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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 
        دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان: اگرچه بازار خریدوفروش مسکن نسبت به سال گذشته از رونق بیشتری برخوردار است، اما قیمت ها همچنان رو به افزایش است و پیش بینی می شود

 در سال آینده بازار با رکود قابل توجهی روبرو شود.

قیمت 500 تومان

گرانی مسکن در سال آینده؛  

رکود در راه است

بازار طال و سکه  97/8/25 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,100,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,350,0005,041,000جدید

1,870,0002,521,000نیم سکه

1,180,0001,441,000ربع سکه

665,000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18397500488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

 همه اتفاقات بازار ارز 
در یک نگاه:  

محدوده مقاومتی ریزش قیمت ارز 
کجاست؟

حاال کم کم از پس کاهش چند روزه 
قیمت ارز و سکه در بازار، دالیل فنی و 

اقتصادی این اتفاق اعالم شده است.
گشتی در بازار ارز و سکه نشان می دهد مهمترین 

عامل کاهش قیمت ارز و  سکه در بازار ایران به تصمیمات جدید بانک مرکزی در خصوص محدود کردن ...
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به مناسبت روز آرایشگر؛
با هر که طرف گشته ام؛

آرایش اویم!

آراســتگی جنبه های مختلفی 
دارد. آراســتگی لباس ، وسایل، 
طرز صحبت و رفتار و.... اما یکی 
از مصداق های آراستگی ظاهری، 
آراستگی سر و صورت و مو است 
که بر خالف نظر برخــی از افراد 
جامعه، اتفاقا خیلی هم مهم است 
و حتی در دین اســالم نیز برآن 

تاکید شده است.
در مورد جایگاه آراستگی همین 
جمله کافیست که خداوند متعال 

در قرآن کریم می فرماید:
نْیــا بِِزیَنٍة  اَء الدُّ ــمَ َّا َزینَّا السَّ »إِن
الَْکَواِکِب« ؛ ما آســمان نزدیک را 

با ستارگان آراستیم.
یکــی از معانی آیه شــریفه باال 
می تواند این باشد که آراستگی  
درنوع  آفرینــش مخلوقات موثر 
بوده است و خداوند متعال نیز به 
جنبه آراستگی اهمیت  می دهد. 
از آن جا که دین مقدس اسالم بر 
اساس فطرت الهی بنا شده است 
بر امر آراســتگی ارزش بسیاری 
قائل شــده و به پیروانش دستور 
می دهد که خود را همواره پاکیزه 

نگاه دارند و ...

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

به همت شورای عالی بانوان اتاق 
بازرگانی اصفهان صورت گرفت:

 برگزاری کارگاه آموزشی 
بوم مدل کسب و کار

به همت شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان 
و در هفته کارآفرینی کارگاه آموزشی بوم مدل 
کسب و کار در تاالر هیات نمایندگان اتاق اصفهان 

برگزار شد. 
محمد زاهدی مدرس کارافرینی و مدیر سایت 
ایونت ســنتر در این کارگاه گفت: ذات هر کار و 

کسبی بر مبادله ارزش ها استوار است. 
در کســب و کارها بیش از ۱۰۰ مدل درآمدی 
مستقل و یا ترکیبی می توان ذکر کرد  که از راه آنها 
شرکت ها بابت ارزش خود که به مشتریان خود 
 منتقل می کنند، پول و زمان مشتریان را دریافت 

می کنند. ...

محمدحسین قورچانی اظهار کرد: مدیریت خالقیت 
و فناوری های نوین به عنوان دریچه ورود فناوری به 
مدیریت شــهری اســت که از موازی کاری ها، هزینه های اضافه و غیرعلمی 

جلوگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به فعال سازی ایستگاه شــماره یک تحقیقات سازمان پارک ها و 
فضای سبز واقع در محمودآباد خاطرنشــان کرد: متخصصان، دانشگاهیان 
و نمایندگان شــرکت های دانش بنیان با حضور در این ایســتگاه با آخرین 
روش های علمی در حوزه فضای سبز شــهری و همچنین مهمترین نیازهای 

فناورانه آشنا شدند.
مدیــر خالقیت و فنــاوری نویــن شــهرداری اصفهــان افزود: بــا تدوین 
 فرآینــد ورود فنــاوری از ارتباطــات غیرعلمــی و غیررســمی جلوگیری 

خواهد شد.
قورچانــی در زمینه همکاری پژوهشــگران برای ارســال طــرح های خود 
بــه مدیریــت فنــاوری شــهرداری تصریــح کــرد: پژوهشــگران برای 
ارســال طــرح های خــود بــه مدیریــت فنــاوری شــهرداری می توانند 
فرم پیشــنهاد طــرح فناورانــه و نوآورانــه را تکمیــل و به ایــن مدیریت 
ارســال کنند، ســازمان های ذی نفع شــهرداری نیــز می تواننــد در قالب 
 یک طــرح جامــع )RFP( نیازهــای فناورانه خــود را به مدیریــت اعالم

 کنند.

مدیر خالقیت و فناوری نوین شهرداری اصفهان مطرح کرد؛

ورود فناوری به حوزه مدیریت شهری

ایمنا
گـــزارش
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تازه ها

جی اس ام
گـــزارش

آیپد پرو 2018 به اشیا فلزی 
می چسبد! 

آیپــد پروهــای 2۰۱8 اپل چنــدی پیش با 
مشخصات سطح باال در دو مدل معرفی شدند. 
در طراحی این محصوالت از آهنربا استفاده شده 

است و همین موضوع باعث می شود بتوانید آن ها 
را به اشیا فلزی هم بچسبانید. 

اپل چندی پیش از دو آیپد پــرو تازه خود پرده 
برداشت و بسیاری کارشناسان معتقد هستند که 
این دو مدل با توجه طراحی ظاهری تمام صفحه و 
همچنین مشخصات فنی سطح باالیشان بهترین 

تبلت های موجود در بازار فعلی هســتند. از 
طرفی اپل در تبلیغات خود به همه این قابلیت ها 
پرداخته است اما یکی از توانمندی های جالب 
توجه این دو مدل پرچمدار که ســازنده به آن 
اشاره ای نکرده، ویژگی چســبیدن بدنه آن ها 

به اشیا است.
روز گذشته بسیاری از خبرگزاری ها در این باره 
گزارش کردند و مدعی شــدند که آیپدپرو تازه 
اپل به معنای واقعی کلمه قادر است به اشیا دیگر 
بچسبد. در ادامه به تشــریح این ویژگی جالب 

می پردازیم.
خبرگزاری Phonearena پس از انتشار این 
گزارش ها تبلت تازه اپل را مورد آزمون قرار داده و 
در نتیجه به دست امده توضیح داده است که بدنه 
این محصول هوشمند تقریبا به همه اشیا ساخته 
شده از جنس فلز می چسبد. از طرفی در استفاده 
از این قابلیت باید حواس خودتان را حسابی جمع 
کنید چراکه براســاس یافته های کارشناسان 
Phonearena این تبلــت به آرامی از روی 
در فریزر به پایین آمده و سرانجام به سطح زمین 

رسیده است.

 بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان در نظر دارد محل سابق شعبه میدان امام )ره( نایین را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر به شعب بانک صادرات اصفهان مراجعه و به منظور دریافت اسناد مزایده، مطالعه مدارک 
و بازدید از ملک مورد نظر، همه روزه از تاریخ 97/8/28 )انتشار آگهی نوبت اول( لغایت مورخ 97/9/5 از ساعت 8 صبح به دایره ساختمان مدیریت شعب استان اصفهان واقع در میدان آزادی، ابتدای خیابان سعادت آباد، جنب شهرداری منطقه شش، ساختمان صبا مراجعه و یا با شماره 
 تلفن های 03136691090 و 03136691091 تماس حاصل نمایند و پاکت های حاوی پیشنهادات را تا قبل از ساعت 14 مورخ 97/9/5 فقط به دبیرخانه مدیریت شعب استان اصفهان تسلیم و رسید اخذ نمایند. ضمنا تاریخ بازگشائی پاکات روز دوشنبه مورخ 97/9/5 ساعت 14/30 

بعد از ظهر در طبقه هشتم ساختمان صبا به آدرس فوق الذکر می باشد.

توضیحات و شرایط: 
1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده، مطابق مبالغ مندرج در آگهی می باشد که طبق مندرجات اسناد مزایده می بایست طی یک فقره چک بانکی ارایه گردد.

2- در صورت انصراف برنده مزایده وجه چک بانکی وی به نفع بانک ضبط و چک بانکی نفر دوم نیز تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد بانک باقی خواهد ماند.
3- مطالعه مدارک و سوابق مربوط و بازدید از ملک قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروری است.

4- بانک در رد ویا قبول یک و یا تمامی پیشنهادات مختار است.
5- کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسد.

* لطفا به اصالحات احتمالی انجام شده در روزنامه نسل فردا 
روز سه شنبه مورخ 97/8/29 توجه فرمایید.

»نوبت اول«آگهی مزایده 97/4

مبلغآدرسنام محلردیف
سپرده تودیعی 

جهت شرکت در 
مزایده

پالک ثبتیاعیانعرصه

محل سابق شعبه امام 1
)ره( نایین

نایین میدان 
فرعی و 12 فرعی از 37/500/000/0002/140/000/000306/5620امام )ره(

19531 اصلی 43

مدیریت شعب بانک صادرات ایران -  استان اصفهان

مدیر خالقیت و فناوری نوین شــهرداری اصفهان از به کارگیری فناوری در مدیریت شهری خبر داد و گفت: برای نخستین بار طرح 
بکارگیری فناوری در شهرداری اصفهان تدوین شده است که بدون شک این اتفاق مسیر ورود فناوری به شهر را برای مدیریت شهری، 

شرکت های دانش بنیان و کار آفرینان کوتاه تر می کند.

شرایط فروش: 100% نقد
تبصره: در شرایط مساوی بودن قیمت های پیشنهادی، اولویت صرفا با پیشنهاد نقدی است.



با هر که طرف گشته ام؛
آرایش اویم!

ادامه از صفحه یک:
...    به ویژه در برخورد با دیگران، در 

این امر دقت بیشتری داشته باشند.
امام علی )ع(  نیز در این باره فرمودند: 
»هر یک از شما برای برادری كه به 
دیدنتان آید خود را بیارایید چنانكه 
برای بیگانه ای مایلید در بهترین قیافه 

شما را ببیند، زینت می كنید.«
پس بر اســاس مباحث بــاال به این 
نتیجه می رسیم كه  بهره گیری از 
زینت  برای مســلمانان مجاز است 
و حتی دین  مــا مســلمانان را به 
آراستگی فرا می خواند و نظر كسانی 
را كه به غلط، آراستگی و زینت را با 
دین و آموزه های نــاب آن در تضاد 
می پندارند، مردود می شــمارد. اما 
آیا هر نوع وضع ظاهــری به صرف 
مد بودن در اسالم مجاز است ؟ این 
آراستگی سفارش شده در اسالم تا 
چه حد به مومنیــن اجازه می دهد 
تغییر در وضع ظاهــری خود ایجاد 

كنند؟
یكی از مصادیق زیبایی و آراستگی 
ظاهری ، آراستگی مو است به همین 
دلیل امسال چهارمین سالی است كه 
روز 28 آبان ماه به عنوان روز آرایشگر 
در تقویم رسمی كشورمان به ثبت 

رسیده است . 
از دلیل ثبت چنین روزی در تقویم، 
آموزش هرچه بیشتر افراد شاغل در 
این حرفه در جهت كمک به جامعه 
برای حفظ و نگهداری از موی سرشان 
است . امام صادق )ع( فرموده اند:» از 
زیباترین ، زیبایی ها موی سر است«. 
به همین دلیل در ایــن روز عالوه بر 
تجلیل از آرایشگران برجسته به آنها 
كمک می شــود تا خدمات رسانی 

بیشتری به مردم داشته باشند.
در گذشته، در بسیاری از نقاط دنیا، 
آرایشگران یا همان سلمانی ها، در 
برخی امور پزشكی و دندانپزشكی 
دخالــت می كردنــد.در ایــران، 
اموری مانند جراحــی، زخم بندی، 
دندان كشــی و حجامت بــر عهده 
سلمانی بود و شغل دوم وی به شمار 
می آمد.  اما امروزه برخی از سلمانی ها 
مجهز به رایانــه و ژورنال دیجیتال 
برای نمایش و انتخــاب مدل موی 
مطلوب شده اند. دستگاه های استریل 
 برقی، تجهیــزات آنان را اســتریل

 می كنند.
 صندلی هــای برقــی جایگزیــن 
چهارپایه های قدیمی شده و استفاده 
از وسایل بهداشتِی مشترک در آن ها 

منسوخ شده است.  
همه پیشرفت های گفته شده باعث 
شده است ســبک آرایش در جهان 
تغییر كند كه كشــور ما نیز از این 

قاعده مستثنا نیست! 
هر چنــد جوانــان حــق دارند با 
مدل مــوی خود تازگــی و طراوت 
را بــه خود بــاز گردانند امــا، خود 
را در پوشــش، شــبیه كافران در 
 آوردن در اســالم  جایــز دانســته 

نشده است. 
بر ایــن اســاس، همان طــور كه 
آراســتگی حالل و شایسته موجب 
اســتحكام و ایجاد نشاط و سالمت 
در ارتباط ها می شــود، آراســتگی 
ناشایســت و حــرام، با ایــن امور 
 منافــات دارد. یكــی از جنبــه ها

 و راهكار های شــناخت شــخصی 
 انســان ها نگاه كردن به جنبه های

 ظاهری افراد اســت از مدل كفش 
گرفته تــا مدل مو. موهــای آدم ها 
می تواند نگاهی كه به خود و دیگران 

دارند را آشكار كند. 
پس بهتر از قبــل از تقلید از برخی 
افراد مشــهور در مدل مــو اندكی 
به خواســته هــا و تمایــالت خود 
فكر كنیــد و بعــد مــدل مویتان 
 را انتخــاب كنید تا شــخصیتتان 
 آن گونه كه دوســت دارید جلوه گر 

شود.

