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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,900,005,001,000قدیم

سکه طرح 
4,130,005,182,000جدید

2,100,0002,331,000نیم سکه

1,205,0001,241,000ربع سکه

660,000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18379000539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

در اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد؛

دولت ارز را به عنوان یک 
مولفه اثرگذار در اقتصاد 

 ایران به رسمیت
 نمی شناسد

همایش بررســی و تحلیل آخریــن تحوالت 
اقتصاد ایران و جهان بــا حضور مرتضی ایمانی 
 راد اقتصاددانان برجسته کشوردر سالن همایش 

بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، 
مصطفی رناسی نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
در این همایش به بررسی نقش ارز در اقتصاد ایران 
پرداخت و گفت: اغلب کاال و خدمات طی چهل 
ساله گذشته چند هزار برابر شده است ولی دالر دو 
هزار برابر شده است .از قیمت هر متر زمین زمین 

تا حداقل حقوق گرفته تا قیمت...

2 ادامه در صفحه 
           مسئول کمیته فلزات گرانبهای اتاق بازرگانی اصفهان : تشکیل این برند ضمن تحول در عرصه و تقاضا در بازار می تواند نقش شایانی در افزایش طراحی های به روز، مشتری پسند و

 هم طراز با برندهای مطرح جهان ایفا کند و اصفهان می تواند در این عرصه پیشتاز باشد.

صعنتی که می تواند جایگزین صادرات نفت باشد؛  

برندسازی؛ نیاز ضروری صنعت طال و جواهر کشور

3

صنعت خودرو در معرض آزمونی دوباره؛

مدافعان گران شدن خودرو چه استداللی دارند؟
خودرو گران می شود؟ این سوالی است که حاال مدت هاست مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خودرو توامان 

می پرسند .
 از پس تغییر مرجع سیاست گذاری و تصمیم 

گیری در خصوص قیمت خــودرو، این 
احتمال می رفت کــه تغییرات قیمتی 
خودرو در راه باشــد.پیش تر مسئولیت 
قیمت گذاری خودرو از شــورای رقابت 

گرفته شد و ستاد تنظیم بازار مرجع...

لزوم مدیریت 
بارندگی های امسال

هر چقــدر هم که یک کشــور 
صنعتــی شــود و نیــازی به 
محصوالت کشــاورزی خود از 
حیث اقتصادی نداشته باشد باز 
هم کشوری که منابع آبی ندارد 
حرفی نیز برای گفتن ندارد.  زیرا 
صنعت نیز مرهــون وجود آب 
اســت. آب مایه حیات، آبادی و 
آبادانی است و همین امر باعث 
پدید آمدن تمــدن های بزرگ 
درکنار آب شده است. اما هراس 
از فقدان آب همــواره بر زندگی 
بشر سایه انداخته است چرا که 
نبود آن عالوه بر ایجاد مســائل 
و مشکالت سالمتی، بر اقتصاد 
و شکوفایی نیز تاثیر گذار است 
و حتی می توان از بعد سیاســی 
نیز اعالم کرد که فقدان آب قوام 
جامعه را از میان برده و آن را از هم 
می پاشد، به گونه ای که از سالیان 
پیش تا کنون، پیش بینی شده 
است که سومین جنگ جهانی 
بر ســر آب خواهد بود. سالیان 
درازی اســت که خشکســالی 
گریبان برخی کشورها از جمله 
ایران را گرفته است و امسال بعد 

از گذراندن ...

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S



 لزوم مدیریت
 بارندگی های امسال

ادامه از صفحه یک:
...    یک دوره طوالنی خشکسالی ، 
کارشناسان نوید یک سال آبی پر بار 
را داده اند که البته تا اینجای سال 

محقق شده است.
امسال بر خالف چند سال گذشته 
میزان میانگین بارش در کشــور 
خوب بوده اســت . تنها در دو روز 
بارش مازندران 300میلی متر یعنی 
به اندازه میانگین بارش یکســال 
کشــور بارندگی شده اســت. اما 
متاسفانه ما هنوز به دخایر آبی خود 
بدهکار هستیم و مدیون این ذخایر 
هســتیم. و تنها نتیجه ای که این 
بارش ها داشته است کشته شدن 
چند هموطن و خرابی چندین خانه 
بر اثر سیالب حاصل از بارندگی ها 
بوده اســت. این در حالی است که 
از مدت ها پیش کارشناسان اعالم 
کرده بودند امســال بارندگی ها به 
طور چشــمگیری افزایش خواهد 
یافت. اما متاســفانه هیچ تدبیری 
برای ذخیره این بارش ها انجام نشد!
کشور ما از سالیان دور به عنوان یک 
کشور خشک شناخته شده است که 
گذشتگان ما با مدیریت و مصرف 
بهینه توانسته اند از ذخایر آبی برای 
آبادانی کشور استفاده کنند. وجود 
قنات ها و حق ابه هــای فراوان در 

