع داشــته باشیم همه 
کارهای دم عید را انجام دهیم آن 
هم به بهانه اینکــه دیگران انجام 
نمی دهند و یا از عهده اش برنمی 
آیند بی تدبیری و عدم مدیریت را 

می رساند.
 مــا خیلــی وقت هــا در واگذار 
کردن کارها بــه دیگران، ضعیف 
عمل می کنیــم. یا کارهــا را به 
شــکل نامطلوبــی بــه دیگران 
واگــذار می کنیم کــه در نهایت 
 زحمــت خودمــان دوچنــدان

 می شود. 
آیا تا به حال شده از کسی بخواهید 
که برای صرفه جویــی در وقت، 
خریدی بــرای شــماانجام دهد 
وبعدا وقت بسیاری را صرف چانه 
زنی و متقاعد کردن فروشــنده 
برای تعویض آن کنید؟ تمام این 
مشــکالت به این دلیل برای شما 
 ایجاد شــده که نمی دانسته اید

  چــه کاری را بــه کــدام فــرد 
خانواده تان واگذار کنید.

 مشــکالت از این قبیل را باید با 
اندکی تمرکز بر روی توانایی های 
فردی اعضای خانواده حل کنیم. 
وقتی یک نفر در خانــه از قدرت 
بدنی خوبی برخوردار است و می 
تواند اجناس سنگین خانه را جابه 
 جا کند، دلیلی نــدارد که بتواند

 شیشه ها را هم خوب پاک کند!
 با مدیریت امور اسفند عید بهتری 

داشته باشید.

اقتصاد استان
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کلنگ احداث ۱۲۰۰ واحد مسکونی در بهارستان بر زمین خورد
با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئوالن کلنگ احداث یک هزار و ۲00 واحد مسکونی در 
شهر جدید بهارستان بر زمین خورد. کلنگ ساخت یک هزار و ۲00 واحد مسکونی در شهر جدید بهارستان 
با حضور حبیب اهلل طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی، احمدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
بهارستان، غالمی معاون عمرانی استانداری اصفهان و جمعی دیگر از مسئوالن بر زمین زده شد که مدت 

اجرای این طرح ۳۶ ماه است. افتتاح و بهره برداری از یادمان گلزار شهدای گمنام بهارستان، بهره برداری از 
بوستان مهر بهارستان به مساحت ۲۳ هزار مترمربع با هزینه دو میلیارد تومان، بهره برداری از تکمیل مساجد 

حضرت فاطمه )س( به مساحت ۳00 مترمربع کاشیکاری و با هزینه 1۳0 میلیون تومان، مسجد حضرت معصومه 
)س( با مساحت 900 مترمربع و هزینه ۳۷0 میلیون تومان و مسجد حضرت علی بن ابیطالب )ع( با مساحت ۵00 مترمربع و 

هزینه ۲۵0 میلیون تومان از جمله طرح های مورد افتتاح در سفر معاون وزیر به بهارستان بود. همچنین بهره برداری از بازسازی مدرسه امام علی 
)ع( با مساحت یک هزار و ۳00 مترمربع و هزینه ۳00 میلیون تومان، بهره برداری از آماده سازی و تکمیل محالت فازهای دو و سه بهارستان با 
مساحت پنج میلیون مترمربع و هزینه هشت میلیارد تومان، بهره برداری از بازسازی قنات حجت آباد با طول مسیر یک هزار و ۲۴۲ متر و هزینه 

۵00 میلیون تومان، آغاز عملیات اجرایی آماده سازی ۷ مرکز محله از دیگر برنامه های معاون وزیر راه در سفر به بهارستان بود.

دیپلماسی علمی به کمک دیپلماسی کشور بیاید
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت: دیپلماسی علمی باید به کمک دیپلماسی کشور بیاید 
و برای تحقق این امر باید همکاری بین المللی هم راستا با شرایط موجود باشد. سید حسن قاضی عسگر در 
آیین امضای تفاهم نامه کنسرسیوم فعالیت های بین المللی مراکز علمی و فناوری پیشرو اصفهان در دانشگاه 
صنعتی اصفهان، اظهار کرد: شرایط سختی داریم و مشکالت جنگ اقتصادی خودش را نشان داده است. 

امروز می طلبد که همکاری در امور بین المللی هم راستا با شرایط موجود باشد. معاون امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری با بیان اینکه ذهنیت ها را باید اصالح و از فرصت ها استفاده کرد، اضافه کرد: دیپلماسی علمی 

باید به کمک دیپلماسی کشور بیاید و ما می توانیم در همین تحریم ها نیز با بسیاری از کشورهای دنیا که مخالف 
آمریکا هستند، ارتباط برقرار کرده و ارتباطاتمان را با آنها گسترش دهیم. 

در ادامه رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان گفت: دیپلماسی عمومی و توسعه علمی ظرفیت باالیی در اصفهان 
دارد و این کنسرسیوم می تواند الگوی خوبی برای کشور باشد. علیرضا ساالریان با بیان اینکه ما برای معرفی دانشگاه از زبان های خارجی کمتر 
استفاده کرده ایم، افزود: به عنوان مثال دانشگاه هنر برای توریسم کمک زیادی می تواند بکند و با تلفیقی از علم برای تولید محتوا از زبان های 

بین المللی استفاده شود.

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله
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خـــبــــر

در دیدار شهردار اصفهان با هیأت فرهنگی تجاری عمانی مطرح شد؛

تمایل شهرداری اصفهان برای توسعه روابط گردشگری و فرهنگی با عمان

شهردار اصفهان در نشســتی مشترک با هیات تجاری  
فرهنگی از کشور عمان خواستار توسعه روابط گردشگری 
و فرهنگی با کشور عمان شد. شهرداری اصفهان و شورای 

اسالمی شهر در راستای تقویت برند شــهری، رونق اقتصاد شهری و رونق 
گردشــگری، برگزاری رویداد هفته تجاری-فرهنگی مسقط در اصفهان را 

حمایت کرده است.

 نشست تجاری فرهنگی اصفهان با کشور عمان با عنوان رویداد »هفته مسقط در اصفهان« 
با هدف آشنایی تجار و صنعتگران عمانی با فرصت های سرمایه گذاری اصفهان برگزار شده 
است. یک هیات تجاری متشکل از ۴0 نفر از نمایندگان اتاق بازرگانی عمان، شهرداری 
مسقط، مسئوالن دولتی و بازرگانان کشور عمان برای آشنایی و ایجاد ارتباط مستقیم با 

توانمندی های ایران و اصفهان در زمینه های مختلف با کشورمان در اصفهان حضور دارند.
زمینه های فعالیت اعضای این هیات بیشــتر در بخش های پزشــکی و سالمت،  صنایع 
ساختمانی، صنایع دســتی، فناوری های نوین، فناوری اطالعات و نرم افزار، نفت و مواد 
پتروشیمی، ماشین آالت و خطوط تولید صنایع، تصفیه آب شیرین، مواد غذایی، گردشگری،  
مبلمان، فرش و کشاورزی است. محورهای این رویداد آشنایی تجار و بازرگانان عمانی با 
توانمندی های صنعتگران ایران، صادرات بدون واسطه به عمان،  مالقات با سرمایه گذاران 
عمانی، فروش محصوالت ایرانی، مشارکت با تاجران عمانی افزایش مراودات اقتصادی عمان، 

ارائه برنامه های فرهنگی با هویت ایرانی، آشنایی با نیازهای بازار عمان، معرفی شرکت های 
دانش بنیان و محصوالت آنها به تاجران عمانی و راه اندازی خطوط تولیدی در عمان است.

شهرداری اصفهان و شــورای اسالمی شــهر نیز در راســتای تقویت برند شهری و رونق 
گردشگری، برگزاری رویداد هفته تجاری- فرهنگی مسقط در اصفهان را حمایت کرده است.

این هیات ضمن دیدار با شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان آمادگی خود را برای 
برقراری ارتباط و تعامل در بخش های ذکر شده اعالم کردند.

شهردار اصفهان در این نشست ضمن معرفی اصفهان به عنوان شهری تاریخی، صنعتی و 
فرهنگی، خطاب به هیات عمانی، اظهار کرد: شما می توانید با تجار و صنایع بزرگ اصفهان 
روابط خوبی داشته و با بخش های مختلف اقتصادی این شهر ارتباطات گسترده ای برقرار 

کنید.
قدرت اله نوروزی تصریح کرد: تحریم ها فرصتی را برای همسایگان ایران از جمله کشور عمان 
فراهم کرده تا بتوانند روابط تجاری خود را با اصفهان گسترش دهند. اصفهان این ظرفیت را 
دارد تا در بخش های مختلف تجاری، اقتصادی و صنعتی با کشور عمان همکاری داشته باشد. 
وی اضافه کرد: عالقه داریم زمینه گردشگری بین شهر اصفهان و شهر مسقط و کشور عمان 

بیشتر شده و عمانی های بیشتری از شهر تاریخی و زیبای اصفهان بازدید کنند. ایمنا
خـــبــــر

چارچوب مالی برای 
سال 2019 کشور 

عمان در نظر گرفته 
که هدف آن مجموعه 

ای از اولویت ها 
از جمله پایداری 

اقتصاد مالی برای 
ادامه دستیابی به 

نرخ رشد و تکمیل 
برنامه های متنوع و 

توانمند سازی بخش 
خصوصی در چرخه 

اقتصادی برای 
فراهم کردن و ایجاد 

اشتغال است.

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان خبر داد:   

 35 مرکز، آماده عرضه میوه شب عید

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: طبق 
روال هرســال عرضه میوه های تنظیم بازار در 35 مرکز، 
به منظور پاسخگویی به نیاز بازار شب عید در دستور کار 

قرارگرفته است.
ناصر اطرج در رابطه با بازار شب عید اظهار کرد: طبق روال 
هرسال عرضه میوه های تنظیم بازار به منظور پاسخگویی به 

نیاز بازار شب عید در دستور کار قرارگرفته است.

فارس
گـــزارش
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        در هر یک از غرفه های توزیع میوه تنظیم بازار، یک بازرس مستقر خواهد شد تا به بهترین صورت عرضه محصوالت انجام شود.

 نقش اتاق های بازرگانی 
در دیپلماسی اقتصادی

دکتر سید رسول رنجبران- فعال اقتصادی
در جهان بیش از پنج قرن و در کشــور ما نزدیک به دو قرن از عمر 
اتاق های بازرگانی می گذرد و این نام برای اکثر فعاالن اقتصادی نامی 
آشنا و قریب به ذهن است. در کشورهای توسعه یافته دو رسالت 
اصلی بر دوش اتاق های بازرگانی نهاده شده است: اول: نمایندگی 
بخش خصوصی در تعامل و مذاکرات با حاکمیت. دوم: حضور فعال در 

فعالیت های اقتصادی به منظور رشد و توسعه کشورها.

 با توجه به گستردگی این دو وظیفه مهم و بزرگ، قاعدتأ اتاق ها باید دارای 
ساختار و سازمان های مناسب باشند تا بتوانند از عهده این مهم برآیند. هر 
چقدر اتاق ها وظایف، تکالیف و مسئولیت هایشان را بهتر انجام دهند باری از 
دوش دولت ها بر خواهند داشت و بر توسعه و رشد اقتصادی کشور می افزایند.

کشورهای توسعه یافته بســیاری از امور خود را بخاطر وظایف اشاره شده، 
به اتاق ها واگذار نموده اند و این خود باعث کوچک تر شدن دولت ها گردیده 
بطوری که کارکنان دولتی اینگونه کشورها نســبت به کشورهای در حال 
توسعه با جمعیت نسبتأ مساوی کمتر از سی در صد می باشند. در حقیقت 
فعالیت ها و امورات اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده و دولت ها خود 
را از امور تصدیگری جدا ســاخته اند و به امورات کشور داری، برنامه ریزی و 

نظارت می پردازند.
از آنجایی که امروز فعالیت های اقتصادی در دنیا همانند فعالیت های اقتصادی 
یک دهکده، بهم پیوسته و وابسته گردیده اســت اتاق های بازرگانی در این 
پیوستگی ها و وابستگی ها بسیار نقش بی بدیلی به عهده دارند. البته دولت ها 
نیز در پیشبرد اهداف سیاسی خویش بســیاری از اوقات بر دامنه و هیمنه 
فعالیت های اتاق ها تأثیر می گذارند و بعضاً موجب انحراف آنها از فعالیت های 

دلخواهشان می گردند.
اهداف اتاق ها عمدتأ حداکثر نمودن دامنه فعالیت های اقتصادی اعضایشان در 

بازارهای هدف و با انگیزه حداکثر کردن منافع آنان است.
تأسیس اتاق های بازرگانی مشترک بین کشورها نیز کانونی است جهت هم 
افزایی داناییها و توانائیهای فعالین اقتصادی این کشورها به جهت پیشبرد 

منافع اقتصادی طرفین.
بنابراین اتاق های بازرگانی عالوه بر تصدیگــری و تولی گری فعالیت های 
اقتصادی داخل کشور مسئولیت توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها را نیز 
برعهده دارند و باید بتوانند از عهده این مهم به خوبی برآیند. البته همان طور که 
اشاره رفت، بسیاری از دولت ها با سیاست های داخلی و خارجی خویش دامنه 
فعالیت های اتاق ها را تحت تأثیر خود قرار می دهند و اجازه نمی دهند آنطور 