اقتصاد استان
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روز اصفهان در تقویم ثبت شد
ثبت روز ملی اصفهان با تصویب شورای اسالمی شــهر اصفهان و همچنین تعیین نماد قوس برای روز 

نكوداشت اصفهان در دستور كار شهرداری اصفهان قرار گرفت.
 این الیحه همراه صورت جلسه تعدادی از پژوهشگران و اصفهان شناسان حاكی از پیشنهاد تعیین روز 
یكم آذرماه به عنوان روز نكوداشت اصفهان ضمن اعالم نظریات كمیسیون های تلفیق و فرهنگی و ورزشی 

سومین بند دستور جلسه شورای شهر اصفهان در پنجاه و ششمین جلسه علنی بود.
این الیحه مخالفی نداشت و مهدی مقدری، سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان در قالب موافق این الیحه 

پیشنهادی مبنی بر تعیین برندی برای روز نكوداشت اصفهان ارائه داد.
وی افزود: نمادی كه در حال حاضر برای شهر اصفهان در نظر گرفته شده است ویژه گردشگری است و پیشنهاد می شود نماد 

»قوس« به عنوان نماد روز نكوداشت اصفهان تعیین شود. همچنین مهدی مقدری، عضو كمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان 
با بیان اینكه اعضای كمیسیون فرهنگی خواستار ثبت روز ملی اصفهان هستند، گفت: ما بر این باوریم كه روز نكوداشت اصفهان را باید به روز 
ملی اصفهان ارتقا داد. وی ادامه داد: بر اساس مصوبه كمیسیون تلفیق شهردار اصفهان باید در شورای فرهنگ عمومی پیگیری های قانونی 

برای ثبت روز ملی اصفهان را در دستور كار خود قرار دهد.

 طبیعی است که نرخ 
مصالح ساختمانی به 

تبع افزایش قیمت سایر 
اجناس و کاالها افزایش 

یابد، اما اگر دولت 
قیمت ها را تعدیل کند 
نرخ مصالح ساختمان 

نیز متعادل خواهد شد.

گرانی مسکن در سال آینده؛  

رکود در راه است

هم زمان با افزایش چشمگیر نرخ ارز، نوسانات بازارهای داخلی و 
خارجی و اعمال تحریم های آمریکا و همچنین انتشار اخبار منفی 
در زمینه تحریم ها، دامنه وسیع گرانی در ماه های اخیر دامن گیر 
کاالها و مواد اولیه بازار شــده و در بازار مســکن نیز از اثرات 
گرانی ها بی نصیب نمانده و با افزایش نرخ مصالح ساختمانی، 

قیمت تمام شده مسکن طی چند ماه اخیر باال رفته است.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

       دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان: اگرچه بازار خریدوفروش مسکن نسبت به سال گذشته از رونق بیشتری برخوردار است، اما قیمت ها همچنان رو به افزایش است 
و پیش بینی می شود در سال آینده بازار با رکود قابل توجهی روبرو شود.

خـــبــــر

رییس کارگروه تخصصي مدیریت بحران راهداري و حمل ونقل جاده اي استان اصفهان:

اصفهان جانشین و معین استان تهران در بحران هاي بزرگ کشور

رییس کارگروه تخصصي مدیریت بحران راهداري و حمل ونقل جاده اي 
استان اصفهان  خواســتار تدوین نقشه مدیریت بحران راه هاي استان 
اصفهان براي مقابله با هرگونه بحران و حوادث غیرمترقبه جاده اي شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان اصفهان، 
مهدي خضري در كارگروه تخصصي مدیریت بحران اداره كل راهداري وحمل 
ونقل جاده اي استان اصفهان اظهاركرد:  آمادگي در بخش راهداري و حمل ونقل 

جاده اي به عنوان دومقوله استراتژیک وحساس كشور ضروري است.
وي  با اشاره به اینكه اصفهان جانشین و معین استان تهران در مواقع بروز بحران 
است، ادامه داد: اولین گام براي مدیریت بحران ،داشتن شناخت دقیق و و كامل از 

ظرفیت ها، نقاط ضعف و قوت است.
خضري خاطرنشان كرد: حوزه راهداري وحمل ونقل جاده اي در همه بحران ها اهمیت 
ویژه اي دارند، اخالل درعبور مرور مردم و ناوگان حمل ونقل جاده اي عالوه بر ایجاد 

مشكالت براي مردم استان، خدمت رساني به مردم را دچار مشكل مي كند.
رییس كارگروه تخصصي مدیریت بحران راهداري و حمل ونقل جاده اي استان اصفهان 
تاكید كرد: برگزاري مانورهاي متعدد، ایجاد آمادگي در مجتمع هاي خدماتي- رفاهي 
براي مقابله با بحران، تدوین بسته هاي آموزشي مدیریت بحران براي راهداران و سایر 

كارشناسان از جمله مسائلي است كه باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیركل راهداري و حمل ونقل جاده اي اســتان اصفهان تشــكیل اتــاق بحران در 

 مواقع بروز بالیاي طبیعي یا انساني را ضروري دانست وافزود: مدیریت صحنه یكي از 
كلیدي ترین موضوعات در مدیریت بحران به شمار مي آید كه نیازمند توجه بیشتر است.

  نقشه راه هاي جایگزین راه هاي شریاني در حال تدوین است
جانشــین رییس كارگروه مدیریت بحران حمل ونقل جاده اي استان اصفهان نیز 
در این جلســه خواســتار توجه ویژه به مقوله مدیریت صحنه بحران شد و افزود: 
 هماهنگ سازي دستگاه هاي حاضر در صحنه براي كاهش تلفات و جلوگیري از بروز

 بحران هاي احتمالي دیگر ضروري است.
فرزاد دادخــواه بزرگترین مشــكل در هنگام وقــوع بحران را عدم دسترســي به 
اطالعات دانســت و گفت: اطالعات در ســازمان ها نباید قائم به شخص باشد زیرا 
 در نبود آن شــخص تصمیم گیري براي مدیــران بدون اطالعات كافي ســخت 

خواهد بود.
دادخواه اضافه كرد: اطالعات در كارگروه مدیریت بحران باید قائم به اعضا باشــد تا 
درمواقع لزوم همه افراد عضو امكان تصمیم گیري صحیح بر اساس اطالعات كامل 

را داشته باشند.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

حفاظت از ذخایر ژنتیکی با هدف 
خودکفایی کشور ضروری است

سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست 
اصفهان حفظ ذخایر ژنتیکی در زیســتگاه های حیات وحش را 
راهبرد این نهاد برشمرد و گفت: این استان دارای ذخایر ژنتیکی 
مهمی است که حفاظت از آن با هدف خودکقایی کشور در این زمینه، 

ضروری است.

حسین اكبری با اشاره به این كه بانک ژن گونه های جانوری و حیات وحش 
اصفهان با رویكر پایدار در زیستگاه های طبیعی استان افزود: در این راستا 

نمونه های كمیاب و با ارزش آن به سازمان مركزی ارسال می شود. 
گونه های كمیاب جانوری همانند هوبره، گربه شنی، جبیر و شاه روباه نمونه 
پوست و مو آن می تواند ذخیره ژنیتكی محسوب شود كه در طبیعت استان 

اصفهان وجود دارد. 
اكبری ایجاد، تقویت و بروز رســانی بانک ژن را پشتوانه و ضرورتی اجتناب 
ناپذیر است دانست و در این زمینه تامین اعتبار و حمایت های الزم برای ایجاد 

و توسعه زیرساخت ها و تجهیزات ضروری است. 
وی با بیان این كه تهیه بانک ژن از گونه های كمیاب، در خطر ، نادر و دارای 
زیستگاه های محدود در اولویت قرار دارد، گفت: همچنین این اداره كل از 
تحقیقات پایه دانشگاهی و تخصصی بوم شناختی و پایان نامه ها برای توسعه 
شناخت ژنوم ، آرایه شناختی و تعیین تنوع زنتیكی گونه ها حمایت می كند. 
سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت اداره كل محیط زیست اصفهان 
همچنین با اشاره به این كه نمونه های زیستی متعددی از انواع گونه های 
شاخص استان )پســتانداران، پرندگان، خزندگان، و ماهی ها (به صورت 
تاكسیدرمی شده برای اهداف آموزشی، پژوهشی و گردشگری در موزه تاریخ 
طبیعی و تنوع زیستی این نهاد نگهداری می شود، یادآور شد: این نمونه ها 

خود پشتوانه خوبی برای تقویت بانک ژن محسوب می شوند.
موزه تنوع زیستی به مكانی اطالق می شــود كه نمونه ها، جلوه ها و ذخایر 
متنوع جانوری و گیاهی و شواهدی از طبیعت در آن جمع آوری، ثبت، ضبط، 

شناسایی، طبقه بندی و نگهداری شده و به نمایش گذاشته می شوند.
این نوع موزه با هدف حفظ ذخایر غیر زنــده ژن ها، در ارائه خدمات علمی، 
آموزشی و پژوهشــی در زمینه علوم طبیعی و حیات وحش، ارتقای سطح 
آگاهی، دانش و فرهنگ زیســت محیطی مردم، شناساندن هر چه بیشتر 
محیط طبیعی به جامعه، شناخت ارتباط انسان با طبیعت و میزان دخالت او 
در آن و در نهایت بررسی و بیان روند تكامل حیات تاثیر بسزایی داشته و در پُر 

كردن اوقات فراغت و جلب گردشگر نقش مهمی دارد.
موزه تنوع زیستی این امكان را به وجود می آورد كه بسیاری از انسان ها كه 
قادر به مشاهده جانوران و حیات وحش در طبیعت نیستند، آنها را از نزدیک 
دیده و با نام و ویژگی های ظاهری و زیستی آنها آشنا شوند و محققان بتوانند 

بر روی گونه های مختلف جانوری و گیاهی موجود در آن مطالعه كنند.
این موزه ها در هر كشور به عنوان خزانه ملی برای حفظ سرمایه های زیستی 

به شمار می آیند.
در كشور ما وظیفه ایجاد این موزه ها به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار 
شد و این سازمان و واحدهای استانی آن برای حفظ این امانتها برای نسل های 

آینده تالش می كنند.
موزه تنوع زیستی اداره كل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با مساحت 
300 متر مربع و فضای نمایشگاهی 60 متر مربع در سه طبقه از سال 1367 

تاسیس شده و در سال 1387 بازسازی و تكمیل شد
در این موزه 730 نمونه از انواع ماهی ها، دوزیســتان، خزندگان، پرندگان، 
پستانداران، صدف های  دریایی، مرجان ها، سنگ ها، كانی ها و گیاهان به 

همراه 38 قاب حشره نگهداری می شوند.
در استان اصفهان دارای چهار پارک ملی و پناهگاه حیات وحش است كه 
این مناطق به صورت یک زیســت بوم طبیعی فعال، پشــتوانه حفاظت از 
ذخایر طبیعی كشور محسوب می شــود و هرگونه برداشت و شكار در آنها 

نیز ممنوع است. 
مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان اصفهان شامل مناطق 
چهارگانه و شكار ممنوع با وسعت بالغ بر 2 میلیون زیستگاه گونه های مختلف 

جانوری و گیاهی ارزشمند است. 
در استان اصفهان تاكنون 62 گونه پســتاندار، 296 گونه پرنده، 40 گونه 

خزنده، هشت گونه دوزیست و 41 گونه ماهی شناسایی شده است. 

گــزارش

دبیر انجمن انبوه سازان 
استان اصفهان  با تایید 
افزایش قابل توجه نرخ 
مصالــح ســاختمانی، 
اظهــار كــرد: در حال 
حاضر هزینه ســاخت 
مسكن به دلیل افزایش 
قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد 
كارگران به شــدت افزایــش یافته 
اســت. اگرچه بــازار خریدوفروش 
مسكن نســبت به ســال گذشته از 
رونق بیشــتری برخوردار است، اما 
قیمت ها همچنان رو به افزایش است 
و پیش بینی می شــود در سال آینده 

بازار با ركود قابل توجهی روبرو شود.
احمد توال گفت: ساختمان هایی كه 
در حال حاضر تمام شده و به فروش 
می رســند به طور كامل در شــرایط 
گرانی مصالح ساختمانی، بنا نشده اند. 
وی بــا بیان اینكه ممكن اســت 50 
درصد ساختمانی پیش از گرانی های 
اخیر و 50 درصد دیگر در شــرایط 
گرانی ساخته شده اســت، افزود: در 
این شرایط قیمت تمام شده ساختمان 

ارزان تر از ســال آینــده خواهد بود، 
چراكه در ســال آینده تمام مصالح 
ساختمانی در دوران گرانی خریداری 
شــده اند و درنهایت بــر قیمت تمام 
شده ســاختمان اثر مستقیم خواهد 

گذاشت.
دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان 
با تاكید بر اینكه بخشــی از افزایش 
قیمت مصالح ســاختمانی داخلی از 
اساس نادرست است، گفت: برخی از 
مصالح و مواد اولیه ساختمان، انرژی 
و كارگر نیازی به ارز ندارد، اما با موج 
گرانی ها با افزایش قیمت آن ها مواجه 

شده ایم. 
وی افــزود: طبیعی اســت كه نرخ 
مصالح ســاختمانی به تبع افزایش 
قیمت سایر اجناس و كاالها افزایش 
یابد، اما اگر دولت قیمت ها را تعدیل 
كند نرخ مصالح ساختمان نیز متعادل 

خواهد شد.
توال با بیان اینكه در حال حاضر قیمت 
تمام شده هر مترمربع یک ساختمان 
معمولی یــک تا دو میلیــون تومان 
است، گفت: البته این قیمت به شرایط 

پروژه و كیفیت آن هم بستگی دارد.
وی با اشــاره به قدرت خرید پایین 

مردم در شرایط فعلی، گفت: راهكاری 
از ابتدای فعالیت دولت های یازدهم 
و دوازدهم مطــرح كردیم كه دولت 
نسبت به بسترســازی برای احیای 
بافــت فرســوده اقــدام كنــد. این 
مســاله عالوه بر رفــع نازیبایی های 
 شــهر موجــب كنتــرل گرانی هــا 

می شود.
دبیــر انجمن انبوه ســازان اســتان 
اصفهان یادآور شــد: اخیرا دولت در 
زمینه احیــای بافت های فرســوده 
اقدام كرده، امــا بودجه ای به این كار 

اختصاص نداده است.

هفدهمین نمایشگاه ترموتک در اصفهان برگزار می شود
هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشــی و گرمایشی اصفهان كه با برند 
نمایشگاهی »ترموتک« فعالیت می كند با حضور 76 شركت معتبر از سراسر كشور 29 آبان ماه امسال 

افتتاح می شود.
به گزارش اداره رسانه شركت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه روزهای 29 آبان ماه 

تا دوم آذرماه امسال در فضایی بالغ بر چهار هزار مترمربع در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان، 
واقع در پل شهرستان برپا می شود. مشاركت كنندگان از استان های اصفهان، تهران، البرز، چهارمحال و بختیاری 

و خراسان رضوی در این نمایشگاه حضور خواهند یافت تا كاالها و خدمات خود در حوزه های تجهیزات و تاسیسات 
گرمایشی، تجهیزات و سیستم های سرمایشی و تهویه مطبوع، لوازم، خدمات و صنایع وابسته تاسیساتی، لوله و اتصاالت 

و تجهیزات برقی و الكترونیكی سرمایشی و گرمایشی را به نمایش عمومی بگذارند. برندهای معتبری همچون پاكمن، رادمن، گلریز 
رهنان، نوید پمپ، تهویه نیا، ساری پویا، تهویه آریا، صنعت بخار سپاهان، تهران پلیمر یارا، سامان آتش، تهویه دماوند، یكتا تهویه، گروه صنعتی 
شاهرخی، ایران مشعل و پرماسان در نمایشگاه امسال حضور خواهند داشت، همچنین صنایع برودتی نصر، اصفهان دما، هواتراز سپاهان و صنعت 

بخار سپاهان از جمله برندهای معتبر استان اصفهان به شمار می روند كه محصوالت خود را در نمایشگاه امسال به نمایش خواهند گذاشت.