کشور شاهد این ماجراست. 
هم اکنون نیز اوضاع بهتر نشــده و 
بلکه با عــدم تدبر وضعیت بحرانی 
 هم شــده اســت که می تــوان از
 زاینده رود خشک و دریاچه ارومیه 
فراموش شــده یاد کرد.درشرایط 
خشک که میزان بارندگی کم است 
وهیچگونه نظمی بــرای بارندگی 
وجود نــدارد ودسترســی به آب 
شیرین چندان مقدور نیست ،باید 
ازاستفاده مستقیم ازباران به عنوان 
منبع آب زراعت هــای دیمی ویا 
تقویت پوشش گیاهی صرف نظر 
کرد وبه فکر افزایش سرعت نفوذ آب 
درزمین به منظور افزایش رطوبت 
خاک وکاهش روان آب نیز نبود ،زیرا 
این اقدام هــا درجهت بهبود وضع 
آب منطقه چنــدان موثر نخواهند 
بود ،بلکه برعکس باید اقدام هایی 
برای کم کردن قابلیت نفوذ پذیری 
آب درزمین به منظور افزایش روان 
آب یا آب حاصل ازبارندگی انجام داد 
وسپس ازاین آب ها ،درجای دیگر 

استفاده کرد .
 به طور کلی دربســیاری ازمناطق 
خشــک ونیمــه خشــک مانند 
اســتان اصفهان که توزیع زمانی 
ومکانی، بارندگی نامناســب است 
 وهم مقداربارندگی اندک اســت و
باران هــای موقتی بــرای تامین 
نیاز آبــی گیاهان کافی نیســت، 
جمــع آوری آب باران بــه اضافه 
مقداررطوبتی که درخاک ذخیره 
شده اســت می تواند بسیار مفید 

باشد .
 اما متاسفانه هیچ اقدامی انجام نشده 
و بارندگی های امسال نیز به فنا رفت 
و ما باز در فصول کم آب باید منتظر 
فریاد های کم آبی همیشگی باشیم! 
و کــم کاری مســئولین باز پتکی 
خواهد شد بر ســر مردم در جهت 

صرفه جویی بیشتر.
این در حالی است که با ایجاد شرایط 
آبخیــز داری می توان اســتفاده 
حداکثری از منابع آبی و بارش های 

اخیر نمود .
آبخیز داری روشی است که در آن 
با احداث بندها و خشــکه گیری، 
تغییر مسیر آب و... به تمرکز بیشتر 
آب بر سطح زمین پرداخته می شود 
تا بانفــوذ آب در زمیــن، این ماده 
 حیاتی در آنجا ذخیره شــود. و از 
روان آب هــای حاصــل از آن نیز 

استفاده شود.

اقتصاد استان
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با رای هیئت دولت؛ عباس رضایی استاندار اصفهان شد
 بر اساس جلســه امروز هیئت دولت عباس رضایی مدیر گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه 

اصفهان به عنوان استاندار اصفهان انتخاب شد.
 بر اساس جلسه امروز هیئت دولت عباس رضایی مدیر گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه 

اصفهان به عنوان استاندار اصفهان انتخاب شد.
در سوابق استاندار جدید اصفهان که متولد شهر خوانسار است مسئولیت های زیر دیده می شود:

استاندار چهارمحال و بختیاری به مدت یک سال و دوماه از سال ۶۸
ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال های ۱3۸۴-۱3۷۶

نایب رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی کشور
عضو جامعه علمی علوم آزمایشگاهی کشور

عضو مجمع استانداران کشور
 عضو شورای تدبیر استان اصفهان

عضو کمیته ارتقای دانشکده دندانپزشکی

تصویری از نصف جهان
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: ۶۵ المان »لوکیشن« در مناطق ۱۵ گانه شهرداری 

اصفهان نصب شده است.
حسن موذنی اظهار کرد: المان های لوکیشن با عناوینی همچون »اینجا اصفهان- شهر تاریخ و تمدن«، 
»اینجا اصفهان، شهر علم و فناوری«، »اینجا اصفهان، شهر فرهنگ و هنر«، »اینجا اصفهان، شهر ایثار و 

شهادت«، »اینجا اصفهان، شهر صنایع دستی« در نقاط مختلف شهر نصب شده است.
وی افزود: تعدادی المان به نام »موبایل« نیز از امروز در میدان نقش جهان و محور چهارباغ نصب می شود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان ادامه داد: به مناسبت روز نکوداشت اصفهان نیز نورپردازی هایی در 
سطح شهر از جمله نورپردازی مجسمه کاوه آهنگر، مخازن سیلوی اصفهان در خیابان مصلی، خیابان کمال اسماعیل و پل 