که دلخواه اتاق هاست عمل گردد.
از جمله مصادیق این موضوع اعمال سیاســت های تحریم اقتصادی علیه 
کشورهاست که مورد دلخواه و پسند اتاق ها نبوده و نیست، اما اعمال قوانین و 
مقررات سخت گیرانه باعث محدود شدن دامنه فعالیت های اتاق ها در بازارهای 
هدف که مورد تحریم واقع شده اند، می گردد. هرچقدر تعامل و ارتباطات اتاق ها 
با دولت هایشان منطقی تر و نزدیک تر باشد به همان نسبت نیز بر سیاست ها 
و برنامه های اقتصادی دولت ها تأثیر خواهند گذاشــت و از این مسیر سعی 
می نمایند ارتباطات و مبادالت اقتصادیشان با خارج از کشورشان کمتر دچار 
تنش و نوسان گردد تا بتوانند در یک فرآیند طوالنی مدت و در سایه ثبات 

سیاست ها و برنامه ها اهدافشان را به پیش ببرند.
پیوستگی و در هم تنیدگی اقتصادها و بازارها به حدی به یکدیگر وابستگی 
ایجاد نموده است که در شرایط اجبار هم به سادگی و در کوتاه مدت نمی توان 
از آنها منفک و جدا شد چرا که ضرر و زیان آن به سادگی قابل جبران نخواهد 
بود. از همین رو حتی در اعمال سیاست های تحریمی علیه کشورها و شرکت ها 
شاهد بوده ایم که آنها را مرحله به مرحله و طی یک فرآیند نسبتأ طوالنی انجام 

می دهند تا آسیب کمتری در درجه اول متوجه تحریم کننده ها شود.
بنابراین باید بپذیریم که در کنار مسئولیت ها و فعالیت های گوناگون اتاق های 
بازرگانی، رشد و توســعه ارتباطات اقتصادی )دیپلماسی اقتصادی( با سایر 
کشورها و مناطق امری مهم و بس تعیین کننده است و لذا تأسیس و ایجاد 
اتاق های مشترک بازرگانی با سایر کشــورها یکی از مهمترین ساختارها و 
سازمان هایی است که در اکثر کشورها به آن پرداخته شده است و بسیاری از 
این بستر حداکثر استفاده را به جهت تأمین منافع اعضاء اتاق هایشان و حتی 

کشورشان، می کنند.

گـــزارش

وی در رابطــه باقیمت 
میوه هــای تنظیم بازار 
بیان کرد: تا این لحظه 
قیمت میوه های تنظیم 
بازار مشخص نشده اما 
قیمتی که بــرای این 
اقالم تعیین می شــود 
با توجه به یارانه ای که دولت در این 
زمینه اعمــال می کنــد، پایین تر از 

قیمت بازار است.

  رفع نیاز مــردم با ممنوعیت 
صادرات

اطرج در رابطــه با کاهــش عرضه 
پرتقال تصریح کــرد: در یک مقطع 
زمانی در سال جاری، عرضه پرتقال 
با محدودیــت همراه شــد که این 
امر به دلیل صــادرات این محصول 
بــه کشــورهای دیگر بــود. رییس 
اتحادیــه میادیــن میــوه و تره بار 
اصفهان اضافه کــرد: در حال حاضر 
با توجــه به تدابیری که مســؤوالن 
دولتی در این زمینه اندیشــیده اند 

و ممنوعیــت صــادرات اقالمــی 
نظیر ســیب و پرتقال، کمبودی در 
 بخش عرضه ایــن محصوالت وجود

    ندارد.
وی در رابطه با نحوه نظارت بر روند 
توزیع میوه های تنظیــم بازار گفت: 
به طور مشخص ســه گروه بازرسی 
اصناف، بازرســی صنعت و معدن و 
بازرسی تعاونی روســتایی بر نحوه 

توزیع این محصوالت نظارت دارند.

اطرج خاطرنشــان کرد: با توجه به 
برنامه ریزی صــورت گرفته، در هر 
یک از غرفه های توزیع میوه تنظیم 
بازار، یک بازرس مستقر خواهد شد تا 
به بهترین صورت عرضه محصوالت 

انجام شود.
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار 
اصفهان به کنترل قیمت ها اشــاره 
کرد و اذعان داشت: کنترل قیمت ها 
در میادین میــوه و تره بار نیز صورت 

گرفته اســت و بازرســین اتحادیه 
عمده فروشان میوه و تره بار، بازرسین 
اصناف و بازرسین صنعت و معدن نیز 
در میادین حضــور دارند و به صورت 
ویژه مســؤولیت نظارت بر بازار شب 
عید را به عهده دارنــد. وی در پایان 
بیان کرد: تمام تالش هــا به منظور 
پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان 
در رابطه با میوه شــب عید صورت 

خواهد گرفت.

    

دکتر »شقایق حق جوی جوانمرد« افزود: 
مهم ترین دلیل برگــزاری این همایش 
آن است که اگر بانوان سرزمینی با خلق ارزش و کارآفرینی پیوند 
بخورند، آن جامعه در عرصه های مختلف بیمه شــده و در آینده، 
نســلی ارزش آفرین را تربیت خواهد نمود. وی گفت: تا کنون در 
همایش های هم نت، تفکیک جنسیتی مورد نظر نبوده و روال کار 
به این صورت بود که یکی از موضوعات و معضالت کشور شناسایی 
شده، مسائل پیرامون آن بررسی می شد و از گروه های خالق و کارآمد 
اعم از بانوان و آقایان، برای حل آن مساله دعوت به عمل می آمد به 

گونه ای که از طریق حل آن چالش، کسب و کاری نیز ایجاد شود.
حق جو ادامه داد: برگزاری همایش هم نت مستقل برای بانوان از 
آن رو در دستور کار قرار گرفته است که در کشور ما نسبت بانوان 
فارغ التحصیل از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی رو به افزایش 
بوده و نسبت آن به حدود ۵۵ درصد فارغ التحصیل زن در برابر ۴۵ 
درصد فارغ التحصیل مرد نزدیک می شود در حالی که فاصله ای مهم 
میان فارغ التحصیلی و اشتغال وجود دارد و این به آن معنی است 

که عدم اشتغال و فرصتهای محدود برای رسیدن به کسب و کار، در 
جامعه بانوان شدیدتر است. رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان با 
بیان اینکه در ایران میزان بیکاری در جامعه دانش آموختگان بیشتر 
از اقشاری است که تحصیالت عالی ندارند، تصریح کرد: بانوان ما در 
حوزه خانواده، همسرداری و تربیت فرزند، فعالیت های ارزشمندی 
انجام می دهند و از دانش خود در راستای ارتقای خانواده بهره می برند 
لیکن به دلیل اینکه سالها عمر و توان خود را صرف کسب تحصیالت 
عالی نموده اند نمی توان به این حد بسنده نمود و ضروری است عالوه 
بر خانواده، از توان آنها در رشد و توسعه کشور نیز به نحو شایسته ای 

استفاده شود.
حق جو تاکید کرد: الزم اســت عده ای در کشور پیش قدم شوند، 
توانایی های بانوان را بیش از پیش به رسمیت بشناسند و موانعی که بر 
سر راه اشتغال و کارآفرینی بانوان وجود دارد را حل و فصل کنند. وی 
خاطرنشان کرد: رویداد هم نت باید موجب خودشکوفایی و ساختن 
هرچه بهتر خود شود و کسی که خود بهتری بسازد، به یقین می تواند 

برای دیگران نیز فرصتهای بهتری خلق کند.

رییس بنیاد نخبگان اســتان اصفهان ضمن قرائــت نامه ای، به 
ویژگی های بانوان کارآفرین اشاره نمود و گفت: بانوی کارآفرین، 
حواسش را به اتفاقات پیرامونش جلب می کند، از فرصت های در 
اختیارش با دقت و توجه اســتفاده می نماید، مشکالت و موانع را 
صبورانه از پا در می آورد و بدون ناامیدی، مسیر خود را ادامه می دهد.

وی صداقت، هوش و پیگیــری را از جمله شــاخصه های بانوان 
کارآفرین برشمرد و ادامه داد: بانوی کارآفرین با حداقل امکانات در 
دسترس، برای مشکالت راه حل می یابد، از دستاوردهای کوچک 

شاد می شود و اشتباهات سایرین را هنرمندانه مدیریت می کند.
حق جو با تاکید بر اینکه بانوی کارآفرین، با عشق و اعتقاد خود از هر 
خطری استقبال می کند و راه های میان بر را می یابد تصریح کرد: باید 
بیاموزیم که از سمت چپ و راست ذهنمان به طور همزمان استفاده 
کنیم، برای نقشه های مهیجی که در ذهن داریم، سرمایه مناسب پیدا 
کنیم و با پذیرش منعطفانه سالیق دیگران، از این بازخوردها برای 
بهتر شدن استفاده کنیم. وی بانوان سرزمین ایران را بانوانی تمدن 

ساز برشمرد که معادالت جهان را به هم ریخته اند.

با شرکت 37 گروه از سراسر کشور:
نخستین رویداد کارآفرینی هم نت بانوان در اصفهان آغاز به کار کرد

نخستین رویداد کارآفرینی ویژه بانوان با حضور بیش از یک صد و پنجاه کارآفرین از سراسر کشور در اصفهان آغاز به کار نمود.
این همایش با عنوان هم نت کارآفرینی بانوان از 14 تا 16 اسفندماه 97 در شهر اصفهان برپا بوده و تالشی خواهد بود برای نمایش قدرت و توانمندی های بانوان جامعه 
در حل کارآفرینانه مسائل و معضالت پیش روی کشور. رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان در آیین افتتاح این همایش، واژه هم نت را عبارتی اختصاری بر گرفته از 

کلمات همکاری، مشکل گشایی، نوآوری و توانمدسازی برشمرد و گفت: این همایش یک رویداد کارآفرینی استارت آپی به سبک ایرانی است.

ایرنا
خـــبــــر
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Lay-Zangan 
Village: 
Attractive 
Villages 
of Darab 
in Fars 
Province, 
Iran

Lay Zangan is a 
village in Rastagh 
sector of Darab 
County in Fars 
Province in Iran. 
Naming the main 
street of Lay 
Zangan Village in 
Darab as “Ketab” 
(meaning Book) 
was the first step 
in registering a 
book lover village 
in UNESCO.
Once, Iranians 
would recite 
Golestan, Hafiz 
Divan, Shahnameh 
and Marzban 
Nameh in their 
get together, while 
today people 
spend their 
time surfing on 
Whatsapp and 
useless chats in 
virtual space when 
they are together.

A l t h o u g h 
migration from 
villages is highly 
widespread, it 
has been about 
half a century that 
the population 
of this village has 
not decreased but 
it has increased 
day by day and 
that is due to the 
rich culture of 
the people in this 
village.
The history of 
cultural activities 
of this village is 
sent to the world 
organization of 
UNESCO in the 
form of a document 
so that an elegant 
name for the 
people of “Darre 
F a r z a n e g a n ” 
(meaning Valley 
of the Sage) will be 
registered in the 
world as the book 
lover village.

Iran
Attraction

ISFAHAN
N E W S

tourism
03ISFAHAN

N E W S

Thursday,March 7, 2019, No.183 ISFAHAN
N E W S

The First Bilingual Economic Newspaper In Isfahan Province
www.esfahan-news.com

License Owner& Managing 
 director: Reza Mahzunieh

Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
 Assistant Editor-in-Chief of 

English Section: Bahare Yousefi
Isfahan Office: Hoora Building, 

Shahid Mofateh Street, Ahmad Abad 
Square, Isfahan, Iran

Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274754

Organization of advertisement: 
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.  
Fax:031-32274507,32274511

Lithography and  printing:Golriz 
Isfahan subscribers Office: 

031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

Isahan Hotels

Memory frame 
exhibition in Isfahan

where to stay

attraction

Sepahan Historical Hotel is near historical sites like: 
Naghsh-e Jahan Square, Chehelsotoon and near 
zayandeh rood river. There is a restaurant at the roof 
of this hotel.

Saba Hotel is near to the Naghsh-e Jahan Square. You 
can take a walk to that beautiful square. The rooms, 
with Wi-Fi, are good, clean and suitable for a family.

Jaam Firouzeh Hotel is located in the old texture of the 
city, its near most of the historical sites like: Naghsh-e 
Jahan square, Chehelsotoon and Hasht Behesht 
Palace. It’s a 3 floors hotel with the view of Square.

Tolue Khorshid Hotel is a historical hotel in old 
texture of the city near Atiq Jame Mosque. This hotel 
has a central yard with a pool and traditional tea 
house. The architecture related to Qajar area and all 
the rooms have windows opening to the yard.

Mehrejan Eco-Guest House is located in Khour-va-
Biabanak county which is 400 km far from Isfahan.  In 
this house, there are traditional and domestic meals 
and also handicrafts store.

The rooms of Kariz Eco-Guest House have the desert 
texture style and furniture. There is a fire temple in 
the yard which tourists can gather together at nights.

Javaheri Eco-Guest House is known as Haj Hassan 
Javaheri Khansari House, it’s located in the historical 
texture of the city and related to Pahlavi area, this 
hotel consist of native elements. This hotel is located 
in Buin Miandasht, west of the Isfahan. This city is 185 
km far from Isfahan and it’s near Zagros Mountain.