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

    

در كســب و كارهــا بیــش از 100 مــدل درآمــدی 
مســتقل و یا تركیبی می تــوان ذكر كرد  كــه از راه آنها 
شــركت ها بابــت ارزش خــود كه بــه مشــتریان خود 
 منتقل مــی كنند، پــول و زمــان مشــتریان را دریافت 

می كنند.
وی  اصلــی تریــن مــدل هــای درآمــدی در اینترنت. 
مبتنــی بــر تبلیغــات Ads base ، ارجــاع فــروش  
Affiliate، تراكنشــی Transactional، كمیسیون 
Commission، اشتراكی Subscriptionو رایگان 

Freemium  برشمرد.
وی افزود: از مدل های فوق، مدل درآمدی كمسیون و مدل 
 Market ( در آمدی تراكنشی در یک بستر به نام بازارگاه
Place (  قابل انجام است. بازارگاه از جذابترین و قویترین 
مدل های تجــارت الكترونیک اســت كــه از نمونه های 
 Uber , Ebay,  Amazon ,  معروف آن می توان به

Alibaba اشاره كرد.
وی افزود: از نمونه های داخلی هم پونیشــا، ایونت سنتر، 
تپ سی، كافه بازار، بیمه بازار و مامان پز را می توان نام برد.  

زاهدی در بخش دیگری از ســخنان خــود به بخش های 
مختلف بوم كســب و كار اشــاره كــرد و گفت:بوم مدل 
 ،)Business Model Canvas كســب وكار، )
الگویــی بــرای تدویــن یک مدل بــرای كســب وكاری 
 جدید یــا ثبت مدل فعلی مورد اســتفاده در كســب وكار

 است. 
بوم مدل كســب وكار در واقع یک نمودار تصویری اســت 
كه بخش های مختلفــی دارد. هر یک از ایــن بخش ها به 
تشــریح گزاره های ارزش، زیرساخت، مشــتریان یا امور 
 مالی مربــوط به یک شــركت یــا محصــول اختصاص

 دارد.
 بوم مدل كسب وكار به شــركت ها كمک می كند تا بتوانند 
با ترســیم تعامل میــان بخش های مختلف كســب وكار 
 خود، فعالیت های خــود را به شــكلی هماهنگ به پیش 

ببرند.

به همت شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان صورت گرفت:
برگزاری کارگاه آموزشی بوم مدل کسب و کار

به همت شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان و در هفته کارآفرینی کارگاه آموزشی بوم مدل کســب و کار در تاالر هیات نمایندگان اتاق 
اصفهان برگزار شد. 

محمد زاهدی مدرس کارافرینی و مدیر سایت ایونت سنتر در این کارگاه گفت: ذات هر کار و کسبی بر مبادله ارزش ها استوار است. 



گردشگری

مهر
گـــزارش

ابهام در راهکار حذف ُمهر 
ورود در گذرنامه گردشگران 

بــرای مقابلــه با 
تحریــم موجود بر 
گردشگری و آسیب های آن بر اقتصاد 
الزم است مجموعه ای از راهکارهای به 
هم وابسته در قالب یک بسته عملیاتی 
با زمان بندی مشــخص که کل سیستم 

گردشگری کشور را شامل شود

حدودا دو ماه پیــش رییس ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از راهکاری 
برای مقابله با اثرات تحریم آمریکا بر گردشگری 
ایران خبر داد و آن حذف مهر ورود در گذرنامه 
گردشگران با تمایل خودشــان هنگام ورود به 
ایران است. این راهکار برای کمک به آن دسته 
از گردشگران مطرح شــده که مایل به دیدار از 
ایران هستند، اما ترس از مشــکالت آتی برای 
ورود به کشــور آمریکا آنان را از سفر به ایران باز 
می دارد. آشکار است که هدف چنین راهکاری 
به طور عمده گردشگران کشــورهای اروپایی 
است و بازارهای کنونی کشورهای همسایه ایران 
همچون افغانســتان و عراق را شامل نمی شود. 
هنوز از نهایی و اجرایی شدن این راهکار خبری 
نیست، اما برخی آن را راهکاری »اثربخش« در 
برابر تحریم ها در راستای جبران خسارات وارده 
به سیستم گردشگری کشور و صاحبان مشاغل 

مرتبط می دانند.
در اینکه چنین ایده ای بودنش بهتر از نبودنش 

است شکی نیست. شــرایط کنونی گردشگری 
در ایران و آنچه که برای آینده نزدیک پیش بینی 
می شود، نیازمند راهکارهای خالقانه مناسب با 
زمان و مکان اســت تا بتواند از رکود و یا توسعه 
منفی )توســعه بدون ســودآوری( خارج شود. 
برخالف بیشتر کشورهای جهان، گردشگری در 
ایران یک فعالیت اقتصادی ملی به شمار نمی آید؛ 
بنابراین بدنه و ساختار این ابزار اقتصادی در کشور 
ما به هیچ رو ریشــه دار و مقاوم نیست. متزلزل 
بودن همیشگی بازار گردشگری در ایران خود 
به خود روند ارزآوری این صنعت در سطح ملی 
و سودآوری برای بنگاه های اقتصادی کوچک تر 
مانند هتل ها و آژانس های مسافرتی را به شدت 
آسیب پذیر کرده اســت. این در حالیست که از 
دست دادن بازارهای هر چند نیمه فعال اما پرسود 
موجود )مانند کشورهای اروپایی( بی گمان زیان و 
آسیب های بلندمدت و جبران ناپذیری به سیستم 

گردشگری موجود وارد کند.
راهکار حذف مهر ورود ممکن اســت در ظاهر 
کاربردی به نظر برســد، اما در اثرگذاری آن در 
نگهداشت آمار قابل قبول گردشگران اروپایی و 
یا افزایش شمار آنها جای شک، بحث و بررسی 
کارشناسانه دارد. در علم برنامه ریزی که شامل 
برنامه ریزی صنعت گردشــگری نیز می شود، 
راهکارها باید در قالب یک بسته جامع راهبردی 
و اجرایی ارایه شــوند. معموال قدرت اجرایی و 
اثرگذاری یک راهکار به تنهایی برای رســیدن 
به یک هدف کافی نیســت. ایــن قضیه به ویژه 
در صنعت گردشــگری که تحت تاثیر بی وقفه 
بخش های گوناگــون اقتصــادی، اجتماعی- 

فرهنگی و سیاسی اســت، اهمیت بیشتری 
می یابد. برای نمونه، توجــه کنید به راهکاری 
همچــون افزایش تعداد خانه هــای بوم گردی 
برای توســعه گردشگری روســتایی در سطح 
منطقه.  ممکن است چنین ایده ای در گام نخست 
کاربردی و مناسب با شرایط کنونی گردشگری 
روستایی در ایران به نظر بیاید، اما در هنگام اجرا 
با خال قانونی، یا نبود نیروی انســانی در منطقه 
یا مشکالتی از این دســت  روبرو شود که عمال 
راهکار مورد نظر را اجرا نشــدنی و یا در صورت 
اجرا بســیار پرهزینه می کند. این نتیجه به کار 
گرفتن یک سویه و غیر سیستماتیک یک ایده 
اســت، بدون مطالعات و بررســی های پیشین 
که تاثیرگذاری قابل توجهی در دنیای واقعیت 

گردشگری نخواهد داشت.
راهکار حــذف مهر ورود می توانــد یک راه حل 
اثر گذار باشد، اگر پیش از اجرا همه  جنبه های 
اجرایی آن از بعد توســعه گردشــگری بررسی 
شود. در حال حاضر شهروندان کشورهایی که 
برای ورود به آمریکا نیاز به روادید نداشته باشند 
چنانچه به ایران ســفر کنند، باید برای رفتن به 
ایاالت متحده درخواســت روادیــد بدهند. در 
دنیای پر رقابت صنعت گردشگری،  همین یک 
دغدغه می تواند برنامه یک گردشــگر اروپایی 
به ایران را حذف و ســفر به ترکیه یا آذربایجان 
را جایگزین کند. اگر به دنبال حفظ بازار کنونی 
اروپا و یا توسعه آن هســتیم، باید بپذیریم که 
عوامل دیگری نیز بر انگیزه و تصمیم نهایی یک 
گردشــگر برای گزینش ایران به عنوان مقصد 
سفر تاثیر می گذارد. عواملی همچون تبلیغات و 
بازاریابی ایران در اروپا، هزینه سفر به ایران، وجود 
 زیرساخت های مورد انتظار و... . فارغ از تحریم ها 
و موضوعات سیاسی، اینکه یک گردشگر چقدر 
و چگونه مقصد را می شناسد، آنرا تصور می کند و 
اطالعاتش را از کدام منبع می گیرد، در گزینش 

مقصد سفرش بسیار مهم است.
 اروپا یکی از بزرگترین مناطق گردشگر فرست 
در جهان اســت. آنچه درباره این منطقه مهم 
است، ســطح باالی درآمد مردم و سفر با واحد 
 پولی یورو به عنوان یک واحد پولی قوی در جهان

 است. 
بنابراین به دست آوردن ســهمی از بازار اروپا نه 
تنها برای ایران بلکه برای مسئولین گردشگری 
هر کشوری کار آسانی نیست و با ارایه چند راهکار 
جسته و گریخته و گسسته، بی گمان نخواهیم 
توانست در دنیای پررقابت جذب اروپاییان کاری 

پیش ببریم. 

جهادگراندانشبهمناطقمحروممیروند
طرح جهادگران دانش با هدف توانمندسازی تحصیلی دانش آموزان مناطق محروم در شهر اصفهان اجرا می شود.
مدیر فرهنگسرای پایداری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از اجرای طرح جهادگران 
دانش در مناطق محروم شهر اصفهان خبر داد و اظهار داشت: همان طور که شهدای هشت سال دفاع مقدس 
در جبهه های حق علیه باطل ایثارگری کردند، این روحیه ایثارگری هنوز با فعالیت مردم و گروه های جهادی در 

مناطق محروم شهر اصفهان تبلور دارد، اما در این میان متاسفانه به اصلی ترین دغدغه خانواده ها در مناطق محروم 
یعنی وضعیت تحصیلی فرزندان آنها توجهی نشده است.

سعید صرامی افزود: برخی دانش آموزان در مناطق کم برخوردار شهر در دروس خود مشکالت و ایراداتی دارند، اما توان 
مالی برای شرکت در کالس های تقویتی و استفاده از معلم خصوصی ندارند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم طرح جهادگران دانش 

را برای نخستین بار در کشور در شهر اصفهان اجرا کنیم.
وی ادامه داد: دانشجویان و تمام افرادی که از توانایی علمی برخوردار باشند، می توانند در این طرح مشارکت کنند. افراد پس از ثبت نام، در آزمون 
ورودی و مصاحبه شرکت کرده و در صورت قبولی، در دوره ای  شش جلسه ای شامل مخاطب شناسی، روش تدریس و روانشناسی حضور پیدا 

می کنند و سپس از دهه فجر امسال برای دانش آموزان مناطق محروم کالس های کمک درسی ریاضی، فیزیک، شیمی و ... برگزار خواهند کرد.

جایزهایبهافتخارپدرداستانکوتاهایران
نخستین دوره جایزه ادبی جمال زاده به افتخار این نویسنده فقید اصفهانی و پدر داستان کوتاه ایران توسط 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می شود.
رضا روحانی معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان درباره برگزاری 
نخستین دوره جایزه ملی جمال زاده اظهار داشت: مرحوم سید محمدعلی جمال زاده پایه گذار و پدر داستان 

کوتاه به شیوه نوین در ایران بوده است. آثار این نویسنده اصفهانی نه تنها در کشورمان بلکه حتی در سطح 
بین المللی شناخته شده و ویژگی های بارز آثار این نویسنده در داستان »فارسی شکر است« به خوبی تبلور 

یافته است.
وی با اشاره به رسالت شهرداری اصفهان در بزرگداشت مقام نویسندگانی مانند محمدعلی جمال زاده افزود: نخستین دوره 

جایزه جمال زاده در دو قسمت داستان کوتاه و زندگی نگاره های اصفهان برگزار می شود.
دبیر اجرایی نخستین دوره جایزه جمال زاده ادامه داد: قسمت داستان کوتاه شامل دو بخش اصفهان و بخش آزاد است. داستان های بخش 
اصفهان باید با عناصر مرتبط با شهر اصفهان پیوند داشته و نویسنده از ویژگی های تاریخی، نمادهای شهری، اماکن، سبک زندگی مردم اصفهان 

و ... استفاده کرده باشد.

اقتصاد ایران
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 هشدار
به متقاضیان 

دریافت سبد کاال:
فریب پیامک ها 

رانخورید

وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
داد:  هشــدار  اجتماعــی 
متقاضیان دریافت سبد کاال 
شماره و رمز دوم کارت خود 
را در اختیار سودجویانی که 
پیامک های فاقد اعتبار برای 
مردم ارســال می کنند، قرار 

ندهند.
به دنبال آغاز طرح حمایت از 
اقشار کم درآمد جامعه که با 
تصویب هیات وزیران در حال 
اجراست، شاهد ارسال برخی 

پیامک ها به مردم هستیم.
بر این اســاس، مرکز اطالع 
رسانی وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی دیروز )یکشــنبه( 
اعالم کــرد: هرگونــه اطالع 
رســانی درباره این طرح تنها 
توسط این مرکز انجام خواهد 
شد، بنابراین شــهروندان به 
پیامک های فاقد اعتبار پاسخ 
ندهند و شــماره کارت و رمز 
دوم خود را در پاسخ به هیچ 

پیامکی اعالم نکنند.
این مرکز تاکید کرده اســت: 
برخی ســامانه های پیامکی 
اعالم شــده از جمله شماره 
5000499 هیچ ارتباطی به 
طرح حمایت دولت از اقشار 

کم درآمد ندارد.
شــهروندان هرگونــه اطالع 
رســانی را فقــط از طریــق 
 ایــن مرکــز یــا پیامــک

 VEZART-REFAH دنبــال 
کنند.

 طــرح پرداخــت بســته 
 حمایتی به کارگران و اقشار

 آســیب پذیــر همزمــان با 
افزایش نوســان نرخ دالر در 
ابتدای سال مطرح و در نهایت 
قرار شد تا پایان آبان اجرایی 

شود.
در فاز نخســت اجــرای این 
طرح، بسته حمایتی به اقشار 
آســیب پذیر و تحت پوشش 
نهادهای حمایتی و کارگرانی 
که حقوق کمتر از سه میلیون 
تومان دریافت می کنند، تعلق 

می گیرد.
در فــاز دوم نیــز کارمندان 
دولــت بــا دریافــت نقدی 
 مشــمول اجرای ایــن طرح 

می شوند.