شهید شاه مرادی انجام خواهد شد. وی از اجرای ویدئو مپینگ )نورپردازی سه بعدی( در اصفهان خبر داد و گفت: این ویدئومپینگ 
به مناسبت نکوداشت اصفهان و میالد حضرت رسول اکرم )ص( از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در خیابان باغ گلدسته دیوار کتابخانه مرکزی شهرداری 
اصفهان انجام می شود؛ در ایام نوروز ۹۷ نیز سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان برای جذب بیشتر گردشگران نوروزی، برای نخستین بار اقدام 

به اجرای نورنمای سه بعدی موزیکال)ویدئو مپینگ( در پل تاریخی خواجو کرد.

خـــبــــر

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان خبر داد:
پیش بینی اشتغال 200 هزار نفری در شهرک ها و نواحی صنعتی استان تا سال  1404

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با اشاره 
به وجود بیش از 70 شــهرک و ناحیه صنعتی با اشتغال زایی 
بیش از 120 هزار نفر در سطح استان گفت: پیش بینی می شود 
با سیاست های توسعه ای و حمایت ای این شرکت تا سال  1404 
بیش از 200 هزار نفر در شرکها و نواحی صنعتی استان اصفهان 

اشتغال یابند. 
 

به گزارش روابط عمومی شــرکت شــهرک های اســتان اصفهان، 
محمدجواد بگی رویکرد اصلی این شرکت را حمایت از توسعه صنعتی 
استان به سمت صنایع پاک، غیر آالینده، دانش بنیان و صادرات گرا و 
رقابت پذیر عنوان کرد و افزود: کمک به توسعه پایدار و حمایت از توسعه 
مناطق کمتر برخوردار استان  از اولویت های اصلی این شرکت بوده که 
با تخصصی ساز شــهرک ها می توان گام های بزرگی در مسیر توسعه 

فراصنعتی استان اصفهان برداشت. 

وی  با اشاره به چالش های بزرگ اســتان و کشور تصریح کرد: بحران آب، آلودگی 
 هوای کالنشــهرها و نیاز به حفظ محیط زیســت به همراه نرخ بــاالی بیکاری از 

چالش های اصلی کشور است که رفع آنها باید در اولویت قرار گیرد.  
مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان حجم انبوه جوانان 
تحصیلکرده جویای کار را از مزیت های اصلی کشــور دانســت و افزود:  توســعه 
شــرکت های دانــش بنیان مــی تواند عاله بــر ارائــه محصــوالت  خدمات با 
 کیفیت مناســب، اشــتغال مناســبی هم برای این فارغ التحصیالن دانشگاهی

 ایجاد نماید.
 وی تصریح کرد: رویکرد توســعه صنعتی استان اصفهان به دلیل محدودیت های 
موجود، به سمت صنایع پاک، غیر آالینده، دانش بنیان و صادرات گراست تا زمینه 

برای رقابت پذیری و اشتغال پایدار در استان فراهم شود.
بگی  با بیان اینکه در حال حاضربیش از ۷0 شهرک صنعتی در استان اصفهان زمینه 
اشــتغالی بالغ بر ۱۲0 هزار نفر را فراهم کرده است، گفت: پیش بینی شده است تا 

سال ۱۴0۴ تعداد اشتغال استان به ۲00 هزار نفر برسد.
اخبار اصفهان

خـــبــــر

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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در همه جای دنیا ایده 
و ثبت هر طرحی 

موضوعی فراگیر است 
و همگان به آن احترام 

می گذارند، اما در ایران 
این مقوله را بی اهمیت 
می دانند، بنابراین هر 
شخصی به خود اجازه 

می دهد که طرح و 
ابتکار فرد دیگر را تقلید 

و کپی کند. 

صعنتی که می تواند جایگزین صادرات نفت باشد؛  

برندسازی؛ نیاز ضروری صنعت طال و جواهر کشور

شکل گیری نشان تجاری یا همان برندسازی نیاز ضروری 
صنعت طال و جواهر کشور است که باید برای دستیابی به 
این مهم تدابیری اصولی اندیشید زیرا به اعتقاد کارشناسان 
این صنعت در صورت حمایــت ، مدیریت و فراهم کردن 
زیرساخت های توسعه آن می تواند جایگزین خوبی برای 

صادرات نفت باشد.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

          مسئول کمیته فلزات گرانبهای اتاق بازرگانی اصفهان : تشکیل این برند ضمن تحول در عرصه و تقاضا در بازار می تواند نقش شایانی در افزایش طراحی های به روز، مشتری 
پسند و هم طراز با برندهای مطرح جهان ایفا کند و اصفهان می تواند در این عرصه پیشتاز باشد.

در اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد؛

دولت ارز را به عنوان یک مولفه اثرگذار 
در اقتصاد ایران به رسمیت نمی شناسد

همایش بررسی و تحلیل آخرین تحوالت 
اقتصاد ایران و جهــان با حضور مرتضی 
ایمانی راد اقتصاددانان برجسته کشوردر 

سالن همایش بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مصطفی رناســی نایب 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این همایش به بررسی نقش ارز در اقتصاد 
ایران پرداخت و گفت: اغلب کاال و خدمات طی چهل ساله گذشته چند هزار 
برابر شده است ولی دالر دو هزار برابر شده است .از قیمت هر متر زمین زمین 
تا حداقل حقوق گرفته تا قیمت کاالی مصرفی چندین هزار برابر شده ولی 

ارز کمترین رشد را داشته است.  
وی خواستار تک نرخی شدن ارز و شناور شدن قیمت آن شد و افزود:ارز دو 

نرخی عامل ایجاد رانت می شود.
رناسی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت:دالر ۱3 هزار تومان فقط 
تهدید برای اقتصاد ایران نیست بلکه فرصت برای تولید و ایجاد اشتغال 

است . 
 وی تحلیل شــرایط اقتصادی را عامل موثر در تصمیــم گیری مدیران 
بنگاه های اقتصادی دانســت و گفت:ارز به عنوان یکــی از مولفه مهم و 
تاثیرگذار بر اقتصاد ایران بایستی مورد توجه بنگاه های  اقتصادی قرار گیرد. 

   حضور راست افراطی در اقتصاد بین الملل باعث ضربه خوردن 
به  نظام اقتصاد بین الملل  شده است 

مرتضی ایمانی راد در ابتدای سخنان خود به تحلیل بررسی آخرین تحوالت 
اقتصادی جهان پرداخت و گفت:در برخی از کشورها جناح راست افراطی  
روی کار آمده و تالش می کند که نظام اقتصادی جهان را به هم زنند و نمونه 

آن را در آمریکا ،ایتالیا،انگلیس ،برزیل قابل مشاهده است.
وی تنظیم تعرفه ،افزایش هزینه دولت و بی توجهی به ســازمان تجارت 

جهانی  از ویژگی بارز این دولت ها بر شمرد. 
ایمانی راد تصریح کرد:نرخ بیکاری آمریکا به 3/۸ درصد رسیده است که 
 در طول ۲۵ سال گذشته بی نظیر بوده و بورس نیویورک جهش اقتصادی 

بی نظیری در طول تاریخ آمریکا داشته است .
وی افزایش قیمت دالر در بین ارزهای موجود را نشان از تقویت اقتصاد 
آمریکا عنوان کرد و گفت:کاهش سایر ارزها در برابر دالر در شرایطی کنونی 

طبیعی است و ریال نیز از این شرایط مستثنی نیست .
وی با تاکید بر این نکته که تحلیل وضعیت گذشته فایده چندنی ندارد 
گفت:اقتصاد دانان  باید با مستندات به پیش بینی آینده بپردازند تا فعاالن 

اقتصادی بر اساس این پیش بینی ها بتواند استراتژی تعیین کنند.
وی احتمال را یکی از اصول مهم پیش بینی و مدیریت یک بنگاه خواند و 
گفت::یک فعال اقتصادی به جای قطعیت همواره با احتمال کار می کند  

هنر مدیریت هنر کار با احتماالت است .
وی به تحلیل  نوسانات شدید نرخ ارز طی یک ساله در اقتصاد ایران پرداخت 
و گفت:کمبود درآمدها ارزی و افزایش تقاضا عامل افزایش نرخ ارز در اقتصاد 

ایران بوده است . 
وی تصریح کرد:برای پنجمین بار طی 30 ســال گذشت شاهد جهش 
نرخ ارز هستیم و هر بار این جهش تکرار می شود و دولت ها رفتار مشابه 
نسبت به آن دارند. وی تحریم های آمریکا را عامل اصلی افزایش نرخ ارز 
ندانســت و گفت: اقتصاد ایران مانند انبار باروت بود که تحریم ها نقش 
 یک جرقه و محرک را ایفا کرد و نباید تمام نوســانات نرخ ارز پا تحریم ها 

نوشته شود.
ایمانی راد خاطر نشان کرد:در شش ماه اول سال نرخ رشد تولید قابل توجه 
نبود و در شش ماه دوم احتمال منفی شدن دارد زیرا  اقتصاد ایران با رکود 

تورمی روبرو شده است . 
وی با ارایه مدل رهبر )leader(  و   پیرو follower    در اقتصاد ایران 
گفت:طی بررسی های انجام شده بر نوسانات نرخ ارز  تاثیر آن بر اقتصاد 
ایران این مدل برامد که هر وقت نرخ ارز در اقتصاد  ایران تغییر کند تمام 
مولفه های اقتصادی را همرا ه با خود تغییر می دهد و نقش ارز در اقتصاد 

آن مانند یک رهبر است . 