“The first seniors’ photos exhibition 
entitled “Memory Frame” was 
inaugurated by specialized office of 
elderly people at galley 2 of Isfahan’s 
Central Library,” the director of 
specialized office of elderly (Experience 
Garden) said.
 “Concerns and capabilities of old people 
are displayed in the form of 30 pictures, 
in the first seniors’ photos exhibition,” 
Fahimeh Sadat Kadkhodaee noted.
“It is the first time that the seniority photos 
exhibition is held in Isfahan,” she added. 
“The exhibition is open to the public till 
Thursday, from 9 a.m. to 12 noon, and 13 
p.m. to 17 p.m.,” she continued.
“Elder people reflect our future, and 
respecting to this stratum of the society 
has been emphasized in the Holy Quran 
and Islam, they bring blessing for us. 
Therefore; paying attention to elder 
people has always been considered as 
a priority by the urban management of 
Isfahan,” she also said.

What could be better than to get lost in 
one of the oldest bazaars in the world, 
this huge myriad of vaulted corridors 
and pathways? And when I say get lost, 
I do mean it literally. I don’t use maps 
to guide me, I  usually follow scents, 
colors,  wonderful objects,  anything 
that catches my eye. It is really the best 
way to do it. Eventually all pathways will 
lead to the impressive Naqsh-e Jagan 
square also known as Imam square and 
a UNESCO World Heritage site.
Reaching the square was the tricky part. 
On the way there, the sandy winds would 
hit us sometimes quite strongly, forcing 
us to stop and protect our face and eyes. 
When we finally made it , there was a 
haziness in the air from all the dust. The 
horse carriages were empty, waiting 
for the dust to settle and customers to 
come back.
There were moments here and there 
when the sun would break through 
the grey cloud roof which allowed 
us to briefly view the beautiful main 
gateway to the Grand Bazaar known as 
the Qeisarieh in some of its splendour.
After admiring the beautiful tiles of 
the gate, we entered a world of wonder 
dating back to the 17th century and the 
Safavid era.The first thing that catches 
the eye is the vaulted ceiling but then 
there is so much more to see. Where to 
turn, left or right or shall you just follow 
any path and see where that leads you?
Life at the bazaar was slowly picking 
up. Shops were starting to open, getting 
ready for another busy day,  at least 
hoping for one.Some pathways looked 
straight out of Ali Baba’s cave, calling 
on me to explore them. I would need a 
palace to put all the beautiful items on 

offer, but there is nothing that prevents 
me from admiring the skill  that was 
used for some of the handicrafts. 
The detail and effort put into certain 
pieces is wonderful and you can see 
artisans working beyond the stores 
front displays. We were lucky enough to 
observe some of them at work.
And then I saw him. He called me over 
to see what he was selling. I approached 
and my husband moved uncomfortably 
away as he always does when he feels I’m 
about to make a purchase. Earlier I had 
seen some shops with bone miniature 
paintings. These are pieces of white 
bone where artisans paint scenes 
mostly from the Safavid era. Battles, 
hunting scenes and daily life are the 
most common themes. You can see some 
small framed pieces just behind him.
But two unframed scenes in the vitrine 
caught my eye. It has been a while since I 
lived in the Middle East so I thought that 
maybe I had lost some of my negotiating 
skills. He saw my interest and told me 
he would give me a good price. Then 
the negotiations started. It is always 
important to know where they stand, 
what is the starting price and then you 
go from there. If you are patient like me, 
you can even get to half the price offered. 
We went back and forth until I said I had 
to leave and then we made a deal.
I  left him talking to the next clients, 
a couple of tourists and continued 
without aim, just the desire to explore. 
We passed the famous tea sets.And 
the intricate filigree work.But I wasn’t 
looking to shop more, I live here, I have 
time. I  started wondering about the 
spice shops. Turning a corner there it 
was, the scent and strong red color of 
the saffron and many other spices and 
herbs, if only we had our car already. 
I’m sure I would have bought a bit of 
everything, I lingered, fascinated by the 
variety and display. Some of it I tried to 
identify by smell and touch but couldn’t. 
I’m hoping in time I will. My husband 
called me to reality, it was time to go on 
but I just did not want to leave. So much 
to look at!

But then ahead, the light reflected 
on something else,  wonderful nuts 
and pistachios.  The say the Iranian 
pistachios are the best in the world and 
I’m inclined to agree. Since we arrived 
in Iran, our pistachio consumption  has 
increased substantially.
But fashion is also present in the 
bazaar and the scarfs are obviously 
an important fashion item for women 
in Iran. There are all  sorts of colors, 
patterns and sizes. There are also many 
ways of wearing the scarf depending 
on age, class, origin and how religious 
you are. It is nice to be able to choose 
so many original ways to wear it. I just 
loved the hairstyle and makeup of these 
mannequins at the bazaar.
Apart from all the wonderful things I 
found at the bazaar, there is something 
else that enchanted me and that was 
the architecture.  The little details, 
the empty alleys, the vaulted ceilings. 
That is one of the reasons I love to get 
lost in a bazaar. I often wander off the 
main pathways, to see what is beyond, 
to follow lights,  colors or shapes.  I 
encourage you to do the same.
When we finally made our way back to 
the square, we were tired but happy 
we got to explore so much of Isfahan’s 
Grand Bazaar.  But we didn’t see it 
all .   There will  be other visits,  new 
discoveries.Just before we stepped 
into the square there was still time to 
admire the famous metal plates and 
trays and the copper pots that I love 
so much. Next time, I thought, maybe I 
can even take something with me. The 
winds by then had calmed down and 
the sun seemed set on timidly shining 
through the clouds.In spite of the new 
shops and supermarkets, I was happy 
to realize that Isfahan’s Grand Bazaar is 
still very much the heart of the city. The 
bustling activity shows that the local 
population and the tourists help keep 
it alive. I thought about the tea houses, 
the bathhouses and the old mosques and 
madrasas that have also always been 
present and are part of its history. Next 
time, for sure …

Exploring Isfahan’s Grand Bazaar

This was definitely not my first sand 
storm and I suspect it won’t be the 
last. When we woke up and heard the 
gusty winds, I knew it was going to be 
challenging. So what to do in Isfahan 
when there is a sand storm? I could only 
think about something I have always 
loved, in this case exploring Isfahan’s 
Grand Bazaar.



Currency

USD 42000

47461

55197
41789

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,286.6 $

SudokuNO 173  Solution: NO 172

BMW could move some production 
of engines and its Mini model out 
of Britain if the country does not 
secure an orderly departure from 
the European Union, the German 
carmaker said on Tuesday, in the 
latest Brexit warning from the auto 
industry.
Britain, the world’s fifth-largest 
economy, is due to leave the EU 
on March 29 but an agreement 
between London and Brussels has 
been rejected by British lawmakers 
leaving open the possibility of a 
chaotic exit that could hit trade.

One risk of a no-deal Brexit is that 
British-made engines will no 
longer be counted as EU content, 
pushing the total level in some cars 
below the threshold of around 55 
to 60 percent required in many 
international trade agreements.
 “We have some flexibility on the 
engine side with Steyr in Austria,” 
Peter Schwarzenbauer, the head 
of BMW’s Mini brand, told Reuters 
at the Geneva car show, referring 
to another BMW plant. “We would 
need to make some adjustments 
toward Steyr.”

Iran’s export 
of different 
types of date 
grows 53% in 
10 months
In its latest report, 
Trade Promotion 
Organization of Iran 
(TPOI) announced 
that export of 
various types of 
date registered a 53 
percent growth in 
10-month period of 
the current Iranian 
calendar year (March 
21 – Jan. 21) as 
compared to the last 
year’s corresponding 
period.
Mahmoud Bazari, 
the Director General 
of the Exports 
Coordination Office 
at TPOI for Agro 
Crops and Processing 
Industries’ Products,  
made the remark 
on Tuesday, adding 
“statistics showed 
that Iran has 
exported 249,000 
tons of fresh dates, 
valued at $258 
million, which shows 
a 27 and 53 percent 
growth in terms of 
weight and value 
respectively.”
He went on to say that 
the country exported 
196,000 tons of fresh 
dates, valued at $186 
million, in 10 months 
of the past Iranian 
calendar year (March 
21, 2017 – Jan. 21, 
2018).
More than $284 
million worth of 
Iranian fresh dates 
were exported to 
five main target 
markets including 
India, Pakistan, Iraq, 
Kazakhstan and 
Turkey in the same 
period, showing 
a significant 53 
percent hike as 
compared to the last 
year’s corresponding 
period, he added.
With purchasing 
more than $43 
million worth of fresh 
dates, India claimed 
the first place in 
terms of importing 
this product from 
the Islamic Republic 
of Iran, followed 
by Pakistan and 
Kazakhstan.
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BMW could shift some UK engine, Mini 
output if no orderly Brexit

In an interview 
with IRNA, 
Qassemi said the 
Foreign Ministry 
draws on its 
expertise to insist 

that accession to the global 
anti-money laundering body 
is not expected to eradicate 
all economic problems of 
the country completely and 
overnight.
“But rejecting the FATF will 
undoubtedly deteriorate 
the problems we face in 
establishing trade ties with 
the world, making it harder, 
costlier and in some areas 
impossible,” he said.
The spokesman said by 
rejecting the FATF, even the 
Islamic Republic’s partners 
will face serious and costly 
problems for establishing 
legal and transparent ties 
with Tehran.
“They have explicitly 
expressed their concern 
that they might not be able to 
continue their cooperation 
with us easily,” he said. 
Qassemi then added it seems 
some factional and political 
views are contributing to 
the public concern about 
the bills proposed by the 
government to get Iran out of 
the FATF blacklist.

“But it is critical that all 
experts and specialists, 
in concerted efforts, fulfil 
their national duty to raise 
[public] awareness and help 
the respectable members of 
Iran’s Expediency Council 
to make the best decision 
in this regard, guarantee 
our national interests 
and promote our security 
free from any politically-
motivated, factional and 
individual view,” the 
spokesman said.
According to Qassemi, any 
decision could undoubtedly 
leave some positive or 
negative consequences for 
Iran. Therefore, he said, the 
decision makers should 
accept the responsibility 
of their decision in full 
consciousness.
Asked about the Expediency 
Council’s postponement 
of its decision on the FATF 
ahead of the upcoming 
holidays and the short time 
left before the deadline set 
by FATF for Iran to accept 
or reject the bill, he said 
the Foreign Ministry never 
views the issue from narrow 
partisan or political prisms.
“We raise a view and 
opinion which puts our 
national interests as the top 
priority. So, we have our own 

expertise-based view which 
is macro and multilateral,” he 
said.The spokesman further 
noted that any country 
that seeks to safeguard its 
interests and status in the 
world has no way but to 
accept many international 
norms and regulations.
Based on the officials’ 
will and the people’s 
request, Iran seeks to 
establish routine ties with 
other countries and the 
international community in 
various areas like economy 
and trade, he said.
“It should be pointed out 
that today we are members 
of many specialized 
international organizations 
in various areas including 
legal, political, disarmament, 
cultural, trade, economic, 
air, sea, and land 
communications. This 
means we have already 
accepted to implement 

special standards of the 
specialized international 
bodies and organizations.”
“Now, if we intend to 
enjoy the least banking 
and financial exchanges 
and communications, we 
have to accept and observe 
some defined standards 
which have been accepted 
by almost all states except 
for one or two countries,” 
he noted.Qassemi then 
referred to the current 
special economic conditions 
and foreign relations of 
the Islamic Republic in 
the wake of the US’ re-
imposition of its unilateral 
and illegal sanctions, 
and said today Iran is 
engaged simultaneously in 
negotiations with a number 
of its neighbors, traditional 
partners like India, China and 
Russia, and the European 
Union to thwart the US illegal 
sanctions.

 Rasht-Qazvin railway to 
join INSTC today
The Qazvin-Rasht railway, stretched along 
the Caspian Sea in northern Iran, will 
connect to the International North South 
Transportation Corridor (INSTC) today.
According to Iran’s Roads and Urban 
Development Minister Mohammad Eslami, 
the Qazvin-Rasht railway will officially be 
launched today in a ceremony attended by 
President Hassan Rouhani and several other 
high-ranking Iranian and foreign guests.
The construction of the Rasht-Qazvin 
railway project started in 2006, and the 164-
km long stretch will further be connected to 
Anzali and Astara ports.
The route will connect Iran with Russia’s 
Baltic ports and give Russia rail connectivity 
to both the Persian Gulf and the Indian rail 
network.
Eslami noted that the project will reduce 
a significant share of cargo transportation 
costs between Asia and Europe.
The official added that concurrent with the 
inauguration of the Qazvin-Rasht railway, 
the construction of the Rasht-Astara 
railroad and another line linking Rasht to 
Caspian Port then to the port city of Anzali 
in Gilan province will commence.
According to Eslami, the Rasht-Caspian 
route will be completed in a year, and the 
stretch will be extended to Anzali Port in 
two years.
Once the project is complete, the Caspian 
Port will become the largest hub in northern 
Iran and make a major contribution to 
national and local economic development.
The official said Rasht-Astara project is also 
slated to go on stream within 4 years.
All the mentioned projects are aimed to 
contribute to achieving INSTC’s envisaged 
plans.
INSTC is a 7,200-km-long multi-mode 
network of ship, rail, and road route 
for moving freight between India, Iran, 
Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Russia, 
Central Asia and Europe.
The plan to establish the international 
corridor was signed by Iran, India and 
Russia in 2000 to boost economic and 
trade ties and reduce the distance for cargo 
transportation between India and Europe 
via Iran.
The international corridor would connect 
the Indian Ocean and Persian Gulf via Iran 
and links to the Caspian Sea, Russia and 
northern Europe. The corridor’s operation 
would cut the costs by 30 percent, while 
the duration of transportation would be 40 
percent shorter.