ایرنا
خـــبـــر
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 پیش از ایــن افراد می 
توانســتند در یک روز 
بارها و بارها نســبت به 
انجام تراکنــش بانکی 
تا ســقف 50 میلیون 
تومان اقدام کنند اما با 
بخشنامه بانک مرکزی، 
مقرر شد در ۲4 ســاعت تنها یک بار 
امکان تراکنش بانکی تا ســقف 50 
میلیــون تومان فراهم باشــد . روند 
تسویه از طریق خریدهای کارتی نیز 
برای فروشنده طوالنی تر از قبل است 
و این اقدام نیز با هــدف کند کردن 
حرکت نقدینگی در دستور کار قرار 
گرفته است .پیش از این هفت بار در 
روز امکان تسویه حساب وجود داشت 
اما در حال حاضر به یــک بار در روز 

کاهش یافته است. 

 دیروز در ادامه ریــزش قیمت ها در 
بازار ، بهای ارز مسافرتی و بهای خرید 
ارز از سوی بانک ها نیز کاهش یافت.

در عین حال دالر دیروز در محدوده 
۱۱ هزار و پانصد تومــان نیز معامله 
شد . بر اساس این گزارش هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی نیز با قیمت سه 

میلیون و ۸00 هزار تومان رسید .
 صرافان معتقدند کند کردن حرکت 
نقدینگی از یک سو و همچنین اتخاذ 
تدابیــری به منظور محــدود کردن 
شدید خروج غیرقانونی ارز می تواند 

این روند را تقویت نماید .
 در عین حال وعده رییس کل بانک 
مرکزی مبنی بر اینکه تدابیری برای 
بازگشــت 4۷ میلیــارد دالر ارز به 
داخل کشــور در دســتور کار است، 
امید دیگــری را در میان فعاالن بازار 
ایجاد کرد . برخــی فعاالن اقتصادی 
بر این اعتقادنــد که پیش بینی پذیر 
شدن بازار می تواند کمک بزرگی به 
دور زدن تحریم ها در شــرایط ویژه 
اقتصادی داشــته باشد.بســیاری از 
صرافــان قیمت ۱0 هــزار تومانی را 
محــدوده مقاومتــی دالر در ریزش 

اعالم می کنند.  

  سخنان مهم سیف
ولی الــه ســیف در مصاحبــه ای ، 
آزادتر و رها تر از قبل ســخن گفت.

وی که در مصاحبــه های متعددش 
پس از فروردین ماه بارها از سیاست 
دولت مبنی بر تعیین قیمت 4۲00 
 تومان بــرای دالر دفاع می کرد حاال 
می گوید بــا این تصمیــم موافقت 

چندانی نداشته است.
 او از تزریق ۱۸ میلیــارد دالر برای 
پایین نگه داشــتن قیمت ارز سخت 
گفته و حاال آنچه بازگو می کند، می 
تواند چراغ راهی باشــد برای تنظیم 
بازار ارز در روزهای حساس پیش رو، 
در شرایطی که تحریم نفتی ایران از 
سوی آمریکا اجرایی شده است و این 

کشور تالش می کند ایران را بیش از 
پیش در فشار و مضیقه قرار دهد .

او درباره چگونگــی هزینه کرد ۱۸ 
میلیارد دالر گفته است: مداخله ۱۸ 
میلیارد دالری بانک مرکزی در بازار 
ارز در سال 9۶ صحت دارد. مبلغ ۱۸ 
میلیارد دالر عرضه شده به بازار عالوه 
بر اینکه از جهش نرخ ارز جلوگیری 
کــرده، منابع ارزی مــورد نیاز برای 
واردات را نیز تامین کرد. برای کاهش 
نیاز به این حجــم از مداخله ارزی، 
روش مناسب و کم هزینه ای که بتواند 
منجر به جلوگیری از افزایش قیمت 

ارز شود، تجدید نظر در سیاست های 
تجاری و جلوگیری از ورود غیر قانونی 
کاالهــای قاچاق به کشــور و اصوال 
اقداماتی اســت که منجر به کاهش 

تقاضای ارز شود.

  اخم ترامپ به بازار نفت
 حاال کشــمکش هــای آمریــکا با 
عربســتان به ســود ایران تمام شده 
است .عربستان که از کاهش قیمت 
نفت آسیب دیده ، تصمیم دارد نسبت 
به کاهش تولید نفت اقدام کند تا بازار 
دیگر شــاهد کاهش بیــش از پیش 

قیمت نباشد .
 این تصمیم بی تردید سود ایران در 
شرایط کنونی را در پی خواهد داشت 
چرا که مانع از تداوم ریزش بهای نفت 
در بازارهای جهانی می شود . آمریکا 
تمام تالش خود را برای خارج کردن 
ایران از بازار نفت به کار گرفت اما در 
عمل مجبور به اعمال معافیت برای 
هشت کشور عمده خریدار نفت شد. 
بســیاری از تحلیلگران بین المللی 
معتقدند ایــن اقدامات بــه معنای 
شکست طرح های ترامپ علیه ایران 

در بازار نفت است.

همه اتفاقات بازار ارز در یک نگاه:  

محدودهمقاومتیریزشقیمتارزکجاست؟

خبرآنالین
گـــزارش
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بازار ارز

 کارت ملی، کارت بانکی و »سیم کارت به نام« 
برای خرید ارز الزامی شد

خریداران ارز طی روزهای گذشــته با چند گزینه جدید از سوی صراف ها برای فروش ارز 
مواجه می شــوند که از جمله آن، دارا بودن کارت ملی، کارت بانکی و سیم کارت به نام فرد 

متقاضی است.

طی روزهای گذشته، تغییراتی در شیوه فروش ارز در صرافی ها به وجود آمده است و افراد متقاضی خرید 
ارز، با شرایط جدیدی مواجه می شوند که حتما باید آن را رعایت کنند تا بتوانند در سرفصل های سایر، 

از صرافی های مجاز، ارز خریداری کنند.
گزارش های میدانی حکایت از آن دارد که هر فرد متقاضی در بدو ورود به صرافی های عامل بانک مرکزی 
برای خرید ارز، با این موارد از سوی صرافان مواجه می شود که فرد خریدار باید حتما کارت ملی، کارت 
بانکی و سیم کارت از یکی از اپراتورهای تلفن همراه به نام خود داشته باشد تا بتواند خرید ارز داشته باشد.

یکــی از صرافی های چهارراه اســتانبول تهران در مورد این شــرایط گفت: فرد خریــدار باید مدارک 
کامل هویتی را به صراف ارایه دهد تا مشــخص شــود که با کارت ملــی دیگران اقدام بــه خرید ارز 
نکرده اســت و یک متقاضی واقعی اســت. بر این اســاس، هر فرد متقاضی باید عالوه بــر ارایه کارت 
ملی، کارت بانکی و مدارک ســیم کارت به نام خود را نیــز در اختیار صرافی قرار دهــد؛ ضمن اینکه 
 برخی صرافی ها ممکن اســت در همان لحظــه، تماس هایی را بــه صورت رندوم با متقاضی داشــته 

باشند.
وی افزود: حال که بازارساز وارد عمل شده و در حال نظارت و کنترل بازار ارز است تا تقاضاهای اضافی 
با کاهش نرخ، وارد بازار نشود، این شرایط جدید وضع شده است تا بلکه خریداران واقعی به سمت بازار 

حرکت کرده و نیازهای سوداگرایانه وارد بازار نشود.
بررسی های میدانی از صرافان میدان فردوسی حکایت از آن دارد که میزان مجاز خرید اسکناس ارز از 
صرافی ها در سامانه سنا دو هزار یورو است، به این معنا که اجازه ثبت خرید اسکناس بیش از این دو هزار 
یورو یا معادل آن در سرفصل »سایر« برای هر کارت ملی در هر سال داده نمی شود؛ این درحالی است که 

به گفته صرافان، این سقف در سال پیش از این، 5000 یورو بوده است.
البته برخی صرافــان می گویند که این موضوع با ســرفصل ارز همراه مســافر متفاوت اســت؛ ضمن 
 اینکه ســقف مجاز برای خرید اســکناس ارز توســط هر مســافر با ارایه مدارک کافی نیــز پنج هزار

 یورو است.

حاال کم کم از پس کاهش چند روزه قیمت ارز و سکه در 
بازار، دالیل فنی و اقتصادی این اتفاق اعالم شده است.

گشتی در بازار ارز و سکه نشان می دهد مهمترین عامل 
کاهش قیمت ارز و  ســکه در بازار ایران به تصمیمات 
 جدید بانــک مرکــزی در خصوص محــدود کردن 
تراکنش های بانکی در روز باز می گردد . در عین حال 
ترس از معامالت کالن، در پی اعدام ســلطان سکه و 
همکار وی نیز دلیل دیگری است که عامل کاهش قیمت 

ارز و سکه در روزهای اخیر بوده است .

 برخی فعاالن اقتصادی 
بر این اعتقادند که پیش 

بینی پذیر شدن بازار 
می تواند کمک بزرگی 

به دور زدن تحریم ها در 
شرایط ویژه اقتصادی 

داشته باشد.



کسب و کار
04

دوشنبه 28 آبان 1397  | شمـاره 95

استارت آپ ویکند با حضور سونی موبایل
استارت آپ ویکند که یک رویداد آموزشی-تجربی )Experiental Education( در سراسر دنیاست، 
 در ســه روز متوالی، انتهای هفته گذشــته در تهران نیز برگزار گردید. در این برنامه شرکت کنندگان 
پر انگیزه ای شامل برنامه نویسان، مدیران تجاری، عاشقان استارت آپ، بازاریاب ها و طراحان گرافیک گرد 
هم آمدند و طی ۵۴ ساعت ایده هایشان را مطرح کردند، گروه تشکیل دادند و هر گروه ایده ای را اجرا کرد.

افراد شرکت کننده در این رویداد تقریبا 120 نفر بودند. شرکت سونی موبایل نیز به عنوان یکی از حامیان 
استارت آپ ویکند در این مراسم حضور داشت. 

این شــرکت با هدف حمایت از ایده پردازان و تولیدکنندگان اپلیکشــن در حوزه موبایل پا به این عرصه نهاد و 
جدیدترین محصول خود یعنی Xperia Z Ultra را در اختیار شــرکت کنندگان برای اجرای اپلیکشــن های آن ها 

 TRILUMINOS™ در اختبارشان گذارد.از ویژگی های اصلی این تلفن هوشــمند فوق باریک می توان به نمایشگر ۶.۴ اینچی
Display و موتور پردازش تصویر X-Reality™ ، ضد آب و مقاوم در برابر گرد و غبار و ضربه و همچنین پردازشــگر چهار  هســته ای 
Qualcomm® Snapdragon™ 800 با سرعت 2.2 گیگاهرتزی اشاره کرد. کمپانی سونی در این مراسم برای اولین بار از این تلفن 

فوق هوشمند در داخل کشور پرده برداری کرد و آن را در اختیار کارآفرینان قرار دهد. 
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درست است که بسیاری 
از ایــن خصوصیت هــا 
و  نیســت  آموختنــی 
محبوب بودن برای برخی 
افراد بســیار آسان است 
اما اشــخاصی که چنین 
ویژگی هایــی ندارند تنها 
الزم است برخی توصیه ها را رعایت کنند 
تا بتوانند به فــرد محبوبی در محیط کار 
بدل شوند. مطمئنا مطالب مشابه زیادی 
راجع به این مســئله در فضای مجازی 
منتشر شــده اســت اما خواندن آنها به 
تنهایی نمی تواند معجــزه کند. رعایت و 
تمرین این  نکات است که موجب می شود 
کم کم عادت و اخــاق افراد محبوب در 
شخصیتتان نهادینه شود تا شما را آرام آرام 

به فردی محبوب در محیط کار بدل کند.

   ۱. رفتار دوستانه و صادقانه ای در 
پیش بگیرید

سریعترین راه برای آنکه محبوبیت خود را 
از دست بدهید این است که دیگران تصور 
کنند شــما رفتاری تصنعی یا بی تفاوت 
دارید. مساله اصلی این است که به احتمال 
قوی شما نمی خواهید عکس العمل منفی 
یا بی تفاوتی از خود نشان دهید اما عدم 
راحتی و فقدان اعتماد به نفس شــما در 
موقعیت های مختلف اجتماعی محیط کار، 

چنین رفتاری را نتیجه می دهد.
در این مواقع بهتر اســت قــدری گارد 
دفاعیتان را پاییــن آورده، نفس عمیقی 
بکشید و خودتان باشید. آگاه باشید که 
دیگران در محیط کار چه تصویری از شما 
مشاهده می کنند و سعی کنید این تصور 
به واقعیت نزدیک شــود تا نیازی نباشد 

رفتاری مصنوعی از خود نشان دهید.
اگر در محیط کار خود رفتاری با اصالت 
برگزینید و به دیگران توجه کنید، آنها نیز 
از راحتی و صداقت شما استقبال کرده و 

حس خوبی از حضورتان دریافت خواهند 
کرد.

  ۲. بیشتر شنونده باشید تا گوینده
اصوال ما می خواهیم همیشه حرف خود را 
به کرسی بنشانیم و سعی می کنیم به هر 
شکلی شده، حال بخواهد پریدن در سخن 
دیگران باشــد یا ... حــرف بزنیم و توجه 

همگی را به خود جلب کنیم.
این اتفاق موجب می شــود که نیمی از 
سخن دیگران را نشنویم و منظورشان را به 
درستی درک نکنیم. به یاد بسپارید با ورود 
بی موقع و بدون اجازه به صحبت های یک 
نفر، شانس ایجاد ارتباط درست با او را صد 

در صد از دست خواهید داد.
راهکار این است که تصور کنید فردی که 
مقابل شما نشسته مهمترین شخص  روی 
کره  زمین است. پس او اجازه دارد دقایقی 
صحبت کند و شــما مجبورید با دقت به 

حرف هایش گوش کنید.

  ۳. حواستان باشد همیشه در 
مرکز توجه قرار نگیرید

قرار گرفتن در مرکز توجه یک جمع کار 
آسانی نیست. اگر این مسئله راحت بود، 
تمامی افراد می توانستند بازیگر، مجری یا 
هنرمند شوند. همه  افراد عاقه دارند که 
توجه همگان را به خود جلب کنند. با این 
وجود شوخی ها و انرژی باالی این افراد کم 

کم تکراری می شوند.
پس از مدتی دیگران تصور خواهند کرد 
که شــما فردی خوش شیفته هستید و 
عاقه ای به وقت گذراندن با شما نخواهند 
داشت. این در حالی است که افراد باهوش 
سعی می کنند گاهی در مرکز توجهات 
قرار بگیرند تا حرف ها و کارهایشــان به 
چشــم آمده و به دل مخاطبین بنشیند. 
پس بهتر است اهمیت درگیر کردن افراد 
در گفتگو را بیاموزید تا بدین شــکل هم 
اهمیت گفته هایتان باال رود و هم دیگران 
نیز موقعیتی برای ابراز وجود داشته باشند.