گـــزارش

برآیندها نشــان می دهد 
ایران با داشــتن ســابقه 
تمدنی درخشان چند هزار 
ساله متاســفانه در زمینه 
تولیــد و صــادرات طال و 
جواهر جایگاهی ندارد و در 
بخش تولید نیز در فهرست 
۱0 کشور نخست دنیا قرار نگرفته است 
در حالی که کشور ترکیه پس از 3۵ سال 
ورود به عرصه تولید این بخش توانســت 

وضعیتش را به خوبی بهبود بخشد. 
ایران هم اکنــون در بخش مصرف طال و 
جواهر در دنیا در رتبه پنجم قرار دارد اما 
در بخش صادرات این کاال جایگاهی ندارد 
که با توجه به ظرفیت های موجود، توسعه 

همه جانبه این صنعت ضروری است. 
نکته مهــم این که اگــر تولیدات بخش 
صنعت طال و جواهر کشــور قابل رقابت 
با کاالهای خارجی باشــد بــه طور قطع 
متقاضیان و فعاالن ایــن عرصه به دنبال 

برندهای خارجی نخواهند بود.
به تاکید کارشناسان اقتصادی بسیاری 
از کاالهای کشــورمان به دلیل ضعف در 
برندسازی در بازارهای داخلی و خارجی 
نتوانسته اند از تمام ظرفیت های خود برای 

جلب و جذب مشتریان استفاده کنند. 
فعالیت یک هزار و ۷00 مجموعه طراحی 
و تولیدی طال و جواهر در استان اصفهان 
در کنار فروشــگاه های متعــدد عرضه 
این محصوالت مبین این اســت که این 
 اســتان می تواند با برنامه ریزی اصولی و 
حمایت های مسووالن امر نقش مهمی در 
توسعه صنعت طال و جواهر کشور داشته 
باشد. مســئول کمیته فلزات گرانبهای 
اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به اهمیت 
برندسازی خاطرنشان کرد: شکل گیری 
شان تجاری)برند( طراحی طال و جواهر 
برای هموار شدن مســیر رقابت مفید و 

ضروری است. 
ابراهیم حبیب اللهی تصریح کرد: تشکیل 
این برند ضمن تحــول در عرصه و تقاضا 
در بازار می تواند نقش شایانی در افزایش 
 طراحی های به روز، مشــتری پســند و

 هم طراز با برندهای مطرح جهان ایفا کند. 
به گفته او اصفهان می تواند در این عرصه 
پیشتاز باشــد، زیرا از بُعد هنری و نیروی 
انســانی توانمندی های زیــادی در این 
خطه وجود دارد و طراحان و عالقه مندان 

متعددی در این زمینه کار می کنند. 

    ضرورت اعتماد و تکیه بر برندهای 
داخلی 

به اعتقاد کارشناسان امر چنانچه بتوان 
بر ظرفیت های داخلی تکیه کرد بهترین 
 و زیباتریــن زیورآالت در کشــور تولید
 می شــود که هیچ کم کسری نسبت به 
مشابه های معروف خارجی نداشته باشد 
و مورد پسند مردم قرار می گیرد که باید 
برای شــکوفایی ظرفیت های این بخش 

برنامه ریزی اصولی صورت گیرد. 
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان طال و جواهر و سنگ های 
گران قیمت اصفهان تاکید کرد: چنانچه 
بتوانیم بر ظرفیت های داخلی تکیه کنیم 
بهترین و زیباترین زیورآالت در کشــور 
تولید می شود که هیچ کم کسری نسبت 
به مشابه های معروف خارجی ندارد و مورد 

پسند مردم قرار می گیرد. 
وی با اشاره به اینکه اصفهان در بسیاری از 
صنایع و عرصه ها در کشور پیشتاز است، 
خاطرنشان کرد: از حیث صنایع دستی در 
جهان همه از آن به نیکی یاد می کنند از 
 نشان تجاری در صنعت تولید زیورآالت 

بی بهره بوده است. 
حبیب اللهــی برگزاری جشــنواره ها را 
در کنار برندســازی ضروری دانســت 
و اضافه کرد : جشــنواره محلــی برای 
ارائــه دســتاوردها و عرضــه آخریــن 
طراحــی هاســت بنابرایــن در کنــار 
 برندســازی باید برگزاری جشنواره های
 استمرار داشته باشد تا نتیجه مثبت هر دو 

اقدام را بتوان مشاهده کرد. 
مســئول کمیته فلزات گرانبهــای اتاق 
بازرگانی اصفهان تصریــح کرد: توجه به 
خواسته و دیدگاه مشــتریان موضوعی 
جدی در صحنه رقابت کنونی به شــمار 
می رود، بنابراین طراحان زیورآالت باید 
با بررسی و رصد دائم تفاوت سلیقه مردم 
در مقایسه با گذشته، نوآوری و خالقیت را 

سرلوحه کار خود قرار دهند. 