Iranian Foreign Ministry spokesman, Bahram Qassemi says adoption 
of the standards set by the Financial Action Task Force (FATF) is not 
expected to remove all economic problems of Iran but failing to adopt 
them will hamper the country’s trade exchange with the outside world.

Iran’s Trade With World To Get 
More Difficult Without FATFnews

Qatar Airways is offering flights to 
Iran for half price right now
There are some great deals available from some US cities 
to Tehran, Iran, right now. If you’ve been thinking about 
traveling to Iran this year, these are probably the best prices 
you’re going to see.
Iran doesn’t make the top of the list for many people’s 
vacation destinations, but it truly is a beautiful and 
fascinating country full of some of the friendliest people 
I have ever met. Even though the country gets a bad rap 
in Western media, you’ll find yourself feeling safe and 
welcome as a tourist, and you’ll see some incredible sights 

like Shiraz’s pink mosque and Persepolis.
The flights are operated by award-winning Qatar Airways. 
Typical prices for these flights would normally be around 
$1,200.
If you’ll be traveling on a US passport, Iran not only requires 
you to get a visa before your visit, but also requires you 
to travel on a pre-arranged tour with an approved tour 
operator — this requirement also holds for anyone 
traveling on a UK or Canadian passport. Getting a visa can be 
a bit of a process, but in general, if you allow yourself enough 
time you shouldn’t run into any problems.
Many other nationalities are offered a visa on arrival into 
Tehran International Airport.

To get the best prices, click 
the link below to visit the 
online travel-booking 
site Momondo. Then, 
enter your nearest major 
airport and adjust the 
dates as needed to find 
the right prices, and click 
the link to book through the 
portal showing the best price. Just 
keep playing with dates until you see something you 
want to book. Make sure to read our explainer on  
Momondo.
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“They have 
explicitly 
expressed 
their concern 
that they might 
not be able to 
continue their 
cooperation 
with us easily,”

150€mn earmarked by NDFI for 
watershed management
Deputy Minister and Head of Forests, Range and Watershed 
Management Organization (FRWO) said Tue. €150 million of fund 
from financial resources of the National Development Fund of Iran 
(NDFI) will be allocated to the watershed management in the next 
Iranian calendar year (to start March 21, 2019).Khalil Aghaeu went 
on say that $200 million worth of the Fund›s financial resources were 
allocated to the watershed and aquifer management plans in 6,084 
parts of the country in the current year (started March 21, 2018), 
adding that the projects would be launched in the near future.Given the 
proper precipitation and rainfalls in the current year, the effects of these 
projects in downstream land areas, springs, underground water tables, 

aqueducts and water wells were tangible for the people, he added.He 
further pointed out that watershed and aquifer management projects 
will continue in order to extract water and develop vegetation in the next 
year (to start March 21, 2019).Elsewhere in his remarks, the head of the 
organization said that credits allocated in the next year in the field of 
implementation of watershed management projects has been doubled.
Turning to the operations with regard to the control of dust particles, he 
said, “this year, about $100 million worth of credit has been allocated 
from the financial resources of the Fund for controlling dust particles.”
Mulching is one of the measures taken for the fixation of running sands, 
he said, adding, «it is estimated that mulching procedures will be 
implemented on 10,000 to 15,000 ha land area in six provinces of the 
country including Khuzestan, Sistan and Baluchestan, Ilam, Hormozgan 
and Kerman.”



Iran’s enemies not to reach 
their goals: Pres. Rouhani
The vicious dreams of Iran’s enemies have 
not, and definitely, will not come true in the 
future, Iran’s President Hassan Rouhani said 
on Wednesday.
‘Our enemies wanted this Iranian year 
(started on March 21, 2018) to be the year 
of Iran’s defeat and their own victory, but 
the great people of Iran resisted against the 
enemies’ pressure throughout all the difficult 
situation,’ Hassan Rouhani said referring to 
the sanctions that Washington imposed on 
Iran after unilaterally withdrawing from the 
nuclear deal in May.
The sanctions were implemented in August 
and were intensified in November.
Addressing a large number of people in the 
northern city of Lahijan, the president also 
said that ‘the enemies’ wanted to make Iran 
the first violator of the deal that was signed 
in 2015 by Tehran and the five permanent 
members of UN Security Council plus 
Germany.’
‘But they failed in reaching the goal,’ Rouhani 
said.
He also praised the ‘great victories’ the Iranian 
people gained from the beginning of this 
Persian year.
Iranian people managed to neutralize the 
enemies’ plots through resistance, President 
Rouhani said, admitting the hardships that 
were imposed on the people.
President Rouhani is in the northern Iranian 
Province of Gilan to inaugurate a railway 
project that connects the provincial capital 
Rasht to the national railway network. 

Iraqi Speaker Condemns 
Anti-Iran Sanctions
 Iraq’s Parliament Speaker Mohammed 
Al-Halbousi condemned the imposition of 
sanctions against Iran, also stressing that his 
country would never allow outsiders to use 
its territory for military action against any 
neighbor.
Speaking at a joint press conference with 
Iranian Parliament Speaker Ali Larijani in 
Tehran on Wednesday, Halbousi condemned 
sanctions against other nations, particularly 
the unilateral sanctions imposed on the 
Iranian nation, which he said violate 
international norms.
The visiting speaker also said he has made 
it clear for his Iranian counterpart that Iraq 
will never allow its territories to be used for a 
military action against neighboring countries.
Halbousi noted that he and Larijani held 
negotiations on a range of issues, including 
closer stances between Tehran and Baghdad 
in international organizations to serve 
their mutual interests and the necessity for 
the establishment of stability in Iraq and 
reconstruction of the Arab country in the post-
Daesh era.

Rift Between Saudi King, Crown Prince 
Growing: Report

King Salman bin Abdulaziz Al Saud 
and Crown Prince Mohammed 
bin Salman are understood to 
have disagreed over a number of 
important policy issues in recent 
weeks, including the kingdom’s war 
on Yemen, The Guardian reported.
The unease is said to have been 
building since the murder in Turkey 
of the dissident Saudi journalist 
Jamal Khashoggi, which the CIA has 
reportedly concluded was ordered 
by Prince Mohammed.
However, these tensions increased 
dramatically in late February when 
the king, 83, visited Egypt and was 
warned by his advisers he was at 
risk of a potential move against him, 
according to a detailed account from 
a source.
His entourage was so alarmed at the 
possible threat to his authority that 
a new security team, comprised of 
more than 30 hand-picked loyalists 
from the interior ministry, was flown 
to Egypt to replace the existing team.
The move was made as part of a rapid 
response, and reflected concern that 
some of the original security staff 
might have been loyal to the prince, 
the source said.
The king’s advisers also dismissed 
Egyptian security personnel who 
were guarding him while he was in 
Egypt, the source added.
The friction in the father-son 
relationship was underlined, the 
source said, when the prince was 
not among those sent to welcome 
the king home.
An official press release listing 
the guests at the airport in Riyadh 

confirmed Prince Mohammed 
was not among them, adding to 
speculation it was intended as a 
pointed snub to the crown prince.
The crown prince, who was 
designated “deputy king” during 
the Egypt trip, as is customary, 
signed off two major personnel 
changes while the king was away. 
They included the appointment 
of a female ambassador to the US, 
Princess Reema bint Bandar bin 
Sultan, and that of his full brother, 
Khalid bin Salman, to the ministry 
of defense.
The latter appointment has further 
centralized power in one branch of 
the ruling family.
Although the changes had been 
mooted for some time, the source 
said the announcement was made 
without the knowledge of the king, 
who was especially angered by what 
he believed was a premature move 
to elevate Prince Khalid to a more 
senior role.
Royal appointments are almost 
always announced in the name of 
the king, but the February 23 decrees 
were signed by the “deputy king”. 
One expert said the title of deputy 
king had not been used in this way 
for decades.
The report said the king and his 
team learned about the reshuffle via 
television.The king has been trying 
to repair some of the damage done 
to the kingdom by the murder in 
October of Khashoggi.
Supporters of the king have been 
pushing him to get more involved 
in decision-making, to prevent the 

crown prince from taking more 
power.
On Monday, a spokesman for the 
Saudi embassy in Washington 
said, “It is customary for the king of 
Saudi Arabia to issue a royal order 
delegating the power to administer 
the affairs of the state to his deputy, 
the crown prince, whenever he 
travels abroad. That was the case 
during King Salman’s recent visit to 
Egypt.”
He said the announcements were 
made by Prince Mohammed in 
his capacity as deputy king and on 
behalf of the king. “Any insinuation 
to the contrary is simply baseless.”
The spokesman did not respond to 
repeated questions about changes 
to the king’s Saudi security detail 
while he was in Egypt. Nor did he 
comment on the dismissal of extra 
Egyptian security, which was said to 
reflect the king’s uneasy relationship 
with the country’s president, Abdel 
Fattah al-Sisi.
An official at the Egyptian ministry 
of foreign affairs did not respond 
to a request for comment, nor did 
a spokesman for the Centre for 
International Communication in 

Saudi Arabia.
It is understood the king was advised 
to not discuss the matter with other 
leaders or his son until his return 
home.
Prince Mohammed angered people 
last month when he walked on top of 
the Ka’aba in Mecca, the holiest site 
in Islam, provoking complaints to the 
king by some religious scholars that 
the move had been inappropriate, 
according to a person familiar with 
the matter.
The prince and king have also been 
at odds on significant foreign policy 
matters, the source said, including 
the handling of prisoners of war in 
Yemen, and the Saudi response to 
protests in Sudan and Algeria.
The king is said to have disagreed 
with Prince Mohammed’s hardline 
approach to suppress the protests.
The crown prince has faced 
international condemnation 
over Khashoggi, who was killed 
and dismembered inside the 
Saudi consulate in Istanbul. The 
Saudi government has denied any 
involvement by the prince, who was 
found by the CIA to have ordered the 
killing.

There are growing signs of a potentially destabilizing rift 
between the king of Saudi Arabia and his heir, a report said.
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A senior official at the 
Iranian Parliament, 
Hossein Amir-
Abdollahian, said 
Wed. that American 
people deserve better 
politicians than their 
current president 
Donald Trump or his 
Secretary of State Mike 
Pompeo.The people of 
the United States deserve 
better politicians than 
their current president 
Donald Trump, his 
Secretary of State Mike 
Pompeo, or his National 
Security Adviser John 
Bolton, wrote Hossein 
A m i r - A b d o l l a h i a n , 
Special Assistant to 
the Speaker of the 
Iranian Parliament for 
International Affairs, in a 
tweet on Wednesday.

Indian Defense 
Ministry Ac-
cuses Pakistan 
of Fresh Cease-
fire Violation in 
Kashmir
The Indian Defense 
Ministry said Pakistani 
troops violated ceasefire 
in the disputed Kashmir 
region once again by 
shelling Indian military 
positions.Indian Defense 
Ministry spokesman, 
Lieut. Col. Devender 
Anand told reporters 
that the Pakistani Army 
committed unprovoked 
ceasefire violation 
in the Sunderbani 
sector at around 10.30 
p.m. (17:00 GMT) on 
Tuesday.“The firing 
continued till 4.30 
a.m. Indian positions 
retaliated strongly,” 
Anand said, Sputnik 
reported.He also said 
the sides traded fire 
in Rajouri and Poonch 
on Tuesday, with one 
Indian soldier being 
injured.On Monday, 
Indian and Pakistani 
troops exchanged fire 
in Kashmir after a brief 
lull since a dangerous 
escalation between 
the two countries that 
erupted last week.On 
February 26, Indian 
aircraft carried out 
airstrikes on what it said 
was a militant camp in 
Pakistan in retaliation 
for a deadly attack 
that killed at least 40 
Indian troops in Indian-
administered Kashmir 
on February 14.

Americans 
deserve better 
than Trump: 
Amir-Abdolla-
hian
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 US Dreams of Hitting Iran Never 
Came True: Larijani
Iran’s Parliament Speaker Ali Larijani highlighted the US 
government’s endless enmity toward the country and said 
Washington’s dreams of undermining the Islamic Republic have 
never come true because of the Iranian nation’s vigilance.
The US has hatched numerous plots against the Iranian nation over 
the past decades, all of which have failed, Larijani said in a speech on 
Tuesday evening.    
The Americans said they would cut Iranian oil exports down to zero 
and they said Iranians could not see the 40th anniversary of the 
Islamic Revolution, but none of the claims came true, he said.

The Iranian people have been vigilant in the face of US plots, he said, 
adding that what the Americans had dreamed was not realized. 
Last month, the United States organized an anti-Iran summit in the 
polish capital of Warsaw in a bid to heap pressure on the Islamic 
Republic globally but failed to garner support for its anti-Iran 
agenda.
In relevant remarks in December 2018, Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei dismissed comments 
by US officials that the Islamic Republic would not see its 40th 
anniversary, saying the Iranian nation will celebrate the 40th 
anniversary of the victory of the Revolution this year more 
magnificently than before.
Pointing to the uncovered plots that Americans have hatched over 

the past two years to harm Iran, 
such as imposing sanctions 
and assisting Iran’s foes, 
the Leader said that the 
US objective was to create 
bipolarity and division in 
Iran through sanctions and 
anti-security measures.
The Iranian nation toppled 
the US-backed Pahlavi regime 
on February 11, 1979, ending 
the 2,500 years of monarchy in the 
country.