   4. گوشی ها را کنار گذاشته و به 
افراد توجه کنید

همه می دانیم وقتــی در میان جمع قرار 
می گیریم چک کردن گوشی و شبکه های 
اجتماعی کار مناسبی نیست. پس بهتر 
است دیوایس ها را کنار گذاشته و سعی 

کنیم گفتگویی کوتاه را آغاز کنیم.
مسلما زمان های زیادی برای چک کردن 
پیغام ها و پروفایل های مختلفتان خواهید 
داشــت اما کمتر در برابر یــک فرد قرار 

خواهید گرفت. 

  ۵. بــا همــکاران پیرامونتان 
هماهنگ شوید

هماهنگ سازی اجتماعی روش مناسبی 
برای برقراری ارتباط با دیگران در محیط 
کار است. شــما تنها الزم است که ژست 
حرکت نفر مقابلتان را زیرکانه تقلید کنید. 
مثا نگاه وی را پاســخ داده یا در جوابش 

لبخند بزنید. باال و پایین کردن لحن و تناژ 
صدا می تواند تاثیر شگرفی روی جذابیت 
شما بگذارد.این مســاله موجب می شود 
که دیگران تصور کنند که در سطح آنها 

هستید و می توانند به شما اعتماد کنند.

  ۶. سواالتی با پایان باز بپرسید تا 
گفت و گو آغاز کنید

سوال هایی با پایان باز طرف مقابل را مجبور 
می کند که نظر خود را به طور کامل تشریح 
کند. این مســاله موجب می شود که به 
راحتی گفت و گویی عمیق شکل گرفته 

و ادامه پیدا کند.

از طرف دیگر ممکن است افراد در جواب 
سواالت ساده، جواب تک کلمه ای داده و 
روند شکل گیری صبحت ها را قطع کنند.

   ۷. در محیط کار روشنفکر باشید
نوع نگرش شــما می تواند تاثیر شگرفی 
در رفتار دیگران بگذارد. اگر شــما رفتار 
و حــرکات دیگران را با نگرشــی مثبت 
بررسی کنید، دیگر دلیلی برای ناراحتی و 
عصبانیت نخواهید داشت و می توانید بدون 
آنکه کسی را قضاوت کنید به حرفهایش 
گوش فرا دهید. مســلما در این میان به 
افرادی برمی خورید که نظر متفاوتی با شما 
دارند و درک عقایدشان برای شما سخت 
است. در این مواقع به یاد داشته باشید که 
همه افراد می توانند نظر منحصر به فرد 

خود را داشته باشند.

   ۸. قابل اعتماد و متعادل باشید
اگر در محیط کار خود، اخمو و بداخاق 
باشید مســلما در محبوبیت شما تاثیر 
خواهد گذاشت. این مساله موجب می شود 
که دیگران از شما فاصله بگیرند و حتی در 
مواقع مورد نیازشان نیز سراغتان نخواهند 
آمد. حتی اگر روز بدی دارید یا مشکاتی 
اساســی برایتان پیش آمده، با خودتان 
روراست باشــید و در آن روز فاصله خود 
را با دیگران حفظ کنید. نیازی نیست که 
همه در محیط کار از سر درونتان باخبر 

شوند. شاید برخی اوقات الزم باشد که تنها 
ســری تکان داده و به دروغ لبخند بزنید 
تا مشکتان حل شــده یا بحران را پشت 

سر بگذارید.

   ۹. به دنبال عالیق مشترک بگردید
بهترین راه برای ایجاد ارتباط با یک فرد 
دیگر، پیدا کردن عایق مشترک و صحبت 
کردن راجع به آنهاست. این مساله موجب 
می شــود که ناخودآگاه بهانه هایی برای 
 صحبت کردن پیدا شــود و بــه راحتی 
گفت و گو آغاز گردد. طی این صحبت ها، 
دو نفر اطاعات زیــادی درباره  یکدیگر 
بدست می آورند و در موقعیت های بعدی 
راحت تر می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار 

کنند.

 ۱0. به زبان بدنتان توجه کنید
اصوال در محیط کار وقتی فردی با شــما 
حرف بزنــد و در همین حیــن ارتباط 
چشمی برقرار نکند یا ترشرویی کرده با تن 
 صدایی خشن سوالتان را پاسخ گوید، شما

 نمی توانید به آن فرد اعتماد کنید.
وقتی زبان بدن ما با کاممان هم راســتا 
نباشد، دیگران نمی توانند اعتماد کنند و 
ناخود فاصله خواهند گرفت. بهترین کار 
این است که اصوال به چشمان فرد دیگر 
مســتقیما نگاه کنید و دست به سینه یا 

خیلی راحت ننشینید.

۱۰ توصیه کاربردی؛   

به فرد محبوبی در محیط کار بدل شوید

نوع نگرش شما 
می تواند تاثیر شگرفی 

در رفتار دیگران 
بگذارد. اگر شما رفتار 

و حرکات دیگران 
را با نگرشی مثبت 

بررسی کنید، دیگر 
دلیلی برای ناراحتی 
و عصبانیت نخواهید 

داشت و می توانید 
بدون آنکه کسی را 

 قضاوت کنید به
 حرف هایش گوش فرا 

دهید.

آیا در کنار همکارانتان حس خوبی دارید؟ همکارانتان با ورود 
شما به محیط کارتان چه عکس العملی نشان می دهند؟ آیا آنها 

از معاشرت با شما لذت می برند؟
افراد محبوب نیازی ندارند که این ســواالت را از خودشان 
بپرسند. آنها از همان ابتدا به صورت ناخودآگاه می توانند حس 
مطلوبی در اطرافیانشان ایجاد کنند و آموخته اند چه رفتاری 

می تواند تاثیر مثبت و حس خوبی بر نظر دیگران بگذارد.

 
استارت آپ

روش هایی برای ارائه مشاوره به استارت آپ ها

بسیاری از افراد دارای چندین سال سابقه  کاری، دوست 
دارند مهارت های خود را به عنوان مشاور به استارت آپ ها 
عرضه کنند. اما روش کار در استارت آپ ها متفاوت با سایر 

کارها است.

فعالیت به عنوان یک مشاور، شغلی است که معموال شرکت های بزرگ از خدمات آن بهره مند 
می شوند. معموال کمتر پیش می آید که کســب وکارهای کوچک و استارت آپ ها دنبال 
مشاوره گرفتن از افراد حرفه ای باشند. یک مشاور، فرد متخصصی است که می تواند گزارش 
تهیه کند، ارائه  خوبی داشته باشد و اعضای هیئت مدیره را به انجام کاری مجبور کند. از 
طرفی استارت آپ ها در ابتدای کار خود کارمندان زیادی ندارند و هر روز با مشکات زیادی 

درگیر می شوند؛ بنابراین تمایلی به استفاده از خدمات مشاور ندارند.
مارتین زویلینگ، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت مشاوره به استارت آپ ها و کسب وکارهای 

کوچک است. او می گوید چندین سال پیش کار کردن در شرکت IBM را رها کرده 
تا نکات جدیدی که یاد گرفته اســت، به عنوان مشــاور در اختیار استارت آپ های 
سیلیکون ولی قرار دهد. اما بعد از مدتی متوجه شد که آن ها به دنبال مشاور نیستند 
و حتی از شخصی که مدت زمان زیادی در دنیای کسب وکارهای بزرگ سپری کرده 
است فاصله می گیرند. استارت آپ ها به دنبال افرادی هستند که بتواند چالش های جدید 
کسب وکار را برایشان مدیریت کند. زویلینگ تجربه  خوبی در مدیریت و رهبری مردم، 
بازاریابی و سرمایه گذاری دارد و بنابراین تصمیم می گیرد به جای مشاوره دادن، خدمات 
چالش برانگیز بیشتری به کســب وکارها ارائه دهد. افراد زیادی دوست دارند از دنیای 
کسب وکارهای بزرگ خارج شوند و به دنیای استارت آپ ها بپیوندند. در ادامه  این مقاله  

به معرفی مواردی می پردازیم که به انجام این کار کمک می کنند.

 ۱- سعی کنید به سمت آزادکاری بروید
آزادکاری یا کار کــردن با قرارداد پیمانی نیازمند نقش هــای اجرایی به جای نقش های 
مشاوره ای است. استارت آپ ها و کسب وکارهای کوچک همیشه به یک رهبر پروژه یا مدیر 
اجرایی موقت نیاز دارند. شخص متخصصی که به دنبال کارهایی با قرارداد طوالنی مدت 

نیست، در اصطاحات امروزی آزادکار نامیده می شود.

 ۲- در کاری که مهارت دارید به خودتان عنوان متخصص بدهید
اینکه خودتان را به عنوان متخصص بازاریابی، طراحی یا رهبر پروژه معرفی کنید برای فعالیت 
به عنوان مشاور کافی نیست. متخصصان و افراد حرفه ای واقعی کسانی هستند که کارهای 
مفید انجام می دهند نه اینکه فقط به دیگران پیشنهاد دهند. بنابراین سعی کنید فعالیت 
بیشتری در شبکه های اجتماعی داشته باشید تا به عنوان یک فرد فعال در زمینه ای که کار 

می کنید شناخته شوید.

 ۳- برای گزارش از اعداد و ارقام استفاده کنید
قراردادها و توافقات آن بر اســاس میزان کار خواسته شده در مدت زمان مشخص نوشته 

می شوند. بنابراین مقدار کاری را که می توانید در مدت زمان مشخص انجام دهید، همیشه 
در نظر داشته باشید. ارائه  پیشنهاد برای بهبود دادن فرآیند کافی نیست و باید با اعداد و 

ارقام دقیق همراه باشد.

 4- فعالیت خود را به یک بخش از شرکت محدود نکنید
رهبری کردن در یک شرکت تنها به شغل ها و پست های مهم محدود نمی شود بلکه تمامی 
مراحل را در بر می گیرد. آزادکارها می توانند میزان حقوق درخواســتی خود را بر اساس 

خدماتی تعیین کنند که برای هر بخش از شرکت انجام می دهند.

   ۵- کسب وکارها را به عنوان مشتری در نظر بگیرید نه یک موکل
رابطه  موکلی معموال به این صورت است که فرد مشــاور به عنوان یک شخص همه کاره 
شناخته می شود. اما زمانی که کسب وکار به عنوان مشتری در نظر گرفته شود، نظرش اهمیت 
بیشتری پیدا خواهد کرد. چنین رابطه ای تمام جنبه های مورد نیاز مانند اعام رضایت، تایید 

کردن و پیشنهاد دادن مشاور به سایر کسب وکارها را نیز شامل می شود.

   ۶- از تمام مدل های ارتباطی استفاده کنید
بسیاری از مشاورها خودشان را تنها به یک روش ارتباطی محدود می کنند و برنامه  زمانی 
مرتبی برای صحبت کردن با مشتری های خود دارند. استفاده از این روش در گذشته مفید 
بود؛ اما امروزه راه های زیادی برای برقراری ارتباط وجود دارد. ایمیل، پیامک، تلفن و حتی 
شبکه های اجتماعی راه های ارتباطی هستند که مورد استفاده قرار می گیرند. خودتان را 
تنها به یک روش محدود نکنید و از روشی که مشتری هایتان ترجیح می دهند استفاده کنید.

   ۷- از مدل های جدید کسب وکار استفاده کنید
اگر مشتری ترجیح می دهد فرآیندها را به صورت غیر رسمی انجام دهد، بهتر است خودتان را 
با شرایط تطبیق دهید؛ در غیر این صورت مانند شخصی جدا از فرهنگ سازمانی استارت آپ 

به نظر خواهید رسید.

دیجیاتو
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،
آگاه باشید که دیگران

 در محیط کار چه تصویری
 از شما مشاهده می کنند

 و سعی کنید این تصور به 
واقعیت نزدیک

 شود تا نیازی نباشد رفتاری
 مصنوعی از خود نشان دهید.

زومیت
یـــادداشت

دیجی کاال نکست 
در استارت آپ ها 

سرمایه گذاری می کند

دست اندرکاران دیجی کاال معتقدند 
که این شرکت بیشــتر از آنکه یک 
فروشگاه اینترنتی باشد، یک شرکت 
تکنولوژی است و باید در این راستا 
برای کشور قدم بردارد. اکنون پلتفرم 
دیجی کاال نکســت قصد دارد گام 

بزرگی برای تحقق این ادعا باشد.
 روح الــه رحمانی معــاون نوآوری 
دیجی کاال خبر داد که پلتفرم دیجی 
کاال نکست به زودی فراخوان های 
عمومی برای استارت آپ ها خواهد 
داد و قصد دارد تا کســب وکارهای 
نوپایــی که در اکوسیســتم خوب 
ظاهر شــده اند را به درجات عالی 
برســاند. وی همچنیــن گفت که 
ســرمایه گذاری های دیجــی کاال 
نکســت صرفا نقدی نخواهد بود، 
بلکه به گروه ها مشــاوره می دهد و 

تجربیات را نیز منتقل می کند.
 رحمانی عنوان می کند که دیجی 
کاال نکست قرار است کاری کند که 
تکنولوژی تولید شــود و یا حتی به 
مرحله صادرات برسد: »قصد داریم 
به مرحله ای برسیم که کشورهای 
دیگر با خود بگویند یک سیســتم 
یا فناوری را از دیجــی کاال و ایران 
دریافت کنیم. برخاف تصور برخی 
از هموطنان و مسئولین، ما معتقدیم 
در ایران تمام شرایط برای رسیدن به 

چنین جایگاهی فراهم است.«
رحمانــی که خــودش قبــا در 
تیــم موتــور جســتجوی بینگ 
مایکروسافت فعال بوده و بعدتر هم 
چند ســالی را در آمازون کار کرده، 
باور دارد کــه کل دنیا در ابتدای راه 
تجارت الکترونیک اســت. او باور 
دارد که فرایند تکنولوژی، استارت 
آپ و مسائلی از این قبیل جای کار 
دارد و دیجی کاال نکست قصد دارد 
در استارت آپ ها ســرمایه گذاری 
کند: »با برخی از کسب وکارها که 
صحبت کردیم متوجه شــدیم که 
بعضی از آنها حتــی از دیجی کاال 
بدشان می آید و ما را رقیب خودشان 
می دانند. اما ما با دید باز جلو می رویم 
و با ســرمایه گذاری روی آنها قصد 
داریم که آنها را به موفقیت برسانیم. 
اســتارت آپ هایی که ما دنبالشان 
هستیم در مرحله ای هستند که بازار 
خود را دارند ولی ما تصور می کنیم 
که پتانسیل بیشتری در آن نهفته 
اســت، مثا کســب وکاری که دو 
هزار مشــتری دارد ولی با کمک ما 
به صدهزار مشــتری می رسد.«  او 
بزرگترین چالش استارت آپ ها در 
کشور را ســرمایه گذاری می داند و 
می گوید دیجی کاال قصد دارد با این 
سیستم بتواند بخشی از این چالش 
را حل کند. رحمانــی دیجی کاال 
نکســت را نوعی پساشــتابدهنده 
می داند و بــاور دارد که این الگو در 
دنیا در شرکت هایی مثل سامسونگ 
و فیسبوک اجرا شده است. جدا از 
حمایت از اســتارت آپ ها، دیجی 
کاال نکســت قصد دارد وارد حوزه 
تکنولوژی هم بشود و بنا به ادعای 
رحمانــی، آنهــا می خواهنــد در 
حوزه هوش مصنوعی در کشــور 
برترین باشــند: »مثل آمازون که 
االن زیرســاخت هوش مصنوعی و 
بیگ دیتا برای تمامی شرکت های 
بزرگ آمریکایی شــده است.« وی 
از چالش پیش روی این شــرکت 
گفت و سهم آن را از فروش آناین 
کاال در ایــران ۹1 درصد دانســت 
ولی کل فرایند های خرید و فروش 
الکترونیکی در کشــور را نسبت به 
بازار سنتی تنها دو درصد اعام کرد.