    پایین بودن دســتمزدها برای 
طراحان زیورآالت 

یک طراح زیورآالت طــال و جواهر  نبود 
تعرفه خــاص را آفتی بــرای این حرفه 
دانست و گفت: فعالیت هایی که طراحان و 
سازندگان انجام می دهند، دشوار و نیازمند 
زمان به نسبت زیاد است، اما در دستمزدها 
این موضوع رعایت نمی شود و با بی انصافی 
حداقل مبلغ را با طراح حساب می کنند. 

محسن یساولیان ادامه داد: طراحی یک 
طالی تزیینی از یک هفتــه، تا دو هفته 
و حتی تا یک ماه زمان می برد و این کار 
اگرچه سختی خود را دارد، اما از پشتوانه 
مالی نه چندان چشــمگیری برخوردار 

است. 
وی نبود حق کپی رایــت را نیز به عنوان 
چالش برای طراحی و طال و جواهرسازی 
دانست و اضافه کرد: در همه جای دنیا ایده 
و ثبت هر طرحی موضوعی فراگیر است 
و همگان به آن احترام می گذارند، اما در 
ایران این مقولــه را بی اهمیت می دانند، 
بنابراین هر شــخصی به خود اجازه می 
دهد که طرح و ابتــکار فرد دیگر را تقلید 

و کپی کند. 
این طراح به گران بودن قیمت نرم افزارهای 
اصلی طراحی طال و جواهر اشاره و اضافه 
کرد: قیمت های میلیونی این نرم افزارهای 
برای طراحان مشــکل آفرین است، زیرا 
برنامه رایانه ای با قابلیت طراحی سه بعدی 
اگرچه اهمیت دارد، اما همه طراحان به 
دلیل گرانی قادر به خرید آن نیستند و از 
نسخه های غیر اصلی این برنامه ها استفاده 

می کنند. 

   تخصص گرایــی و آموزش رمز 
موفقیت در صنعت طال و جواهر 

طراح زیورآالت طــال و جواهر تخصص 
گرایی را رمز موفقیت در این زمینه برشمرد 
و گفت: چنان چه به طراحی و ســاخت 
طال دیدگاه تخصصــی و حرفه ای وجود 

داشته باشد می توان شاهد رونق این هنر 
و صنعت بود. 

پروین سلحشوری ادامه داد: امروز هویت 
یک نام تجاری یا همان برند همانند سرمایه 
برای ســازمان و محصــوالت آن ارزش 
آفرینی می کنــد و از نظر مصرف کننده 
یک برند معرف پایه و اساس یک انتخاب 
مطمئن و مطلوب است بنابراین مدیریت 
مناسب نام تجاری یا همان برندسازی در 
رسیدن به اهدافی چون وفاداری مشتریان، 
مشتری مداری و ســوددهی بسیار موثر 

است. 
وی ادامه داد : توجه نکردن به برندسازی 
قوی و کارا موجب شــده تا شرکت های 
داخلــی در حفظ مشــتریان خود دچار 
مشکل شــوند و  از تاثیر نام تجاری قوی 
 برافزایش ســودآوری شــرکت بی بهره 
مانده اند و این امر در خصوص طراحان طال 

و جواهر صدق می کند. 
سلحشوری اضافه کرد : به طور کلی سطح 
طراحی کشور ما حرفه ای و بسیار چشم 
نواز و چه بسا در مســابقات طراحی دنیا 

ایران کمابیش صاحب مقام بوده است. 
این طراح زیورآالت تفاوت بین برندهای 
ایرانی و کشورهای دیگر را در قدرت و نظام 
تولید دانست و گفت: با توجه به پیشرفته 
 تربودن و قــدرت مالی باالتــر برندهای
 مطرح دست طراح ها بازتر است و ایده ها 
به بهترین نوع ممکن ارایه می  شود، پس 
کنار هر طراح اگر سازنده ای قوی وجود 

داشته باشد یک برند به اوج می  رسد. 
وی ادامه داد : نوآوری و خالقیت در طراحی 
و تولید در این زمینه اهمیــت دارد، زیرا 
مشتری مداری و توجه به ذائقه مخاطب را 
در پی دارد.  این طراح طال و جواهر زینتی 
به ضرورت آموزش های تخصصی اشاره 
کرد و یادآور شد: چند سالی است که رشته 
تخصصی طراحی طــال و جواهر در نظام 
آموزشــی قرار گرفته که می تواند نتایج 

خوبی را در پی داشته باشد. 