 Pres. Rouhani:
Iran’s dispute with US non-
negotiable, non-compromisable
President Hassan Rouhani said that differences 
between Iran and the United States are neither 
‘negotiable’ nor ‘compromisable’.
He made the remarks Wednesday while addressing 
the people of Lahijan, Gilan province, in northern 
Iran.
The Islamic Republic of Iran will continue its path of 
independence and development which was started 
40 years ago, he noted.

Rouhani praised the resistance of Iranian nation in 
the face of US sanctions, saying, “enemies wanted to 
name this year as the year of their victory and our 
defeat, but the great Iranian nation has resisted all 
pressures exerted by the enemies.”
At the first stage of their plot, enemies were after 
provoking the Iranian nation to breach the JCPOA 
(Joint Comprehensive Plan of Action), however, they 
didn’t gain any victory in this field, said Rouhani.
The president then added that the United States saw 
its isolation in the world and decided to withdraw 
from the Iran nuclear deal unilaterally.
Washington thought that it could break the Iranian 

n a t i o n ’ s 
r e s i s t a n c e 
with the 
i m p o s i t i o n 
of sanctions 
but the nation 
resisted and 
enemies’ next 
plot was also 
foiled in the UN Security Council session in 
which all member countries voiced support for 
Iran against the will of US President Donald Trump, 
Rouhani noted.

News

US Senator 
Seeking to 
Make Trump’s 
JCPOA Pullout 
Permanent
 US Senator Jim Inhofe wants to 
codify President Donald Trump’s 
measures against the 2015 
nuclear deal between Tehran and 
world powers so that it will not be 
re-established, a report said.

“They think he (Donald Trump) 
is going to be defeated,” Sen. 
Inhofe told reporters in his office 
Tuesday, The Hill reported.
“The Iranians are waiting to re-
establish the deal that (former 
Secretary of State) John Kerry 
made, and they’re all assuming 
that he’ll be out of office.”
To make the withdrawal of the deal 
permanent, Inhofe, the Senate 
Armed Services Committee 
Chairman, said Trump’s actions 
will be codified in this year’s 

National Defense Authorization 
Act.In May 2018, the US president 
pulled his country out of the 
JCPOA, the nuclear deal that was 
achieved in Vienna in 2015 after 
years of negotiations among 
Iran and the Group 5+1 (Russia, 
China, the US, Britain, France and 
Germany).Trump on August 6 
signed an executive order re-
imposing many sanctions on Iran, 
three months after pulling out of 
the Iran nuclear deal.
He said the US policy is to levy 

“maximum economic pressure” 
on the country.
The second batch of US sanctions 
against the Islamic Republic took 
effect on November 4.
Following the US exit, Iran and the 
remaining parties launched talks 
to save the accord.
The European Union has vowed 
to counter Trump’s renewed 
sanctions on Iran, including by 
means of a new law to shield 
European companies from 
punitive measures.



150€Mn Earmarked By Ndfi For Watershed 
Management

Due to Arbor Day in Iran;
Iran’s Supreme Leader 
plants two trees
Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali 
Khamenei planted two fruit trees on 
Wednesday March 6 in Tehran.
The sixth of March is the beginning of 
Iran’s Arbor Day in which many people 
plant young trees during an entire 
week just a week before Persian New 
Year

Australian Permanent 
Representative to IAEA 
Brendon Hammer 
has highlighted his 
country’s “continued 
support” for the 2015 
Iran nuclear deal 
known as the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA).
“Australia attaches 
highest importance to 
the IAEA’s activities in 
Iran under the JCPOA. 
Australia’s continued 
support for the JCPOA 
is informed by ongoing 
advice from the Director 
General that Iran is 
fully implementing its 
nuclear commitments 
under the Plan,” 
Australian Permanent 
Representative to IAEA 
Brendon Hammer said 
in a tweet on Tuesday.
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After a strenuous seven mile 
walk through scenic, isolated 
paths in the Heart Lake Geyser 
Basin area, a team of scientists 
led by Abdelrhman Mohamed, a  
WSU graduate studen found four 
pristine pools of hot water. They 
carefully left a few electrodes 

inserted into the edge of the water, hoping 
to coax little-known creatures out of 
hiding -- bacteria that can eat and breathe 
electricity.
After 32 days, the team returned to the 
hot springs to collect the submerged 
electrodes. Working under the 
supervision of Haluk Beyenal, Paul 
Hohenschuh Distinguished Professor 
in the Gene and Linda Voiland 
School of Chemical Engineering and 
Bioengineering, Mohamed and 
postdoctoral researcher Phuc Ha 
analyzed the electrodes, Science Daily 
reported.
Voila! They had succeeded in capturing 
their prey -- heat-loving bacteria that 
“breathe” electricity through the solid 
carbon surface of the electrodes.
The WSU team, in collaboration 
with colleagues from Montana State 
University, published their research 
detailing the multiple bacterial 
communities they found in the Journal of 
Power Sources.
“This was the first time such bacteria 
were collected in situ in an extreme 
environment like an alkaline hot spring,” 
said Mohamed, adding that temperatures 
in the springs ranged from about 110 to 
nearly 200 degrees Fahrenheit.
These tiny creatures are not merely of 
academic interest.

They may hold a key to solving some of 
the biggest challenges facing humanity -- 
environmental pollution and sustainable 
energy. Such bacteria can “eat” pollution 
by converting toxic pollutants into less 
harmful substances and generating 
electricity in the process.
“As these bacteria pass their electrons 
into metals or other solid surfaces, they 
can produce a stream of electricity that 
can be used for low-power applications,” 
said Beyenal.
Most living organisms -- including 
humans -- use electrons, which are tiny 
negatively-charged particles, in a complex 
chain of chemical reactions to power 
their bodies. Every organism needs a 
source of electrons and a place to dump 
the electrons to live. While we humans 
get our electrons from sugars in the food 
we eat and pass them into the oxygen 
we breathe through our lungs, several 
types of bacteria dump their electrons 
to outside metals or minerals, using 
protruding hair-like wires.
To collect bacteria in such an extreme 
environment over 32 days, Mohamed 
invented a cheap portable potentiostat, 
an electronic device that could control the 
electrodes submerged in the hot springs 
for long periods of time.
“The natural conditions found in 
geothermal features such as hot springs 
are difficult to replicate in laboratory 
settings,” said Beyenal. “So, we developed 
a new strategy to enrich heat-loving 
bacteria in their natural environment.”

Araghchi made the remark prior 
to a JCPOA joint commission 
meeting on Wednesday in 
Vienna.Co-chaired by Araghchi 
and European External Action 
Service Helga Schmid, the Joint 
Comprehensive Plan of Action 

(JCPOA) joint commission meeting will 
be held in Vienna, Austria, on Wednesday, 
with deputy foreign ministers of 
Germany, UK, France, Russia, and China in 
attendance.There is a political will among 
the parties to the nuclear deal to counter 
the obstacles and problems created by 
the US withdrawal from the JCPOA, the 
Iranian diplomat stressed.According to 
Araghchi, the Wednesday meeting will 
address nuclear issues and the removal of 
sanctions under the JCPOA.
“The nuclear issues are normally being 
discussed and the IAEA has reaffirmed 
Iran’s full compliance with its JCPOA-
related commitments in its 14th quarterly 

report,” said Araghchi, adding “however, 
the discussions on the removal of 
sanctions following the US’ withdrawal 
from the agreement have been facing a lot 
of difficulties.”
Ever since, the sides to the JCPOA have 
been trying to come up with initiatives 
and mechanisms to compensate for the US’ 
withdrawal from the agreement, he said.
Araghchi maintained that the most 
important of such initiatives was the EU’s 
financial mechanism for Iran, known 
as INSTEX.“This mechanism is in its 
early stages, and we are still unsure how 
it is going to work and prove helpful. 
Therefore, we need to have expert 
discussions about it,” he added.Araghchi 
also criticized EU for its prolonged delay in 
introducing the trade mechanism, calling 
on the bloc to make a more serious effort 
for its implementation.

Bacteria May Help Solve Challenges with 
Environmental Pollution, Sustainable Energy

Araghchi says Iran still unsure how INSTEX works

Researchers have found a bacteria in Yellowstone 
National Park in the US state of Wyoming that may help 
solve some of the biggest challenges facing humanity – 
environmental pollution and sustainable energy.

Deputy FM Abbas Araghchi said before a JCPOA joint 
commission meeting on Wed. in Vienna that Iran is still 
unsure how EU’s trade mechanism INSTEX is going to help 
the country with its economic relations.
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“however, the 
discussions on 
the removal 
of sanctions 
following the US’ 
withdrawal from 
the agreement 
have been 
facing a lot of 
difficulties.”

“This was the 
first time such 
bacteria were 
collected in situ 
in an extreme 
environment 
like an alkaline 
hot spring,” 
said Mohamed, 
adding that 
temperatures 
in the springs 
ranged from 
about 110 
to nearly 
200 degrees 
Fahrenheit.

Pak official warns of sanctions over 
FATF recommendations
Pakistan Secretary of Finance Division has warned 
that Pakistan might face economic sanctions over 
non-implementation of Financial Action Task Force 
(FATF) recommendations, local media report.
Talking to media Finance Secretary Arif Ahmed 
Khan said Pakistan had to take strict measures to 
implement the FATF recommendations.
He said that the country had to proceed 
against the banned outfits in the light of FATF 
recommendations. He expressed apprehensions 
that Pakistan might face economic sanctions if 
the FATF recommendations were ignored and not 
implemented.
The International Cooperation Review Group 
(ICRG) of the FATF that reviewed Pakistan’s 
action plan in recent meetings was not satisfied 

with the progress on milestones set for January 
2019. This was despite improvements in the anti-
money laundering and combating the financing 
of terrorism (AML/CFT) regime and integrated 
database for currency declaration arrangements.
The FATF will undertake the next review of 
Pakistan’s progress in June 2019, which will be 
preceded by a face-to-face meeting with the Joint 
Group in May.In June 2018, Pakistan made a high-
level political commitment to work with the FATF 
and APG to strengthen its AML/CFT laws and to 
address its strategic counterterrorism financing-
related deficiencies by implementing an action 
plan to accomplish these objectives. 
The successful implementation of the action plan 
and its physical verification by the APG will lead the 
FATF to clear Pakistan out of its ‘grey list’ or move it 
into the ‘blacklist’ by September.



برنامه های متفاوت نوروزی در تخت فوالد
مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد گفت: با همکاری انجمن های مردم نهاد و مشارکت 
مردم، روز ۲۸ اسفندماه خانه تکانی تکیه میر فندرسکی این مجموعه تاریخی و فرهنگی انجام و روز ۲۹ 

اسفند، فعالیت ستاد نوروزی مجموعه تخت فوالد به صورت رسمی آغاز می شود.
سید علی معرک نژاد با اشاره به برنامه های پیش از نوروز اظهار کرد: خانواده ها پنج شنبه پایانی سال را به 

موجب رسمی کهن، به گذشتگان خود سر زده و مجموعه تخت فوالد و گلستان شهدا در آخرین پنج شنبه 
سال و نخستین روزهای سال جدید با حجمی از مخاطبان و شهروندان روبرو است. 

وی تاکید کرد: با همکاری انجمن های مردم نهاد و مشارکت مردم، روز ۲۸ اسفندماه خانه تکانی تکیه میر فندرسکی 
این مجموعه تاریخی و فرهنگی انجام و روز ۲۹ اسفند، فعالیت ستاد نوروزی مجموعه تخت فوالد رسما آغاز می شود؛ نظافت، 

رفت و روب، پاکیزگی و زیبایی اماکن، بقعه ها و فضاها نیز به وسیله نیروهای این مجموعه آغاز شده و تا ۲۸ اسفند ماه ادامه دارد.
مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد درباره اهم این اقدامات افزود: نظافت، تمیــزکاری و رفت و روب اماکن و بقعه ها 
همینطورگلکاری، دیوار سازی، درختکاری و رنگ آمیزی جداول و فضاها با همکاری شهرداری منطقه شش اصفهان در دستور کار قرار گرفته 
است؛ خانه تکانی جز ضرورت های مورد توجه است تا بازدیدکنندگان، فضایی همراه با نشاط، طراوت و پاکیزگی را در ایام نوروز تجربه کنند.

همه چیز آماده است تا بافت های ناکارآمد، بازآفرینی شود
معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: مصوبه محدوده  بافت های فرسوده و ناکارآمد بیش از ۸۰ شهر 
اصفهان از کمیسیون ماده پنج دریافت شــده و همه چیز آماده است تا دولت، مردم و سازمان های 

توسعه گر به بازآفرینی شهری بپردازند.
 حجت اله غالمی در نشست سی و یکم  »بازآفرینی و مدیریت شهری« اظهارکرد: امروز در این سمینار 

شاهد نوآوری  در اندیشه ناب ایران شهری و بالتبع آن راهبردهای خاص برای بازآفرینی شهری برای 
بافت های ناکارآمد شهری خواهیم بود.

معاون عمرانی استاندار اصفهان ادامه داد: نکته قابل توجه این است که چرا در کنار اندیشه ایران شهری به 
وضعیتی رسیده ایم که شهرها دچار چالش شده و دو اصل مهم ارتقاء کیفیت زیست و حرکت روان در شهرها را نداریم؟

غالمی با بیان اینکه یکی از راهبردهای اندیشه ایران شهری، بازآفرینی شهری است، تصریح کرد: با توسل به بازآفرینی شهری می توانیم 
راهبردهای اندیشه ایران شهری را در جزء جزء محله ها، شهرهای کشور و حتی فراتر از مرزهای جغرافیایی تحقق بخشیم. وی اظهار 
امیدواری کرد: با احیاء مراکز محالت باز هم شاهد نقالی خوانی ها، شاهنامه خوانی ها و برگزاری جشن ها و شور و نشاط در مراکز محله های 
شهر باشیم؛ الزم است سرزندگی را به مراکز محالت بازگرداندیم، در این راستا باید خلق هویت مجدد این مراکز در دستور کار قرار گیرد.