دیجیاتو
گــزارش
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Florence of Orient, Persia’s masterpiece, the 
Intrigue of Iran and the half-rhymed famous 
adage “Esfahan Nesf-e Jahan” (Esfahan is half the 
world) all are to describe the splendor of a city 
shining along its life-giving river at the heart of 
Iran. When you tread into the city it seems as if it 
has been preparing itself for an impromptu royal 
visit. It is a city of inspiring architecture, elegant 
mosques, churches, graceful palaces, beautiful 
gardens and gorgeous bridges, a city made for the 
refreshment of humanity as Robert Byron says. 
One of the great works of Shah Abbas in that period 
was “The Pattern of the world” or Naqsh-e Jahan 
Square which is a real jewel in Isfahan’s crown. This 
majestic collection of buildings fits money, worship, 
and aristocratic pleasures together in deliberate 
visual harmony.
Imam Mosque:
Imam Mosque, formerly called the Shah mosque 
is one of the greatest architectural achievements 
of Shah Abbas I who built it to complete the 
magnificent central square of Isfahan. Work started 
on the outstanding entrance portal in 1611 and it 
was not until 1629, the last year of Shah Abbas’ reign 
when the mosque was completed, although minor 
decorations were added during the reign of his 
descendants. The height of portal minarets is 48 m 
high, southern minarets 42 m and the central dome 
is 52 m. due to double-layering, the interior ceiling 
is 36.3 m high, and the hollow space in between is 
responsible for the loud echoes heard when you 
stamp your foot under the center of the dome.  
The entrance portal is constructed to face the 
square and as a counterpoint to the Qeysarieh 
portal but the mosque is angled to point in the 
direction of Mecca. A short corridor leads into the 
inner courtyard which has a pool and is surrounded 
by four iwans. Each iwan leads into a vaulted 
sanctuary. 
There are also two madrasah and a marble mihrab 
and minbar which are beautifully crafted.  The 
mosque is completely covered, inside and out 
with dazzling tiles. There are estimated to be 18 
million bricks and 472,500 tiles in the building. The 
richness of its blue-tiled mosaic designs, the unity of 
the overall structure and its perfectly proportioned 
Safavid-era architecture form a visually stunning 
monument. 
Ali Qapu:
meaning “Magnificent Gate”, was given to this place 
as it was right at the entrance to the Safavid palaces 
which stretched from the Maidan Naqsh-e-Jahan 
to the Chahar Bagh Boulevard. Built at the very 

end of 16th century, the royal palace was used to 
entertain noble visitors and foreign ambassadors. 
Ali Qapu is 48 meters high and has got five floors, 
fronted with a wide terrace whose ceiling is inlaid 
and supported by wooden columns. It offers a 
wonderful perspective over the square and the best 
view of Imam Mosque. The interior of the building is 
decorated with naturalistic scenes by Reza Abbassi, 
the renowned Persian miniaturist, and painter. On 
the upper floor, the music room is also decorated 
with plaster work, representing pots and vessels.
Chehel Sotun (Pavilion of Forty Columns): 
This building, now a veritable museum of Persian 
painting and ceramics, was a pleasure pavilion 
used for the king’s entertainments and receptions. 
It stands inside a vast royal park, but relatively 
near the enclosure, and was built by Shah Abbas II 
around an earlier building erected by Shah Abbas 
I. An inscription states that the decoration and 
frescoes were finished in 1647. Only two large 
historical frescoes date from the later period of the 
Zand dynasty. 
The pavilion opens onto the gardens by means 
of an elegant terrace, only a few steps high and 
supported by slender, delicate wooden pillars. 
In reality, there were never more than twenty 
columns, but they were reflected in the pool in the 
park, and so the Persian liked to call the building 
the “pavilion with forty columns” (besides, the 
number 40 had a symbolic meaning in Persia and 
expressed respect and admiration). Two rows of 
waterspouts and fountains in the shape of stone 
lions at the four corners carried water to the huge, 
elegant rectangular basin. The terrace is a marvel 
of elegance. The slender pillars support a light 
wooden ceiling with wide fretwork louvers.
Vank Cathedral: 
Vank Cathedral, built between 1606 and 1655 with 
the encouragement of Shah Abbas, is the historic 
focal point of the Armenian Church in Iran. It is 
located in Jolfa, the Armenian quarter just south 
of the Si-o-Seh Pol. the church’s interior unlike 
its exterior is richly decorated with glorious and 
beautiful paintings and miniature works that 
represent biblical traditions and the image of 
angels and apostles. It shows the curious mixture of 
styles, Islamic tiles and designs alongside Christian 
imagery. The attached Vank Cathedral museum 
displays preserved historical records and relics, and 
the edicts of Iranian kings dating back to the time of 
Shah Abbas the First. It also contains an interesting 
collection of artworks.
Bazaar-e Bozorg:

The Bazaar of Isfahan, the heritage of the Saljuqid 
and Safavid era is one of the oldest and largest 
bazaars of the Middle East. It stretches between 
Imam Sq and the Jameh Mosque several kilometers 
away. The bazaar can be entered at dozens of points 
along its winding route, but the main entrance is via 
the Qeysarieh Portal at the northern end of Imam 
Sq. the high gateway is decorated with tiles and, 
higher up, frescoes by great Reza Abbasi, depicting 
Shah Abbas’ war with the Uzbeks. 
Like most Iranian bazaars, Bazaar-e Bozorg 
is loosely divided into several interconnected 
corridors, each specializing in a particular trade or 
product, with carpet dealers, goldsmiths, samovar-
makers, shoemakers, dyers, all having their own 
quarters.
Hasht Behesht Palace (The Eight Paradise):
Hasht Behest, a two-story palace, locating in the 
middle of Bagh-e Bolbol, was built about 1669 
by Shah Sulieman’s commission. It was once 
surrounded by a vast garden and similar buildings, 
of which nothing remains except this interesting 
and beautiful palace. It consists of an almost 
octagonal base on which four Eivans and four 
smaller sets of chambers are raised, while the 
center is surmounted by a spectacular ceiling. The 
domed ceiling of the main reception room is painted 
in purple on a glittering gold base. 
Painted tile designs of birds, animals, and hunting 
scenes, found on the spandrels of the outer blind 
arches, enliven the facades of Hasht Behesht. the 
palace owes its fame, apart from its architectural 
and decorative merits, to the lavish use of marble 
slabs, stalactite vault decorations, excellent tile 
works dotted with scenes of animals (birds, beasts 
of prey, and reptiles) covering the building on the 
outside.
The Bridge of Allahverdi Khan or Si-o-Se Pol and 
Khaju:
The Bridge of Allahverdi Khan crossing the 
Zayandeh Rud is a continuation of Chahar Bagh, 
the principal street in Isfahan. Built at the beginning 
of the 17th century on the order of Shah Abbas, it 
is named after a famous general who was put in 
charge of the work. 
It is also called the Bridge of 33 Arches, or Si-O-Se 
Pol. It is said that the bridge originally comprised 
40 arches however this number gradually 
reduced to 33. It is the longest bridge in the city 
and is 45 feet wide and 175 yards long. Although 
it looks impressive, it does not have the same 
archaeological or aesthetic interest as the two other 
bridges farther downstream.
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Jahan Nama 
Village; A 
Tranquil 
Summer 
Resort North 
of Iran

Jahan Nama, a 
village located in a 
protected area of 
the same name in 
Golestan province, 
northern Iran, is a 
beautiful place far 
from the uproar of 
the everyday urban 
life.

Jahan Nama is 
a perfect and 
s p e c t a c u l a r 
summer resort 
that reminds 
every visitor of the 
magnificence and 
atmosphere of the 
Alps and Swiss 
villages.
It is surrounded by 
a vast plain among 
the forests and also 
several-mil l ion-
year-old Alborz 
Mountains. The 
village has a native 
and traditional 
a r c h i t e c t u r e ; 
there is no such 
thing as urban life 
including plumbing, 
mobile antennas, 
electricity, and 
telephone.

The protected place 
is 31,747 hectares in 
area and is located 
at an altitude of 600 
to 3,086 meters 
above the sea level.
The region has the 
most untouched 
and virgin forests 
in northern Iran, 
and is said to be 
the only region in 
the country where 
tigers can easily live.
Jahan Nama is the 
largest protected 
area of the province 
after the Golestan 
National Park and 
has been under 
the supervision of 
the Environment 
Department since 
1973. The forests 
of Jahan Nama are 
among the oldest 
ones in the world.
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where to stay

Ali Qapu Hotel in Isfahan (Alighapoo Parsian 
Hotel Esfahan) is an ideal retreat for those 
who want to experience a comfortable stay 
in Isfahan. Ali Qapu Hotel is a 4-star hotel in 
Isfahan located centrally at one of the busiest 
Chahar Bagh e Abbasi street. You can visit the 
market where shops and restaurants thrive 
and the fascinating historical sites that will 
surely allure you. One of the most peculiar 
thing about Ali Qapu Hotel is that it is built in a 
traditional Persian style that will provide you 
a glimpse of the Persian architecture.
Ali Qapu Hotel has a total of 105 rooms. Ali 
Qapu Hotel has different categories of rooms 
available for you. There is no single occupancy 
option available. Whether you are traveling 
alone or you are a couple, you can book double 
bedroom or a twin room. If more than two 
persons, opt for the triple sharing room. Ali 
Qapu Hotel also has 5 suite rooms for the 
persons who wish to have a lavish stay.
Being a 4-star property, Ali Qapu Hotel offers 
a wide array of facilities like 24-hour room 
service and 24-hour reception service. 
Laundry service, WiFi facility, conference and 
meeting halls are available at your disposal. 
Ali Qapu Hotel provides exchange facility 
at nominal rates so you don’t have to worry 
about currency issues. There is a swimming 
pool but you have to pay separately for it. 
There are two restaurants that serve local and 
international cuisine. One of them exclusively 
serves Italian cuisine. Moreover, you can 
spend your time over a hot cup of coffee in the 
24-hour cafe on the premises of Ali Qapu Hotel 
in Esfahan.
All major payment methods are available 
for online booking the rooms. Airport is at a 
distance of 25 km or a 50-minute drive. As per 
the reviews, Ali Qapu is one of the most sought 
after hotels in Isfahan. That scores good 
enough in cleanliness, excellent services, and 
an ideal location in Esfahan city center.

Azadegan Cafe

where  to eat

Assadajd ,Mumbai, India: A museum of 
artifacts
More than a teahouse Azadegan may appear 
to be a former wrestler’s hangout or museum 
of Persian artifacts. The amount of lanterns, 
teacups and pots that envelope this place is 
beyond counting and so are the number of photo-
frames of Iranian wrestlers.Tea is pricey when 
compared to other local small joint, but you are 
paying for the experience too. Simple and best 
order should be Chai with Gushfil that gives you a 
teapot of black tea and a plat of sweet pastry. Ash-
noodle soup and Dizi are reliable meals here. In 
addition, the saffron tea and sour cherry tea are 
two standouts.
Laravisual,Oxford, United Kingdom:Unique 
and different place
Worth visiting this cafe when you are in Isfahan. 
It is somehow hidden, when you first enter, it 
seems you are going to a shop, and then... boom! 
There you are!
The decoration is spectacular and locals visit 
it. Tasty drinks and juices and a small but good 
enough selection of dishes to eat local food. 
Perfect for a dinner out.
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 Parliament Speaker Ali Larijani 
proposed a host of plans to 
further strengthen economic, 
commercial, and developmental 
relations between Tehran and 
Baghdad, adding that Iranian 
companies can be a big help 
in reconstructing the war-torn 
neighboring country.Larijani 
made the remarks on Saturday 
afternoon in a meeting with the 
visiting Iraqi President Barham 
Salih and his accompanying 
delegation in Tehran.The speaker 
of Iranian Parliament said that 

the two countries have a lot of 
potentials to develop their bilateral 
relations, stressing that Iranian 
companies can contribute to Iraq’s 
reconstruction in the post-ISIL era.
He welcomed the idea of building 
shared industrial zones in the 
Iranian border towns of Marivan 
and Mehran, as it was suggested 
by the Iraqi president, stressing 
“we have a good experience with 
Turkey in that regard and we 
believe that such cooperation will 
facilitate transfer of technology 
between the two countries,”

Iran has increased 
the value and volume 
of its non-oil exports 
to Qatar in a period 
of seven months, a 
provincial official an-
nounced.
“Iran exported non-
oil goods to Qatar 
worth over $2.9 from 
the Southern port of 
Shiv Parsian over last 
seven months,” Dep-
uty Head of Hormuz-
gan Industry, Mine 
and Trade Depart-
ment Mohammad 
Abbasi said.
Abbasi noted that 
most of the exported 
commodities to Qa-
tar included fruits, 
vegetables and salt, 
and said, “The ex-
ported non-oil goods 
weighed 576,000 
tons.”
In a relevant devel-
opment in late Octo-
ber, an economic del-
egation left Iran for 
Qatar to meet with 
Qatari officials and 
businessmen and 
discuss the ways to 
further develop bi-
lateral economic re-
lations.
Head of Bushehr 
Province Industry, 
Mine and Trade Or-
ganization Hossein 
Hosseini Mohamma-
di broke the news on 
Monday, adding that 
the Iranian delega-
tion is comprised of 
private-sector entre-
preneurs and state 
officials.
According to Hossei-
ni Mohammadi, the 
visit aims at bolster-
ing commercial rela-
tions with Qatar and 
resolving problems 
relevant to business 
between the two 
countries.
He added that in-
creasing non-oil 
exports from the 
Southern province 
of Bushehr to Qatar 
and clearing barriers 
obstructing trade be-
tween Iran and Qatar 
are atop the agenda 
of the trip.
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Iranian Companies to Contribute to 
Iraq’s Reconstruction