اخبار اصفهان
گـــزارش



گردشگران خارجی استان اصفهان 10 درصد افزایش یافت
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: آمار بازدید گردشگران خارجی از 
جاذبه های تاریخی و طبیعی این استان در سال جاری به نسبت سال گذشته 10 درصد افزایش نشان می دهد.

 فریدون اللهیاری بیان کرد: نزدیک به 400 هزار نفر گردشــگر خارجی از ابتدای ســال جــاری تا کنون از 
جاذبه های تاریخی و طبیعی استان اصفهان دیدن کردند که بیشتر از کشور های اروپایی مانند فرانسه، آلمان، 

ایتالیا و اسپانیا بودند. 
وی بیشتر آنها را گردشگر فرهنگی و طبیعت گرد عنوان کرد و یادآور شد: برنامه ریزی جهت افزایش ورود گردشگر 

خارجی به کشور از اولویت های برنامه ششم توسعه است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان اضافه کرد: ظرفیت ها در این زمینه از ابتدای روی کار آمدن دولت 
تدبیر و امید تا کنون سه برابر افزایش یافته که برای توجیه این همه سرمایه گذاری نیازمند حضور قدرتمند در حوزه گردشگری خارجی 

هستیم. وی با اشاره به ورود نزدیک به چهار میلیون نفر مسافر داخلی و گردشگر خارجی از ابتدای سال جاری تا کنون به استان اصفهان عنوان 
کرد: هدفگذاری جدید در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حضور جدی تر در بازار کشورهای آسیای مرکزی، خاورمیانه، 

قفقاز و شرق آسیا می باشد.

هم رکابی برای اصفهان در روز اصفهان
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان از برگزاری هر هفته هم رکابی به مناســبت روز 

اصفهان خبر داد.
علیرضا صلواتی با اشــاره به برگزاری طرح هر هفته هم رکابی اظهار کرد: در هفته برگزاری این 
طرح، دستگاه های مختلف با ما همراه شدند تا با عملی کردن شعار »هوای اصفهان را داریم« در 

مسیر سالمتی خود و آرامش شهر گام بردارند.
وی با تاکید بر لزوم قرار گرفتن دوچرخه سواری در سبد روزانه حمل و نقل شهروندان اصفهانی افزود: 

ترافیک و آلودگی هوا دو معضل کالنشهرهای کشــور از جمله اصفهان است که اجرای برنامه هایی از این 
دست می تواند به تغییر ذائقه ترافیکی شهروندان و قرارگیری دوچرخه در سبد حمل و نقلی آنها منجر شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه تالش ما این است که دوچرخه سواری را به یک برنامه دائمی در زندگی 
شــهروندان اصفهانی تبدیل کنیم، اظهار کرد: اجرای طرح هر هفته هم رکابی گامی در راستای ترغیب شهروندان به استفاده از 
دوچرخه است، زیرا همراهی مدیران دستگاه های مختلف با این طرح، زمینه ساز الگودهی به مردم برای استفاده بیشتر از دوچرخه 

در سفرهای شهری خواهد شد. 

خبرهای دو خطیگردشگری

خودرو گران می شود؟ این سوالی است که حاال مدتهاست 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خودرو توامان می پرسند .

 از پس تغییر مرجع سیاســت گذاری و تصمیم گیری در 
خصوص قیمت خودرو، این احتمال می رفت که تغییرات 
قیمتی خودرو در راه باشد.پیش تر مسئولیت قیمت گذاری 
خودرو از شورای رقابت گرفته شد و ستاد تنظیم بازار مرجع 

تصمیم گیری در این زمینه اعالم شد . 

ایرنا
گـــزارش

خبرآنالین
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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رییس اتحادیه تلفن همراه:
توزیع گوشی های 

توقیفی از هفته آینده 
آغاز می شود

 رییس اتحادیــه صوتی، تصویری، 
تلفن همراه و لــوازم جانبی تهران 
گفت: گوشــی های تلفن همراهی 
که توسط مقام های قضایی توقیف 
 شــده بودند، مراحل رفع توقیف را 
گذرانده اند و توزیــع آنها از هفته 

آینده آغاز می شود.
دوم آبان ماه امسال اعالم شد بیش 
از 120 هزار گوشی تلفن همراه که 
واردکنندگان با وجــود دریافت ارز 
دولتی آن را با نرخ آزاد عرضه کرده 
بودند از سوی مقامات قضایی توقیف 
شده اســت تا به پرونده متخلفان 

رسیدگی شود.
محمدجــواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات نیز 
همــان روز اعالم کرد: بــرای رفع 
کمبود گوشی تلفن همراه در کشور 
قرار بود گوشــی های توقیفی رفع 
مشــکل و به بازار عرضه شوند که 
تاکنون این کار عملیاتی نشده است.