 عقب ماندگــی مزد از 
تورم سالی های طوالنی 
مبتال به اقتصــاد بوده 
و دولت هــا در ادوار 
گوناگون تــالش کرده 
اند بر این وضعیت غلبه 

نمایند.
 حاال اما پرونــده افزایش حقوق وارد 
فاز تازه ای شده است. دولت پیشنهاد 
کرده است برای حقوق بگیران میزان 
افزایش مزد به صورت پلکانی برابر با 
۲۰ درصد باشد اما کمیسیون تلفیق 
تغییراتی در این پیــش بینی اعمال 
کرده و مقرر شده است میزان افزایش 
حقوق ۴۰۰ هزار تومان به عالوه ۱۰ 

درصد در اختیار دولت باشد.

   کاهش قدرت خرید از کجا آغاز 
شد؟

دی ماه سال گذشــته بود که قیمت 
دالر در بازار رو به افزایش گذاشــت. 
قیمت ها هر روز رکــورد جدیدی را 
ثبت می کرد، برخی در بدبینانه ترین 
حالت می گفتنــد دالر روی ۵ هزار 
تومان را خواخد دید و در این محدوده 
قیمتی توقف خواهد کرد. وضعیت اما 
به گونه ای دیگر پیش رفت. سه شوک 
پیاپی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار 
داد. اردیبهشت خروج تراکپ از برجام 
وضعیتی متفاوت را رقــم زد و مرداد 
اجرای دور اول تحریم ها تشدید کننده 
فشــارها بر اقتصاد ایران بود.آبان ماه 
اما با اجرای دور دورم تحریم شرایط 
سخت از گذشته شد و دالر نیز در این 
دوره زمانی رکوردشکنی هایی تازه و 

عجیب کرد.
 بانک مرکــزی باالخره تمــام قد به 
میدان آمــد تــا دالر را از یک قدمی 
بیست هزار تومان بار دیگر به محدوده 
۱۰ هــزار تومان بازگردانــد و چنین 
 نیز شــد. حاال اما برخی این سوال را 
می پرســند که در این شرایط ترمیم 
قدرت خرید با چــه مکانیزمی اتفاق 

خواهد افتاد.

    افزایــش صــرف حقــوق 
تورم زاست

 برخی کارشناسان بر این اعتقادند که 
افزایش حقوق به تنهایی نمی تواند گره 

اقتصاد ایران را باز کند چرا که این اقدام 
موجبات رشد نقدینگی را فراهم کرده 
از ســوی دیگر به باالتر رفتن دوباره 
تورم دامن می زنــد. مهدی تقوی در 
این خصوص به خبرنگا ما گفت: باید به 
این نکته توجه کرد که افزایش حقوق 
به تنهایی مشــکلی را حل نمی کند، 
ما در حال حاضر بــا جابجایی تورم از 
کاالیی به کاالی دیگر روبرو هستیم و 
همین موضوع سبب شده است مردم 

احساس ناامنی کنند.
 وی در توضیــح این مطلــب افزود: 
یادتان باشد، کسانی که حتی مصرف 

پوشک و شیرخشک نداشتند، نگران 
کمیابی پوشــک شــده بودند، از این 
رو باید از تجربه کنونی اســتفاده کرد 
و راهکاری دیگر اندیشید. این استاد 
دانشــگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: 
برای بهبود قدرت خرید باید دولت در 
کنار افزایش دستمزد، حمایت های غیر 
نقدی و کاالیی را در دســتور کار قرار 
دهد، پوشــش های بیمه ای را فراگیر 
کند، وضعیت دارو و کاالهای اساسی را 
بهبود ببخشد تا بتواند از کاهش فشار بر 
طبقات مختلف درآمدی مطمئن شود.

 او گفت:غالبــا در دوره های تورمی و 

بحرانی الزم اســت هزینه های خانوار 
به شکلی کاهش یابد تا افراد بتوانند از 

پس اداره خود برآیند.
 تقــوی گفــت: اثرگــذاری افزایش 
دستمزد وقتی است که حمایت های 

غیرنقدی در دستور کار قرار گیرد.

   از افزایش حقوق کارگران چه 
خبر؟

در حالی که اخبار متعــددی درباره 
میزان افزایش حقوق کارمندان منتشر 
شــده اســت هنوز مذاکرات مزدی 
برای تعیین حداقل دستمزد در سال 

آینده کلید نخورده اســت. همین امر 
نگرانی هایــی را متوجــه خانوارهای 
کارگری کرده است چرا که معتقدند 
ممکن است تمرکز بحث در روزهای 
پایان سال سبب شــود که پرونده به 

درستی مورد واکاوی قرار نگیرد.
کارگــران معتقدند میــزان افزایش 
حقوق در سال آینده باید در محدوده 
۲۵ تا ۳۵ درصدی باشد این در حالی 
اســت که نمایندگان کارفرمایان بر 
ایــن اعتقادند که رکــود اقتصادی و 
بحران های شدید کنونی مانع از تحقق 

این هدف می شود.

اعالم شروط اثرگذاری افزایش حقوق در سال آینده؛   

قدرت خرید از دست رفته ترمیم خواهد شد؟

خبرآنالین
گـــزارش
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پرونده افزایش حقوق در سال ۱۳۹۸ با حساسیت بیشتری 
نسبت به سال های گذشته دنبال می شود .

 اقتصاد ایران در سال جاری با رشــد قابل توجه تورم روبرو 
بود و کاهش قدرت خرید سبب شده است انتظار برای ترمیم 

دستمزدها باال بگیرد.
افکار عمومی در حالی این انتظار را دارد که بررسی ها نشان 
می دهد در سال های گذشته نیز وضعیت حقوق بگیران چندان 

عادی نبود.

باید به این نکته توجه 
کرد که افزایش حقوق 

به تنهایی مشکلی را 
حل نمی کند، ما در 

حال حاضر با جابجایی 
تورم از کاالیی به 

کاالی دیگر روبرو 
هستیم.

اقتصاد ایران
07
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با موافقت شورای
 پول و اعتبار؛

وام مسکن 
۱00میلیون تومان شد

افزایش سقف تسهیالت ساخت 
مســکن با قابلیــت تبدیل به 
فروش اقســاطی در بانک های 
تجاری و بانک مســکن توسط 
 شــورای پول و اعتبار تصویب

 شد.
بــه گــزارش بانــک مرکزی، 
گــزارش معاونــت اقتصادی 
بانک مرکزی با موضوع آخرین 
تحوالت شــاخص های بخش 
مســکن و راهکارهای تقویت 
تامین مالی این بخش در جلسه 
مورخ ۱۴ اسفندماه سال جاری 
شــورای پول و اعتبار مطرح و 
اعضای شورا در راستای کمک 
به تداوم رونق بخش مسکن در 
گام اول با پیشــنهاد »افزایش 
سقف تسهیالت ساخت مسکن 
با قابلیــت تبدیل بــه فروش 
اقســاطی در بانک های تجاری 
و بانک مســکن« به شرح ذیل 

موافقت کردند:
»قابلیت انتقال سهم الشــرکه 
بانــک در تســهیالت اعطایی 
ســاخت مســکن به خریداران 
این واحدها در کلیه بانک های 
تجاری )دولتــی و خصوصی( 
و بانــک مســکن بــه ازای هر 
واحــد مســکونی در چارچوب 
و  منابــع  تعــادل  رعایــت 
مصــارف بانک هــا در قالــب 
 ســقف های ذیــل امکان پذیر 

می باشد:
شــهر تهران: انفــرادی معادل 
۱.۰۰۰ میلیون ریال و زوجین 
معــادل ۱.۶۰۰ میلیــون ریال 
)هریک از زوجین حداکثر ۸۰۰ 

میلیون ریال(
شهرهای بزرگ باالی ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت: انفــرادی معادل 
۸۰۰ میلیون ریــال و زوجین 
معــادل ۱.۲۰۰ میلیــون ریال 
)هریک از زوجین حداکثر ۶۰۰ 

میلیون ریال(
سایر مناطق شــهری: انفرادی 
معــادل ۶۰۰ میلیــون ریــال 
و زوجیــن معــادل ۱,۰۰۰ 
میلیــون ریــال )هریــک از 
 زوجین حداکثــر ۵۰۰ میلیون 

ریال(«
همچنین در راســتای حمایت 
و تشــویق ســاخت واحدهای 
کوچــک و متوســط مقیاس، 
سقف تســهیالت جدید صرفاً 
ناظر بــر تامین مالی ســاخت 
واحدهای مســکونی با حداکثر 
 زیربنای مفیــد ۱۰۰ متر مربع

 می باشد.
 ضمــن آن که امکان تقســیط 
بلندمدت این تســهیالت برای 
خریداران واحدهای ســاخته 
شده تا ۱۵ سال توسط بانک ها 

امکانپذیر می باشد.

ایسنا
خـــبـــر
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گردشگری

ایسنا
گـــزارش

عضو هیات مدیره فدراسیون 
جهانی راهنمایان گردشگری:
از اسطوره هایمان باید 

جاذبه گردشگری 
بسازیم

عضــو هیــات 
مدیره فدراسیون 
جهانی راهنمایان 
گردشــگری گفــت: در ایــران 
اسطوره های تاریخی جذاب و بزرگان 
ادبی بسیاری داریم که باید بتوانیم 
شرایطی فراهم کنیم تا از آنها جاذبه 

گردشگری بسازیم.

آرش نورآقایــی در همایش »رویکردهای 
نوین در عرصه گردشگری با نگاه به تولید 
محتوا و گردشــگری ادبی« که باهمکاری 
انجمن راهنمایان گردشــگری و مؤسسه 
آموزش عالی جهاددانشــگاهی کرمانشاه 
برگزارشــد، بابیان اینکه وضعیت کنونی 
صنعت گردشــگری ایران ایده آل نیست، 
اظهار کرد: در حوزه گردشگری بی نهایت 
ظرفیت داریم، اما نیازمنــد برنامه ریزی 
هستیم تا صنعت گردشگری ایران به ایده 

آل برسد.

وی نبود عزم ملی را یکــی از موانع پیش 
روی رونق گردشــگری ایران دانســت و 
گفت: باید شــرایطی در کشور ایجاد شود 
که همه شــهروندان در وهله اول نســبت 
به گردشــگری و مزایای آن شناخت پیدا 
کنند و در مرحله بعــد به عنوان یک طلب 

مطرح شود.
عضــو هیات مدیــره فدراســیون جهانی 
راهنمایان گردشــگری تصریح کرد: رونق 
گردشگری نباید تنها منحصر به حاکمیت 
شــود، بلکه همه الیه ها و اقشــار مختلف 
جامعه و ذینفعان باید درگیر آن شــوند، 
بگونه ای که همه گردشــگری را مؤثر در 

بهبود زندگی بدانند.
وی همچنین بــه وضعیت گردشــگری 
ادبی در دنیا و ایران اشــاره کــرد و گفت: 
امــروزه کشــورهای غربی بــه مکان ها و 
شخصیت هایی که نویسندگان مطرحشان 
در کتاب های خــود آنها را خلــق کرده و 
کاماًل خیالی هستند، با شگردهای مختلف 
عینیت بخشــیده و با آن گردشگر جذب 
می کنند، اما در ایران با وجود اسطوره های 
باســتانی و مکان های تاریخی زیادی که 
داریم، اســتفاده چندانی از آن برای رونق 

گردشگری نبرده ایم.
نورآقایــی تصریــح کــرد: می توانیــم از 

شــخصیت های مهم 
تاریخ ادبیات کشــور 
خیــام،  همچــون 
سعدی، موالنا و... که 
از محبوبیــت جهانی 
برخــوردار هســتند، 
در بخش گردشــگری 
ادبی بهــره ببریم. برای 
نمونه مکان هایی که این 
شــاعران بارها در اشعار 
خود آن را تکرار کرده اند 
برجسته کنیم تا جاذب 

گردشگر باشند.
وی تاکید کــرد: اگر این 
اقدامات را انجــام دهیم، 
نه تنها به رونق گردشگری 
کمک کــرده ایــم، بلکه 
ادبیــات خــود را نیز زنده 

می کنیم.
مدیــره  هیــات  عضــو 
جهانــی  فدراســیون 
راهنمایان گردشــگری در 
ادامه به ظرفیت های کرمانشــاه در حوزه 
گردشگری اشــاره کرد و گفت: متاسفانه 
علیرغم ظرفیت های بســیار گردشگری 
که در کرمانشاه وجود دارد، اما مسئوالن و 
مردم نتوانسته اند از این ظرفیت ها استفاده 

کنند.
وی صنایع دســتی، موسیقی، گردشگری 
خــالق و ادبــی را از جملــه ظرفیت های 
کرمانشــاه برای جذب گردشــگر دانست 
و افــزود: درصورتی که از ایــن ظرفیت ها 
استفاده شود، بخشــی از اقتصاد استان از 

این طریق تنظیم و تامین می شود.
نورآقایی گفت: فرهاد تراش، تاق بســتان، 
زیج منیژه و دیگر بناهای تاریخی کرمانشاه 
در پس خــود قصه هایی نهفتــه دارند که 
می توان آنها را برجسته کرد تا گردشگران 
بیشــتری برای دیــدن ایــن جاذبه ها به 

کرمانشاه سفر کنند.
گردشگری هر روز در حال گسترش است و 
انواع جدید آن ابداع می شود و این ویژگی 
را دارد که با دیگر رشــته ها ترکیب شود. 
»گردشگری ادبی«، گردشگری تازه رونق 
یافته ای اســت که ایران به دلیل تاریخ و 
فرهنگ غنی ای که دارد خود می تواند بستر 
مناسبی برای شکل  گیری و گسترش این 

گردشگری باشد.
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چرا قیمت گوشی دوباره باال رفت؟
داستان واردات گوشی تلفن همراه با استفاده از کارت ملی و ثبت در سامانه ی رجیستری، روشی بود 
که در ابتدا راه را برای وارد کردن گوشی های قاچاق به اسم مسافری باز کرد و بستن این سایت، بار دیگر 

موجب افزایش قیمت گوشی شد.