Salehinia told IRNA on Wednesday that 
“Car prices will be updated on Saturday 
or Sunday,” and added that the new 
prices would be in response to rising 
overheads of the auto industry, but 
“preserving consumer rights” has been 
taken into consideration. A few hours after 
Salehinia’s comments were carried by the 
state news agency, the public relations 
office of the Industries Ministry rushed 
to make denials in a press release. “No 
decision has been made yet about updating 
car prices. Based on reports received by 
the ministry, measures will be introduced 
in due course.”
Denials and Ousters
Later on Friday denying the credibility 
of IRNA’s report, Salehinia told Fars, “I do 
not have any information about [new] 
car prices… The comments ascribed to 
me were not exactly what I said.”When 
questioned about the possible changes 
in car prices, he said, “Ask the relevant 
officials.” When he was pressed by a 
reporter who said “you are one of the 
related officials,” he responded by 
saying, “Ask the official who will come 
[in my place].”On Saturday, local Persian 
economic daily Donya-e- Eqtesad reported 
that Salehinia has been removed from his 
post as deputy minister and was replaced 
by Farshad Moghimi. According to the 
sister publication of the Financial Tribune, 
as a sign of Salehinia’s fall from grace, 
he has been appointed as head of the 
Industries Ministry’s office for small and 
medium-sized enterprises.
Different Narratives
“As the Industries Minister Reza Rahmani 
announced earlier, a [newly established] 

council has been appointed to set car 
prices. The council will convene on 
Saturday or Sunday…The final decision 
about new car prices will be made 
and the minister himself or one of his 
deputies will inform the people about the 
changes,” Salehinia was quoted as saying.
On Oct. 31, the new Industry Minister 
Reza Rahmani told IRNA, “Automakers 
are not allowed to change car prices 
[on their own]. There is a particular 
legal mechanism for setting car prices. 
No decision has been made yet about 
changing car prices… A special council 
has been established in coordination with 
industry executives to study the problems 
of auto production sector that over the 
past several months have disrupted the 
market.” Salehinia added, “Automakers 
have delivered reports [at previous 
sessions of the council], detailing their 
increased overheads. If prices are not 
updated carmakers will incur losses.”
Iran Khodro and SAIPA have published 
their unaudited financial statements, 
according to which they have failed to 
break even with losses in six months to 
Sep. 23 respectively mounting to 21 trillion 
rials ($184 million) and 29 trillion rials 
($208 million).
It merits mention that Rahmani has 
questioned the credibility of the unaudited 
financial statements of the two main car 
companies on more occasions than one. 

“Iranian automakers are not loss-making. 
By producing certain models they may 
incur losses. However, this is not an issue 
that cannot be resolved by better resource 
management.”During the first half of 
the current fiscal that started in March, 
Iranian automotive companies reported a 
15.1% year-on-year decline in production 
with output dropping to 582,747cars 
and commercial vehicles from 686,687 
units a year earlier.Production rates of 
Iran Khodro and SAIPA also fell sharply by 
23.1% and 10.7% respectively compared 
to the same period last year. Most private 
auto companies, with the exception of 
Kerman Motor, have also been on a slippery 
slope with outputs in the descending order.
Reliance on Imports
In the talk with IRNA Salehinia said, 
automakers have drawn up plans to 
raise prices based on the imported part 
content in their cars.Domestic companies 
produce a wide range of models like the 
Pride and Samand that have been churned 
out for decades. There also are cars made 
from completely knocked-down (CKD) 
kits, largely from China. Due to the new 
US sanctions carmakers iin Iran will no 
longer be able to offer several models they 
assembled from CKDs in the past.
Salehinia has said both the Consumer and 
Producer Protection Organization (CPPO) 
and the Competition Council will have a say 
in the new car prices.

Iran, Iraq in Talks to Ink 
Currency Swap Deal: Official
 Chairman of Iran-Iraq Chamber of Commerce Yahya 
Ale-Ishaq said the two countries are in negotiations 
to finalize a currency swap agreement in a bid to boost 
trade ties between the two neighboring countries.
In remarks released on Sunday, Ale-Ishaq described 
Iraq as a lucrative market for Iranian goods and said 
over the past seven months, Iranian exports to the 
Arab country have increased by 30 percent.
In the mentioned period, about $6 billion worth of 
goods have been exported from Iran to Iraq, he added.   
He further stressed the necessity to finalize a 
monetary pact between Tehran and Baghdad and 
said the central banks of the two countries have held 
talks to sign a currency swap deal.
Iran and Iraq enjoy cordial political, security and 
cultural ties but due to some internal and regional 
problems including Daesh (also known as ISIS or ISIL) 
terrorism in Iraq, they had not been able to increase 
their trade volume over the past years.
Iran’s main exports to the neighboring country 
include agro products, foodstuff and fruits such as 
watermelon, tomato and cucumber, which account 
for 37% of the total exports.
Other Iranian exports to Iraq include canned food, 
tomato paste, chicken, egg, meat, construction 
materials (mainly rebar, tiles and ceramics), steel and 
evaporative cooler.

Official: Foreign Companies 
Continuing Cooperation with 
Iran
Iranian Deputy Foreign Minister Seyed Abbas Araqchi 
underlined that a majority of foreign companies have 
not ceased their cooperation with Iran in different 
fields despite the unilateral sanction re-imposed by 
the US against the Islamic Republic.
"Those companies not linked with the US are 
continuing their cooperation with Iran," Araqchi said 
on Saturday in Madrid, Spain, in reaction to rumors 
that the re-imposed US sanctions have forced foreign 
firms to leave the country.He reiterated that around 
3,000 small- and medium-sized companies as well 
as large firms are working with Iran, and said, "What 
they want is a financial channel for doing business."
The Iranian deputy foreign minister, meantime, said 
that the previous US administration had imposed 
much harsher sanctions against Iran, but it eventually 
had to sit for negotiations, adding, "(US President 
Donald) Trump is still following an already failed 
experience."
 The United States is an economic power and like a 
bully is putting pressure on other countries. But it is 
a country which has been isolated politically,' he said.
In relevant remarks on Saturday, Spanish State 
Secretary of Foreign Affairs Fernando Valenzuela 
ascertained that Europe is resolute to confront the 
US unilateral foreign policy, voicing his country's 
unwavering support for the Iran nuclear deal of 2015.

 No decision has been made about 
increasing car prices, the Industries 
Ministry said in a statement released 
on Thursday following comments 
from deputy minister of industries 
Mohsen Salehinia to the effect that 
new car prices would be announced 
at the weekend.

Car Prices in Iran at the Crossroads
news

 US anti-Iran sanctions, ineffective: 
Chinese researcher
 US anti-Iran sanctions, which went into effect from November 
5, cannot be effective as the international community is against 
US anti-Iran sanctions, ineffective: Chinese researcher
Zhu Weilie in an exclusive interview with the Islamic Republic 
News Agency (IRNA) condemned US unilateral moves against 
Iran.
After Washington’s May 8 exit from the historic Iran Deal, 
the US gave 90-and 180-day wind-down periods to other 
countries before it started re-imposing oil sanctions on Tehran 
on November 4.As Weilie said, US cannot stop Iran and take 

advantage in the Middle East, but instead its measures will hurt 
trade exchange worldwide. 
The US measures will receive more criticism in the future, the 
Chinese researcher added.
He further said that US may achieve some of its goals in a short-
term period, but its unilateral measures will surely inflict 
losses on itself in long term.
The conditions the US has been creating may give thought 
to Iran that may lead to closure of southern Iranian Strait of 
Hormuz, the world’s most important sea lane for carrying 30 
percent of crude oil, Weilie opined.
World needs Iran’s oil, and this global dependence on Iran’s 
energy made the US grant eight countries including China 

waivers over Iran sanctions, 
the researcher noted.
When the US sanctions 
against Iran sparked 
negative reaction across 
the world, Washington 
declared that China, India, 
Italy, Greece, Japan, South 
Korea, Taiwan and Turkey are 
allowed to import Iran’s oil for 
only a time-limited period .
Touching upon Beijing-Tehran ties, the researcher said that the 
two have friendly and strategic relations.

automakers 
have drawn 
up plans to 
raise prices 
based on the 

imported part 
content in 
their cars.

Iran Ups 
Non-Oil 
Exports to 
Qatar

Iraq Emerges as Iran’s Top Export 
Destination
Iraq has emerged as Iran’s top export destination in the current Iranian 
year, an official announced.The director of the export bureau of Iran’s 
Customs Office, Ali Akbar Shadmani, said the value of the country’s 
exports since the beginning of the current Iranian year (March 21, 2018) 
has surpassed $30 billion, with Iraq being the top export destination.
He said the value of exports has risen by 12.5 percent compared to the 
corresponding period last year.
Iraq has imported 21 percent of the Iranian commodities this year in 

terms of value, worth $6.607 billion, he noted.
The main goods exported to Iraq include natural gas, steel bars, oils and 
bitumen, home appliances, and agricultural products, the official added.
President of Iraq Barham Salih visited Tehran on Saturday with a ranking 
delegation for a series of political and economic talks.
After high-profile talks between the Iranian and Iraqi delegations, Iranian 
President Hassan Rouhani said the two neighbors can increase their 
annual trade from the current $12 billion to $20 billion.
Rouhani also noted that the two sides discussed ways for cooperation in 
the energy, power and oil industry, including the extraction of petroleum, 
and a plan to connect the two countries’ railroad networks.



Basij to build 3k solar power plants: 
cmdr.
 Iran's Basij Commander Brigadier General Gholam-
Hossein Gheibparvar said that the force is going to 
establish 3,000 solar power plants across the country.
“We will start building 3,000 solar power plants 
[each] with 5KW capacity in this week,” he said 
Sunday in a press conference dedicated to announcing 
the programs of the Basij week which starts on 
November 20.
Basij aims to build 100KW solar power plants in the 
future, the commander highlighted.
Elsewhere he touched upon Basij’s plans to 
revolutionize Iran’s agriculture sector in 39,000 
rural areas of the country, maintaining that 4,000 
engineering teams will be dispatched to different 
regions of the country in this regard.Among other 
main programs of Basij week is the 15th Resistance 
International Film Festival which will kick off on 
November 25 and go through for three days, he said, 
adding that some 900 foreign films have been sent to 
the festival.
He went on to say that one of the special programs 
of this year’s Basij week is expressing sympathy for 
people of Yemen thorough holding an international 
conference. The United States and Israeli regime have 
tasked Saudis to attack defenseless Yemeni people, he 
highlighted, adding that while the world is neglecting 
the incident, the Iranian nation is going to help Yemen.
The biggest help for the Yemeni nation is informing 
the world about the crisis and 22 bodies in the country 
have been tasked to do so in the country, he added.
EU, Russia, China must compensate 
Iran for US deal withdrawal: 
ambassador
The European Union, Russia and China need to 
compensate Iran for the withdrawal of the US from 
the nuclear accord, Tehran’s ambassador to the EU has 
said."In all fairness and as a matter of principle, the US 
absence from the agreement should be compensated 
by the remaining JCPOA participants, wishing, for all 
the good reasons, to see the agreement remains viable 
and working," Peyman Sadat said in emailed answers 
to questions from Euronews.
His comments came after the European Parliament 
discussed the decision by Donald Trump to withdraw 
unilaterally from the deal, known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action, which lifted sanctions 
on Iran in return for an end to its nuclear weapons 
programme.The US re-imposed the entirety of 
sanctions this month and also vowed to punish non-
US businesses which breach them. But the EU, China 
and Russia have said they will stand by the agreement, 
and Iran says it will do so too, as long as it feels the 
benefits of compliance.The issue has been how this 
can be achieved. The EU has announced the creation of 
a so-called Special Purpose Vehicle aimed at allowing 
Iranian oil to be exchanged for European goods. 
But the plan has yet to be put into action and Sadat 
urged Iran’s allies to act faster and more firmly to 
ensure economic support that matches his country’s 
commitment to halt its weapons development.

Barbaric Saudis from sword to saw

'A shred of decency should have 
made Saudis keep quiet and not 
lecture Iranians on human rights. 
However, seeking decency in the 
barbaric Saudi that has recently 
changed its tool of choice from 
sword to saw has proven to be 
unrealistic,' said Mohammadi 
Hassaninejad in response to 
Abdullah Al Moallemi.
Saying that the Saudis kill any 
chance for democracy in the 
Middle East and the human 
rights and democracy are the 
biggest enemies of Saudi corrupt 
rulers, Hassaninejad said, 'A 
government that considers a bus 
full of students as a legitimate 
target can only resemble one 
evil, ISIS,' which is actually 'an 
offshoot of Saudi extremism.'
'ISIS TAKE CHILDREN HOSTAGE 
IN SYRIA AND ITS MENTOR 
Saudi KILLS THEM IN Yemen: 
The apple doesn't fall far from 
the tree!'
Regarding the similarities 
between the two villainous 
entities, he said that only ISIS 
and Saudis 'can call a bus full of 
students a legitimate target', 
'behead peaceful opponents', 
'find their strength in stirring 
sectarianism', 'can call everyone 

not thinking similar to them 
infidel', 'wipe out what has 
left from other traditions and 
cultures and call them heretic'.
And that's because they are 
coming from the same mindset: 
'Saudi born Wahhabism have 
nurtured Al-Qaeda, Taliban, ISIS 
and the rest of the major terror 
groups around the world.'
Saying that it shouldn't be 
surprising that all of these 
terrorists groups 'received 
logistical, political and financial 
support from Saudis', he added, 
'Isn't it expressive enough that 
ISIS educated its people in rank 
with books authored by the 
founder of Saudi takfiri school of 
thought?'
'Saudi is nothing but a well-
documented repressive bully, a 
primitive tribal mafia, a corrupt 
oligarchy that is currently 
committing genocide in Yemen 
and repressing hopes for human 
rights and democracy in the 

whole region.'
He reminisced the last year 
meeting in which Iran 'welcomed 
Saudi to civilization' because 
they had finally 'allowed women 
to sit behind the wheels'. 
'Now that the women who called 
for that basic right are sitting 
behind the bars instead of the 
wheels that congratulatory 
remark seems to be premature. 
It looks premature as Saudi 
bombs bus full of students 
and shamelessly calls it a 
legitimate target. It looks 
premature as Saudi brutally 
butchers renowned journalists 
and peaceful critics. It looks 
premature as a simple harmless 
tweet [from Canada] receives 
a vicious backlash. It looks 
premature as peaceful dissidents 
are still facing beheading. 
So I have to withdraw that 
congratulatory statement. The 
primitive mafia that rules Saudi 
is alien to civilization.'