در حالی که بسته شدن سایت واردات تلفن همراه مسافری موجب افزایش قیمت این کاال شده بود، این موضوع در 
روزهای اخیر توسط برخی از مسؤوالن رد شد. البته لزوم دریافت کارت ملی برای ارائه ی خدمات که پیش از این هم 
به آن اشاره شده بود، ادامه داشته و بدین ترتیب تمامی واحدهای صنفی خرید و فروش و تعمیر تلفن همراه »موظف 
هستند برای ارائه خدمات، کارت ملی دریافت کنند و این الزام برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در نظر گرفته 
شده است.« با وجود این، اخباری که این روزها از استان ها منتشر شد، حکایت از بروز مشکالتی در بازار موبایل داشت. 
از طرفی برخی از مغازه داران مدعی بودند به دلیل اجرای طرح رجیستری، شرکت ها نمی توانند گوشی وارد کنند و 
گوشی رجیستر شده برای فروش وجود ندارد و از طرف دیگر، به ادعای برخی از فعاالن این صنف، سایت رجیستری به 
مدت چند روز تعطیل بوده که موجب شده گوشی ها نتوانند رجیستر شوند و حتی گوشی هایی که فروخته شده نیز 
بدون رجیستری هستند و موقع اتمام مهلت قانونی، مردم آن ها را پس می آورند. همان طور که فعاالن بازار می گویند، 
با توجه به وضعیت بازار ارز و تعلق نگرفتن ارز به شرکت های واردکننده تلفن همراه، واردات رسمی و ورود تلفن همراه 
از طریق این شرکت ها تقریباً ناممکن شده است از طرفی با اجرای طرح رجیستری گوشی های قاچاق نمی تواند وارد 
شود بنابراین بازار را با کمبود و افزایش های قیمت نامتعارف برای تلفن های همراه ثبت شده مواجه کرد. اما فعال سازی 
شبکه برای گوشی های مسافری در سامانه همتا در ابتدا بدون محدودیت تعداد تلفن همراه، صورت می گرفت که در 
مرحله بعد با ایجاد محدودیت تعداد پنج عدد تلفن همراه برای هر فرد ایجاد شد و سپس این میزان به تعداد یک تلفن 
همراه برای هر کد ملی کاهش یافت و اعالم شد که از هفته ی گذشته بدون اطالع بسته شده و این موضوع بازار را ملتهب 
کرد و باعث افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت گوشی شده است. البته در نهایت اعالم شد پس از اعتراضات صنف 
موبایل فروش، سامانه مسافری گمرک برای ثبت تلفن های همراه باز شده است. در این راستا، همچنین محمدجواد آذری 
جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات - در صفحه توئیتر خود عنوان کرد: »مرگ بر رجیستری!«؛ شعاری که روی 
دیگر سکه »زنده باد قاچاق!« است. مشکل صنف عرضه کنندگان تلفن همراه جای دیگری است -که باید حل شود- نه 
طرح ثبت تلفن همراه که هزاران میلیارد تومان از قاچاق جلوگیری کرده است. شفافیت و مبارزه با فساد هزینه ای دارد 
که با پرداخت آن مشکلی ندارم. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند، واردات گوشی تلفن همراه با دریافت کارت 
ملی، از ابتدا اشتباه بوده و موجب شد راه واردات گوشی های قاچاق به شکلی دیگر باز شود؛ بدین ترتیب که گوشی هایی 
که به اسم مسافری وارد کشور شدند، تنها به مسافران اختصاص نداشتند و برخی از سودجویان با استفاده از کارت ملی 
افراد به هنگام خرید گوشی، اقدام به رجیستر کردن گوشی های وارداتی خود کردند. اما قطع ناگهانی این روند هم موجب 

ایجاد مشکالتی شده که اکنون خود را نشان داده و موجب افزایش قیمت گوشی هم شده است.
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شهرداری تهران به استارت آپ ها تسهیالت می دهد
 اعضای شورای اسالمی شــهر تهران با برخورداری استارت آپ  ها )کســب و کارهای نوین( از تسهیالت 

شهرداری پایتخت در ازای پرداخت یک تا یک و نیم درصد از درآمدشان موافقت کردند.
 اعضای شورای اسالمی شهر تهران در یکصد و بیست و هشتمین جلسه این شورا، شهرداری پایتخت را 
موظف کرد حداکثر تا پایان تیرماه 98 نسبت به تسهیل استقرار و شروع فعالیت های دانش بنیان و کسب 

و کارهای نو آور در اماکن شهری منتخب و ساختمان های محدوده پیرامونی شهر با عرضه خدمات مختلف 
شــهرداری از جمله مجوز محل کار از یک پنجره واحد خدمات شهرداری و کســب سهم درآمد از این گونه 

فعالیت ها، با عقد قرارداد تامین انواع خدمات شهری مورد نیاز برای شرکت های استارت آپ، نوآور و خالق اقدام کند.
سید محمود میرلوحی یکی از اعضای شورای شهر تهران در بررسی این تبصره پیشنهاد داد تا به این بند از تبصره، مطلب 

کسب و کارهای نوین که درآمد آنها تا سقف 500 میلیون تومان است، از درآمد خود سهمی به شهرداری پرداخت نکنند را اضافه کنند.
وی افزود: همچنین کسب و کارهای نوین که از 500 میلیون تا یک میلیارد تومان درآمد ساالنه دارند، ملزم به پرداخت یک درصد از درآمد خود 
به شهرداری شوند. این عضو شورای اسالمی شهر تهران، ادامه داد: در همین راستا کسب و کارهای نوین که درآمد ساالنه آنها یک میلیارد به باال 

است، یک و نیم درصد از درآمد خود را به شهرداری پرداخت کنند.
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البته همــه می فهمند 
چه کســی شایســته و 
چه کســی ناشایســت 
اســت. خیلی ســریع 
هم می فهمنــد. در هر 
اداره ای، همه کارمندان 
میزان شایستگی هر فرد 
دیگر را می دانند. هیچ جایی برای فرار 

کردن و پنهان شدن وجود ندارد.

    ۱. ظالم نباشید
ظالمانه تریــن کاری کــه می توانید 
در حق کســی انجام دهید این است 
که وقتــی دریافتید بــه درد کارتان 
نمی خورد، او را در آن شغل نگه دارید. 
مهربانانه تریــن کار در حق کارمندان 
نامناســب این اســت که آن ها را رها 
کنید. بگذارید بروند تا شغلی را بیابند 
کــه در آن آینده و امکانــات بهتری 

خواهند داشت.

چرا بســیاری از مدیران از کار دشوار 
اخراج افراد نامناسب اجتناب کرده و 
کسب وکار و همینطور آرامش ذهنی 
خود را قربانی می کنند؟  پاســخ این 
سوال در اغلب موارد خودفریبی است. 
مدیر فکر می کند با نگه داشــتن فرد 
بی کفایت به او لطــف می کند. حتی 
گاهی فکر می کند که فرد ناشایست 
به ناگهان تغییر خواهد کرد و دگرگون 
شــده و به کارمندی شایسته تبدیل 

خواهد شد.
دلیــل واقعی عــدم اخــراج کارمند 
ناشایست، ترس است. چنین مدیری 
مهربان و صمیمی نیست،  بلکه ظالم و 
بی عاطفه است و با اجتناب از انجام کار 

صحیح به شخص مقابل لطمه می زند.
مصاحبه  هــای پس از اخراج نشــان 
می دهد ۷0 درصد افرادی که اخراج 
شدند می دانستند چنین اتفاقی پیش 
خواهد آمد. تنها سوالشان این بود که 
چرا مدیر اینقدر دیر آن ها را مرخص 
کرده است. برای هر کسی سخت است 
که خودش را اخراج کند.  حتی اگر فرد 
شغل نامناسبی داشته باشد، کارش را 
دوست نداشته باشد، عملکرد ضعیفی 
داشته باشد و با هیچ کس کنار نیاید، 
نیاز دارد که مدیر شجاعت الزم برای 

نجات او از این فالکت را داشته باشد.

    ۲. حرفه ای اخراج کنید
شخصی که برای شــغلش نامناسب 
است را چطور اخراج می کنید؟ فرایند 
ســاده ای وجود دارد که اثربخشی آن 
تضمین شده و در اغلب موارد شما را از 

مخمصه نجات می دهد.
اول تصمیم بگیرید آن فرد را در زمانی 
مشخص و روزی معین اخراج کنید و 
دیگر به او حقــوق ندهید. به خودتان 
بگویید »جمعه ســاعت ۱0 صبح به 

او زنگ می زنم و اخراجش می کنم«.

دوم اینکه وقتی با آن شــخص تماس 
گرفتید، در را ببندید و بنشینید. حتی 
بهتر است به دفترش بروید تا بتوانید 
بعد از اتمام حرف بلند شوید و بیرون 
بیایید. ســپس از کلماتی که با دقت 
انتخاب شــده  اند استفاده  کنید: »من 
خیلی درباره این شرایط فکر کردم و 
به این نتیجه رسیدم که این شغل اصال 
برای شما مناسب نیســت و شما نیز 
فرد مناسبی برای این شغل نیستید. 
بنابراین فکر می کنم که با تغییر شغل 

خوشحال تر خواهید شد«.

وقتــی فرایند اخراج را آغــاز کردید، 
درباره عملکرد گذشته کارمند یا هر 
چیزی که باید یا نباید در کارش انجام 
می داده، صحبت نکنید. دیگر خیلی 
دیر اســت. همه چیز تمام شده، کار 

پایان یافته و او اخراج شده است.

    ۳. از روش نوار شکسته 
استفاده کنید

در این حالت کارمند معموال با شــما 
بحث  می کند. اغلب متعجب، شوکه، 
ناراحت، گریان و  عصبانی می شــود،  
توهین می کند یا اعمال دیگری انجام 
می دهد. این تجربه ای پراسترس برای 

او است.
اما هرچه گفت، شما مانند یک مجسمه 
کامال آرام بمانید. صبورانه و محترمانه 
سر تکان دهید و صبر کنید تا حرفش 
تمام شود و سکوت کند. سپس، جمله 
قبل را تکرار کنید: »حقیقت این است 

که این شغل برای شما مناسب نیست 
و شــما نیز برای این شــغل مناسب 
نیســتید. فکر می کنم با تغییر شغل 

خوشحال تر خواهید شد«.
در آموزش جسارت و جرات، این کار 
را »نوار شکسته« می نامند. شما همان 
پیام را با همان کلمات و با لحن صدای 
آرام بارهــا و بارها تکــرار می کنید تا 
سرانجام فرد تسلیم شود و اخراجش 

را بپذیرد.

    ۴. برنامه داشته باشید
حال باید توضیح دهیــد که از این به 
بعد چه اتفاقــی روی خواهد داد. اگر 
این اخراج ناخوشایند باشــد، از فرد 
می خواهید وســایلش را جمع کند و 
فورا از اداره برود. هنگامی که فرد اخراج 
شده مشــغول جمع کردن وسایلش 
است،  از فرد دیگری می خواهید کنار 
او بنشیند، او را کنترل کند و مطمئن 

شود که به چیزی آسیب نمی رساند.
پرداخت غرامت نیز موضوعی بســیار 
احساســی اســت. اغلب افراد هیچ 
پس اندازی ندارند. وقتی از کاری اخراج 
می شوند، اولین احساسشان اضطراب 
است و به این فکر می کنند که »چطور 
غذا بخورم یا اجاره خانه ام را بپردازم؟«

آماده باشــید. غرامت اخراج را از قبل 
آماده کنید. اگر قرارداد مکتوبی با آن 
فــرد ندارید، هیچ الــزام قانونی برای 
پرداخت غرامت وجود ندارد. اما قانون 
این است که به ازای هر سال خدمت 
یک هفته غرامت بدهید. هر چیز کمتر 
یا بیشتر از آن کامال به صالحدید شما 
و نوع رفتار افراد پس از اخراجشــان 

بستگی دارد.

    ۵. شاهد داشته باشید

نکته نهایی اینکه: اگر مرد هســتید و 
زنی را اخراج می کنید، از زن دیگری 
بخواهید که در جلســه اخراج حضور 
داشته باشد. اگر زن هستید و مردی 
را اخــراج می کنید، از مــرد دیگری 
بخواهیــد که شــما را همراهی کند. 
اگر کوچکترین شــکی دارید که این 
فرد به شــما اتهامات دروغین نسبت 
خواهد داد، همیشه از یک شاهد جنس 
مخالف بخواهید که هنگام اخراج در 
اتاق حضور داشته باشد. به این ترتیب، 
می توانید خود را از احتمال شــکایت 

حفظ کنید.

نکات و تکنیک های بســیار دیگری 
وجود دارد که می توانید در اخراج موثر 
از آن ها استفاده کنید. این مهارتی است 
که باید به عنوان بخشــی از مجموعه 
مهارت های کاری خود بیاموزید. این 
اصول اولیه به شــما کمک می کند تا 
افراد ناشایســت نیروی کارتان را که 
ممکن اســت باعث اُفت و عدم رشد 

شوند، اخراج کنید.
این ســخن حکیمانه را به یاد داشته 
باشید که »بهترین زمان اخراج فرد، 
نخستین باری اســت که این فکر به 

ذهنتان خطور می کند«.

۵ نکته برای اخراج افراد بی کفایت؛   

تو اخراجی !

اول تصمیم بگیرید 
آن فرد را در زمانی 

مشخص و روزی معین 
اخراج کنید و دیگر 

به او حقوق ندهید. به 
خودتان بگویید »جمعه 

ساعت ۱0 صبح به او 
زنگ می زنم و اخراجش 

می کنم«.

پر اضطراب ترین کار مدیر، اخراج کارمند است. مدیری که 
شخص بی کفایتی را استخدام می کند،  خودش هم بی کفایت 
است. مدیری که شــخص بی کفایتی را در جایگاهش حفظ 
می کند، حتی بی کفایت تر است. هر چه فرد نامناسب را مدت 
بیشتری در شغلش نگه دارید، در نظر اطرافیان، روسا، همکاران 
و زیردستان بی کفایت تر خواهید بود. حفظ فرد نامناسب در 
شغلش کارمندان را دلسرد می کند و به این نتیجه می رسند که 
وقتی حقوق و مزایای آن شخص هم به اندازه خودشان است، 

چرا باید برای انجام کار خوب تالش کنند؟

 
استارت آپ

 آیا نظام آموزشی کارآفرینان امروز را به ابزارها و دانش و 
تجربه  مورد نیاز مجهز می کند؟ به جز آموزش، به چه موارد دیگری برای موفقیت 

نیاز داریم؟

همراه با پیشرفت صنایع، دانش پایه و آموزش کاربردی که به گروه بعدی متخصصان جوان 
منتقل می شود نیز پیشرفت می کند. برای مثال، می توان در زمینه های پزشکی، رایانه یا 
مهندسی این تکامل را مشاهده کرد که چگونه تکنولوژی زندگی ما را بهبود داده و تحت 
تاثیر قرار می دهد. اما وقتی در مورد مفهومی مانند کارآفرینی صحبت می کنیم، واقعاً چه 
کسی نسل بعدی کارآفرینان را رهبری و هدایت می کند؟ آیا نهادهای آموزشی همگام 
با واقعیت های به سرعت در حال تغییر مدیریت یک کسب وکار در دنیای امروز حرکت 
کرده اند؟ مقاله  پیش رو را از زبان برنت پیندویچ کارگردان، کارآفرین و نویسنده  مجله  

فوربس بخوانید:
پسر بزرگم امسال دبیرستان را تمام می کند و مانند بسیاری از والدین در آمریکا، خانواده  

ما هم با حساسیت فراوان بر آماده ســازی وی برای کالج متمرکز شده اند. اما با 
نزدیک تر شدن به روز موعود و به واقعیت درآمدن انتظارات او )و سرمایه گذاری 
من(، به این می اندیشم که باید از این سیستم بیشتر انتقاد کنم. پسرم از دوران 
ابتدایی به کسب وکار خودش به طور تفریحی مشغول بوده  و من می توانم رشد 
عطش کارآفرینی را در درونش ببینم. بله، یک مدرســه  کســب وکار با رشته  
ارتباطات، مدیریت یا اقتصاد می تواند پایه و اساســی عالی برای او باشد اما اگر 
کارآفرین شدن مسیر نهایی او باشد، آیا گذراندن چهار سال یا بیشتر در این نظام 

سنتی بهترین راه برای آماده سازی او برای جهان پیش رو است؟
درست است که موج خوشایندی در ســتایش و جذاب جلوه دادن کارآفرین در 
فرهنگ ما وجود داشته است. به سختی می توان یک ستاره  ورزشی یا سلبریتی را 
پیدا کرد که در حال مدیریت کسب وکاری نبوده یا برندی را ایجاد نکرده باشد. تنها 
با دیدن فید فیسبوک تان احتماالً فرصت های »شغل جانبی« بسیاری را مشاهده 
خواهید کرد. اما در واقعیت، آمار، داســتان بســیار متفاوتی را می گوید. مطالعات 
متعدد نشان می دهد که کارآفرینی در یک رکود تاریخی به سر می برد. نرخ راه اندازی 
کسب وکار توسط افراد به پایین ترین حد خود در ۴0 سال اخیر رسیده است. چگونه 

چنین چیزی ممکن است؟
به طور سنتی، کارآفرین بودن یک مسیر شغلی سخت، حق نشــناس، متواضع، تنها و 
پرمخاطره )من می توانم همین طور ادامه دهم( است. این کار نیازمند دیدگاه انضباطی 
بلندمدت و تعهد فوق العاده به فداکاری است. از خودتان بپرسید؛ آیا ویژگی های شخصیتی 

نسل امروز شباهتی به این موارد دارد؟
ما باید با این حقیقت مواجه شویم که نسل بعدی زمانی که پای آزادی فردی، تعادل کار و 
زندگی و تحمل ریسک/پاداش در میان باشد، از مجموعه  متفاوتی از ارزش ها برخوردار 
است. آن ها اول از همه به دنبال جنبه های مثبت مالکیت کسب وکار خودشان مانند کیفیت 

زندگی و مسیری روشن تر هستند.
به جای اینکه در مورد سقوط این نگرش نسل جدید ابراز تاسف کنم، تصمیم گرفتم بیشتر 
خودم را درگیر این موضوع کنم. وقتی با دبیرســتان ها در مورد کسب وکار و کارآفرینی 
صحبت می کنم، می توانم نیاز و عطش را در این کالس هــا برای دانش عملی و آموزش 
مستقیم حس کنم. بنابراین می خواستم ببینم که آیا کسی با این نسل درباره کارآفرین 

بودن به زبان خودشان صحبت می کند یا نه.
من یک خانم جوان برجســته به نام امی تولفســراد را مالقات کــردم. او یک کارآفرین 
خودساخته است که خیلی زود بعد از کالج متوجه شد مدرک ارتباطاتش او را به جایی که 
دوست دارد هدایت نمی کند. بنابراین تصمیم گرفت که خودش آن را بسازد، ازطریق تبدیل 
شدن به یک متخصص تغذیه و کمک به مشتریان به صورت آنالین. او به سرعت دریافت 
که هر عنصر عملی الزم برای موفقیت را خودش دارد ازطریق آزمون و خطا کشف می کند. 
وقتی کسب وکارش رشد کرد، موفقیتش به او این امکان را داد که دنیا را سفر کند و از راه 

دور کار کند. امی، مانند بسیاری از افراد نسل خود، عالقه ای به پشت میزنشینی ندارد.
درنهایت، او شروع به آموزش به سایر متخصصان تغذیه درباره  نحوه  راه اندازی کسب وکار 
آنالین خودشان کرد. او به قدری ســؤال دریافت می کرد که شــروع به کمک به دیگر 
کارآفرینان جوان در مورد همه  مقوله های کسب وکار کرد. اکنون او به دیگران یاد می دهد 
که چطور دوره های آنالین خود را بســازند و برندهای تجاری خود را بازاریابی کنند و در 
حالی که شما هیچ مدرک یا گواهینامه ای برای گذراندن دوره های امی یا دیگر دوره های 
مانند او دریافت نمی کنید، آموزش مستقیم دنیای واقعی از منبع اصلی آن بسیار جذاب 

است.
من همچنین با اندرو کینگ باخ که یک اینفلوئنســر رســانه اجتماعی بسیار معروف و 
کارآفرین بود، وقت گذراندم و مصاحبه کردم. او به یاد می آورد که یکی از استادان دانشگاه 
خطاب به کالس گفته بود: »شغلی که شما ۱0 سال دیگر خواهید داشت، امروزه وجود 
ندارد.« پنج سال بعد، واضح است که حق با او بود. تغییرات محیط را در پنج سال آینده تصور 
کنید. هنگامی که کینگ باخ در مورد ساختار کسب وکار خود یا استفاده  سیستماتیک از 
رسانه های اجتماعی صحبت می کند، بیشتر شبیه به یک استاد علم اقتصاد به نظر می رسد 
تا یک اینفلوئنسر اینستاگرام که فیلم های خنده دار می سازد. متاسفانه، باخ در هیچ کالج یا 
دانشگاهی استاد نیست. اندوخته  دانش و تجربه او دقیقا نوعی تخصص الزم برای کمک به 

پیشرفت مطالعه  کارآفرینی است.
در کل فکر می کنم این چیزی است که جامعه ما نیاز دارد در آغوش بگیرد. مانند دیگر 
حرفه های سنتی تر، ما باید به شدت فناوری نوظهور خود را کشف کرده و به طور مستمر 
حوزه های آموزشــی و یادگیری خود را پیش ببریم. به این امــر به عنوان مطالبه  مدرن 

کارآفرینان از نظام آموزش عالی فکر کنید.
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این سخن حکیمانه 

را به یاد داشته 
باشید که »بهترین 

زمان اخراج فرد، 
نخستین باری 

است که این فکر 
به ذهنتان خطور 

می کند«.

زومیت
گـــزارش

چه کسی راهنمای نسل بعدی کارآفرینان است؟

معاون علمی رییس جمهوری:
جوانان درقالب 

شرکت های دانش بنیان، 
تولید ثروت و اشتغال 

کنند

معاون علمــی و فنــاوری رییس 
جمهوری گفــت: جوانان به عنوان 
موتور محرک اقتصادی می توانند 
در قالب فعالیت در شــرکت های 
دانش بنیان و نوآور، برای کشــور 

تولید ثروت و اشتغال کنند.
سورنا ســتاری در حاشیه بازدید از 
واحد های صنعتــی و دانش بنیان 
شهرک صنعتی شیراز افزود: در سال 
های اخیر فعالیت هــای خوبی در 
حوزه تولید محصوالت دانش بنیان 
شکل گرفته و نیاز است در ادامه نیز 
برای رسیدن به اهداف تدوین شده 

در این حوزه تالش کرد. 
وی اضافه کــرد: این آمادگی وجود 
 دارد کــه حمایــت هــای الزم از

 شرکت های فعال در حوزه دانش 
بنیان، اســتارت آپ ها و واحدهای 

فناورانه انجام شود. 
ستاری ادامه داد: استان فارس و شهر 
شیراز قطب اقتصادی فناورانه کشور 
محسوب می شــود و جهت گیری 
اقتصادی این استان به سمت دانش 

بنیان است. 
ســتاری در بدو ورود به شــیراز از 
واحد های صنعتــی و دانش بنیان 
مستقر در شــهرک صنعتی شیراز 
همچون شــرکت ازدیاد برداشت 

فارس بازدید کرد. 
رضا عزلتی، مدیرعامل شرکت ازدیاد 
برداشت فارس در این بازدید گفت: 
این واحد دانش بنیان در حوزه تولید 
محصوالت و تجهیزات اندازه گیری 
سرب در مواد ســنتز شده فعالیت 

می کند. 
عزلتی افزود: تجهیــزات تولیدی 
این شــرکت در صنایع نفت و گاز و 

پتروشیمی کاربرد دارد. 
وی خطــاب بــه معــاون رییس 
جمهــوری گفت: ضروری اســت 
شهرک صنعتی شــیراز به لحاظ 
حقوقی مانند مجموعه هایی مثل 
پارک علم و فناوری دیده شود که 
فعاالن در شهرک صنعتی نیز بتوانند 
از تسهیالت بیشتری در زمینه تولید 

بهره مند شوند. 
عزلتی گفت: محصوالت باکیفیتی 
در این شرکت و ســایر واحد های 
مشابه داخلی ساخته می شود و این 
انتظار وجود دارد که دولت از ورود 
محصوالت مشابه خارجی به کشور 

جلوگیری کند. 
معاون علمــی و فنــاوری رییس 
جمهوری در ادامه از شــرکت فاتح 
صنعت مستقر در شهرک صنعتی 

شیراز بازدید کرد. 
مدیرعامل گروه فاتح در حاشــیه 
این دیدار گفت: این شرکت سازنده 
در حــوزه تجهیــزات ، تعمیرات 
و نگهداری تجهیــزات نفت، گاز و 
پتروشــیمی فعالیت می کند و از 
۱2 شــرکت زیرمجموعه تشکیل 

شده است. 
محمدعلی فاتح افزود: این شرکت به 
تامین قطعات تمام سکوهای گازی 

ایران اهتمام دارد. 
ستاری در ادامه این سفر از شرکت 
دانش بنیان فنی و مهندسی کارت 
اعتبار فارس نیز کــه تولیدکننده 
تجهیزات مخابراتی اســت، بازدید 
کــرد.  معــاون علمــی و فناوری 
 رییس جمهوری با هدف بازدید از

 شرکت های دانش بنیان و شرکت 
در آیین افتتاح طرح های نوآورانه، 
سه شنبه ۱۴ اسفند 9۷ وارد شیراز 

شد. 

ایرنا
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