A primitive, alien-to-
civilization mafia rules Saudi 
Arabia that has recently 
changed its tool of barbarity 
from sword to saw, said Iran's 
representative at the United 
Nations General Assembly 
Third Committee in response 
to the Saudi representative's 
speech.

Pointing out that one of Iran's great 
successes in the field of diplomacy in 
recent years is the issue of Iraq, Iranian 
Parliament Speaker Special Aide on 
International Affairs Hossein Amir-
Abdollahian said "the Islamic Republic 
managed the developments in the 
relations between Tehran and Baghdad, 
turning Iraq from an actual enemy to a 
strategic ally."
Many attempts have been made to 
disrupt relations between Iran and 
Iraq, an obvious example of which was 
manifested during Arbaeen procession, 

when Iraqi people warmly welcomed 
Iranians, he said in a televised interview 
on Saturday.
Pointing to the visit of Iraq's President 
Barham Salih and his accompanying 
entourage to Iran, Amir-Abdollahian 
said "President Salih has a long-
standing friendship with Iran and a 
great understanding of the nature of 
ties between the two countries; he has 
also been among the people who have 
always been successful in developing 
and consolidating relations between the 
two countries since the fall of Saddam 

Hussein."
The most important message of the Iraqi 
President Barham Salih's vsit to Iran 
was that Iraqi government and people 
appreciate the support of the Islamic 
Republic of Iran in years, he noted.
Pointing to the US war in Iraq, he said 
"Americans arrived in Iraq in 2003 
with long-term plans, aiming to bring 
more than 170,000 military troops to 
the country and use vast energy and oil 
resources."
"The Americans had come to stay in Iraq, 
not to leave the country, but the position 

o f 
the Islamic 

Republic of Iran and our advice to Iraqi 
friends was to maintain the sweet taste 
of independence and free themselves 
from the tyrany of Americans," he added.

Iran's management turned Iraq from 'an actual enemy to a strategic ally'
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Iran, Spain discuss JCPOA, 
regional issues
 Iran’s deputy Foreign Minister for Political Affairs, Abbas 
Araqchi and President of the Senate of Spain Pío García-
Escudero reviewed parliamentary cooperation, Iran deal 
and regional and International issues.
Thanks to Iran nuclear deal, the volume of trade ties 
between Tehran and Madrid reached 2€b last year, 
Araqchi said.Over 3,000 Spanish firms also joined Iran 
market, he added.
Araqchi went on to say that US measures affected trade 
activities.

"Iranian parliament is pursuing this issue seriously,” he 
said, adding “We believe that European parliaments will 
be effective in maintaining cooperation with European 
governments to lift barriers".
García-Escudero, for his part, expressed condolences over 
the terrorist attack which happened earlier in south of 
Iran and slammed terrorist acts in general.
Spain is completely aware of the US cruel sanctions and 
also of Iranians’ problems, he said.
The Spanish government and the EU support Iran nuclear 
deal also known as the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) and is aimed to minimize the effects of sanctions, 
he reiterated.

US withdrawal from the 
JCPOA caused serious 
challenge for security in 
the Middle East, he said, 
adding it will also affect 
other areas like Europe.
G a r c í a - E s c u d e r o 
underlined the fact that 
Iran is playing a major role 
in the region, noting that 
European countries including 
Spain are against sanctions and US 
walk away from the JCPOA.

Economic sanctions never 
work; they are a blunt 
tool that will destabilize 
the Middle East and 
embolden hardliners.
Economic sanctions are 
state aggression. The 
new sanctions imposed 
by the US against Iran are 
broadened to embrace 
any country, company 
or individual dealing 
with Tehran. A few lucky 
“friends” of Donald 
Trump – China, India, 
Iraq, Turkey, Korea – may 
escape.
The EU has also promised 
to help companies that 
resist, but that may not 
count for much. Almost 
every international 
corporation does some 
business with the US. 
Trump’s edict that his 
enemy’s friend is his 
enemy is a declaration of 
war on his friends.
It is hard to think of a good 
reason for this action. 
Economic sanctions are 
the ultimate soft power, 
virtue signaling by rich 
states against poor 
ones. They supposedly 
work by inducing an 
impoverished populace to 
rise up and demand their 
government surrender.
They never do. Sanctions 
mostly strengthen and 
embattle those in power 
– North Korea, Cuba and 
Iran being cases in point. 
Sanctions against Russia 
over Crimea have been 
utterly pointless.
Ironically Iran is one of 
the few places where 
sanctions may have 
had some – limited – 
effect, in edging Tehran 
towards the 2015 nuclear 
treaty with President 
Obama. That was largely 
because Iran retained 
elements of democratic 
accountability. That 
accountability must have 
evaporated in the US’s 
breach of faith. There 
is no evidence that Iran 
has reneged on its treaty 
undertakings.
Trump protests at Iran’s 
support for “bad guys” 
across the Middle East. 
But that was not in the 
treaty, nor should it be the 
West’s business.
The US’s unilateral 
breach of the deal is not 
just an offence against 
international order, 
and probably law. By 
extending the sanctions 
to his allies, Trump has 
broken faith with them 
too. 

Trump’s 
sanctions against 
Iran help US 
enemies and 
weaken its 
friends
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Iranian Foreign Minister, Mohammad 
Javad Zarif announced in a tweet that 
the priority of Iran and Iraq is the 
region.
“Delighted to host senior Iraqi 
delegation headed by President @
BarhamSalih. Constructive exchanges 
on next steps to work together towards 
regional peace & security. Strong, 
shared commitment to win-win in 
all neighborly relations. Our priority 
is our region,” Mr. Zarif wrote on his 
Twitter account.

The Iraqi president arrived in Tehran 
on Saturday morning and held 
separate meetings with his Iranian 
counterpart Hassan Rouhani, the 
secretary of the Supreme National 
Security Council of Iran Rear Admiral 
Ali Shamkhani, as well as the Leader 
of the Islamic Revolution Ayatollah 
Khamenei. Foreign Minister Zarif and 
President Rouhani were also present 
in Salih's meeting with the Leader of 
the Islamic Revolution.
His visit comes at a sensitive 

time when the US is pressuring 
regional countries to go along with 
Washington in “squeezing” Iran under 
new sanctions unveiled early this  
month.

Iran, Iraq priority is region: FM Zarif

‘Saudi is nothing but 
a well-documented 
repressive bully, a 

primitive tribal mafia, 
a corrupt oligarchy that 
is currently committing 

genocide in Yemen 
and repressing hopes 
for human rights and 

democracy in the whole 
region.’



Car Prices in Iran at the 
Crossroads

Iranian Documentary Awarded at START 
Film Festival
Iranian short documentary ‘Real Love’ was awarded the best 
prize at START International Festival of Short Films held in 
Azerbaijani capital city of Baku.The closing ceremony of the 
film festival was held on Saturday night at Baku’s Nizami Cinema 
Center and saw the announcement of Iranian director Iman 
Behrouzi’s ‘Real Love’ as the best short documentary. A total of 100 
films from 30 countries participated in the event, out of which seven 
were from Iran. Iranian screenwriter and director Kambuzia Partovi was among the five 
juries of the event which hosted only the works made by the directors under the age of 35.

Outgoing Indian 
ambassador to Tehran 
and the head of Tehran 
Chamber of Commerce, 
Industries, Mines 
and Agriculture have 
discussed ways of 
continuing Iran-India 
trade under reimposed 
US sanctions.During 
the meeting, the Indian 
diplomat Saurabh 
Kumar and the Iranian 
official Masoud Khansari 
reviewed the ways to 
continue trade relations 
during sanctions.After US 
President Donald Trump's 
withdrawal from Iran's 
nuclear deal in May, the 
US has reimposed the 
stringent sanctions on 
Iran, including embargoes 
on Iran's banking and oil 
sectors, reports Xinhua.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Barbaric Saudis 
from sword to 
saw

Iran, Iraq in Talks 
to Ink Currency 
Swap Deal:  
Official
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“It was just like tickling a ghost”. It is a remark 
expressed with desperation by Executive Director 
of the United Nations World Food Program David 
Beasley following his return from a three-day visit 
to Yemen, where he saw for himself the suffering of 
Yemeni children.
Speaking to reporters in New York on Friday, the 
UN food chief described his trip with disturbing 
revelations, presstv reported.
He recounted his experience of having tried to bring 
a smile to the face of a young patient in a hospital 
overwhelmed with malnourished children in 
Yemen’s capital city of Sana’a.
The UN official also told reporters about a harrowing 
testimony provided by a doctor at the hospital who 
said that "every day about 50 children are brought to 
us", adding that "we have to send 30 home to die. We 
can only accommodate 20".
The fate of an eight-month-old baby boy was another 

tale told by the UN food chief. The baby weighed only 
a third of his normal weight and was brought to the 
hospital after his mother had driven hundreds of 
kilometers through military checkpoints.
“The little boy died yesterday,” he stated.
The Saudi regime and its allies launched a deadly 
campaign against Yemen in March 2015 in an 
attempt to reinstall the country's former Riyadh-
allied regime and crush the Ansarullah movement.
The Western-backed imposed war, which has so 
far failed to achieve its stated goals, has, however, 
constrained humanitarian deliveries of food and 
medicine to the import-dependent state, leading to 
a mass cholera outbreak and starvation from famine.
One of the principle targets of the Saudi 
attacks is the port city of Hudaydah, which 
handles 80 percent of the country’s food and 
aid supplies and was also recently visited by  
Beasley.

"The Islamic Unity Week, is the best opportunity for 
an integrated practical actions among the responsible 
organizations to hold the Day of Isfahan better than 
ever and cherish the city as it deserves," Ghodratollah 
Nowrouzi said.Pointing to the Book Week of the 
Islamic Republic of Iran and Entrepreneurship Week, 
Nowrouzi said, "In the field of entrepreneurship, we 
have held 50 events with the participation of 50 public 

contributors; such programs should be carried out 
more than before with people's participation. We can 
use the viewpoints of people and NGOs to hold the  
Day of Isfahan in the best way.""By having a precise 
planning, the special programs of Isfahan Day will be 
performed with the lowest defects. Considering the fact 
that "Isfahan Day" programs are scheduled to be held 
in November, we can evaluate the results then present 
better one in the next year," he hoped.Saying that the 
urban managers of the step-sister cities have been 
invited to participate in the celebration, he noted, "The 
presence of the representatives from step-sister cities 
is a good opportunity to introduce Isfahan as a touristic 
city, but in this regard, the private sector, NGOs, and the 
chamber of commerce should cooperate as well.

The meeting of the managers of cultural organizations 
in Isfahan was held concerning the "Isfahan Day" 
celebration on November 22, with the presence of the 
mayor of Isfahan, the members of the city council, and the 
cultural managers of general department of the cultural 
heritage organization of Isfahan province with the 
cooperation of cultural department of the municipality.
"The necessary investigations regarding the case of 

Isfahan Day have been carried out in the meeting of 
registration council of the general department of the 
cultural heritage organization of the province. Proposal 
of dedicating a special day to Isfahan has been approved 
by the members of the Islamic city council of Isfahan, and 
it has been sent to Iran's National Monuments Council 
for the final registration process and receiving the 
registration number," Seyed Ali Saleh Derakhshan noted.
Emphasizing on holding Isfahan Day in a magnificent 
manner, he added, "Undoubtedly, holding the ceremony 
of Isfahan Day on November 22, has been the wish of 
many Isfahan and cultural heritage lovers for more than 
two decades. Therefore, we are very pleased that the 
related authorities have accepted to register November 
22 as Isfahan Day, after scientific investigations and also 
considering the cultural heritage lovers and experts' 
opinions."

Head of Iranian Training Department of Fiqh al-Lughah 
of State University of Moscow Vladimir Ivanov said that 
Tehran and Moscow exchange at least 50 university 
students in the official and local languages of the two 
countries per year, the rate which is increasing.
Russia is home to 20 Persian language training centers, 
each of which admits 10 students annually on average, 
he maintained.
He, who is Russian Orientalist, added, “after training 
in Russia, Persian-language learners, who are taught 
by Iranian and Russian professors, attend the training 

courses in Iran’s top academic centers including 
University of Tehran and Allameh Tabatabaei University.
After attending the Persian language training courses 
both in Russia and Iran, these students study Literature, 
Economy, History and especially Politics, he said, adding, 
“moreover, students will be familiarized with Iranian 
literary figures and luminaries such as Hafez and Saadi.”
In conclusion, Ivanov said, “Russian students should 
be acquainted with the culture and civilization of 
Iran, because, Iran is considered as one of the great 
civilizations in the world.”

UK Foreign Secretary Jeremy Hunt will arrive in Tehran 
on Monday to hold talks with Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif on bilateral ties and the JCPOA.
This is the first visit of Jeremy Hunt to Tehran since he 
assumed office as the UK Secretary of State for Foreign 
and Commonwealth Affairs in July.
During his visit to Tehran, Hunt will meet and hold talks 
with Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif.
The two top diplomats held a telephone conversation on 

Nov. 5, discussing bilateral ties and the Iran nuclear deal, 
also known as the JCPOA, in the face of US withdrawal 
from the agreement and re-imposition of sanctions.
During the telephone talks, Hunt emphasized the 
commitment of Britain, as well as other signatories 
of the JCPOA, to the nuclear agreement and called for 
preparation and immediate implementation of the EU’s 
financial mechanism to continue economic cooperation 
with Iran.

Iranian Ambassador to Moscow Mehdi Sanaei called 
for closer cultural cooperation with Russia within the 
framework of a cultural committee that has recently been 
formed between the two sides.Sanaei made the remark 
while in St. Petersburg to take part at the 7th St. Petersburg 
International Cultural Forum.The envoy noted the recent 
visit of Iranian Minister of Culture Abbas Salehi to St. 
Petersburg, and his subsequent meetings with his Russian 
counterpart Vladimir Medinsky, voicing hope that the visit 

would accelerate cultural cooperation between the two 
sides and help the implementation of cultural projects.He 
also added that the meeting between Salehi and Medinsky 
led to the signing of an agreement on cultural cooperation.
Sanaei then noted the agreements reached between the 
two sides during the visit of governor of Isfahan province 
ot St. Petersburg, and stressed that conditions are ripe for 
further cooperation given the rich culture of St. Petersburg, 
and the activities of Iranianologists and Orientalists.

UN Food Chief Recounts Suffering of Yemeni Children 
After Trip

Isfahan Day an opportunity to introduce beauties 
of Isfahan to world

November 22 Isfahan Day

Tehran, Moscow exchange at least 50 students annually

UK chief diplomat Jeremy Hunt to visit Iran Monday

Envoy calls for closer cultural coop. with Russia

"We can introduce the culture, art, beauties, and 
tourism opportunities of Isfahan to the world 
during the special day of Isfahan," the mayor of 
Isfahan said.

"Isfahan Day will soon be registered nationally 
on November 22," Seyed Ali Saleh Derakhshan, 
the executive consultant of the director general 
and the deputy investment officer of the 
general department of the cultural heritage 
organization of Isfahan province said.
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