در همین پیوند »ابراهیم درستی« 
رییس اتحادیه صوتــی، تصویری، 
تلفن همراه و لــوازم جانبی تهران 
افزود: رایزنی های انجام شده با مقام 
های قضایی سبب شد آنها در این 
زمینه تصمیم های جدیدی اتخاذ 
کنند و بر همین اساس مقام های 
قضایی از همین هفته اقدام های الزم 
برای آزادســازی گوشی های تلفن 

همراه را انجام داده اند.
درستی خاطر نشــان ساخت: قرار 
اســت از هفته آینده این گوشی ها 
وارد بازار شــوند تا نیاز بازار برطرف 
شود. به گفته وی، این گوشی های 
تلفن همراه از طریق فروشگاه های 
معتبر دارای مجــوز صنفی توزیع 
خواهند شد. رییس اتحادیه صوتی، 
تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی 
تهران گفت: تعلق گرفتن ارز نیمایی 
به وارد کنندگان گوشی های تلفن 
همراه می تواند وضعیت بازار گوشی 
تلفن همراه را سامان داده و قیمت ها 

را نیز کاهش دهد.

مهر
خـــبـــر
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اشتغال زایی صنعت 
گردشگری از جرائم 

پیشگیری می کند
 عضو هیات علمی 
گروه حقوق دانشگاه 
عالمــه طباطبایی 
گفت: صنعت گردشگری یکی از عوامل 
پیشگیری از جرم است که با توجه به آثار 
اقتصادی و اشتغالزایی، این صنعت می تواند 

در این زمینه بسیار اثرگذار باشد.

حسین غالمی روز سه شنبه در نشست توسعه 
گردشگری پایدار در پیشگیری از جرائم که به 
همت معاونت اجتماعی و پیشــگیری از جرائم 
دادگستری کل اســتان تهران در کاخ گلستان 
برگزار شد، اظهار داشت: قانون توسعه ایرانگردی 
و جهانگردی مصوبه ســال 1370، فقط جنبه 
راهنمایی برای نهادها دارد و یک قانون ابتدایی 
در این حوزه به شمار می رود؛ از این رو، الزم است 
تیمی تخصصی به تهیه قانونــی جامع در این 

زمینه بپردازد.

    برنامه مدونی برای گردشگری نداریم
سید علی پاکدامن مدیرکل دیپلماسی عمومی 
وزارت امور خارجه نیز با بیان اینکه برنامه مدونی 
برای گردشــگران داخلی و خارجــی نداریم تا 
زیرســاخت های صنعت گردشگری را محکم 

کنیم، اظهار داشت: این مساله نیازمند 
آموزش است که در رســانه های عمومی مانند 
صدا و سیما یا مدارس و خانواده باید مطرح شود.

وی افزود: مشکالت گردشــگری بسیار ساده 
 اســت ولی ما بیشــتر بــه مســائلی همچون 
ستاره های هتل ها توجه می کنیم؛ در حالی که 
به برخی نکات ریز ولی مهم توجه نمی کنیم. در 
خارج از کشور شعاری برای تبلیغ ایران نداریم 
در حالی که کیش را به مروارید خلیج فارس می 
 شناسیم یا از اصفهان به عنوان نصف جهان یاد 

می کنیم.
پاکدامن ادامه داد: بسیاری از گردشگرانی که به 
کشور می آیند، باالی 50 سال سن دارند و معموال 
بازنشسته هستند البته در کشور ما گردشگری به 
عنوان یک اولویت شناخته نشده است؛ به عنوان 
نمونه هر زمانی که قیمت نفــت پایین می آید 
و درآمدها کم می شــود، به ســراغ گردشگری 

می رویم.

    ایران جزو 10 کشور اول جهان در جاذبه های 
گردشگری است

شــهرام علی محمدی معاون اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
تهران گفت: ایران از نظر جاذبه های گردشگری 
جزو 10 کشــور برتر جهان اســت ولی از نظر 
درآمدهای گردشگری جزو 100 کشور جهان 

هم نیست.
وی با اشــاره به اهمیت صنعت گردشگری در 
دوران تحریم ها اظهار داشــت: بیش از دو هزار 

و 840 تاسیس گردشــگری در استان 
تهران داریم که 63 هزار و 673 نفر شغل 
مستقیم ایجاد کرده است و این موضوع 
می تواند در پیشبرد صنعت گردشگری 

استان موثر باشد.
علــی محمــدی از ضــرورت تقویــت 
گردشگری در استان تهران سخن گفت 
و افزود: استان تهران از نظر داشتن ظرفیت 
گردشگری سالمت در کشور سرآمد است.

وی با اشاره به برخی مشــکالت در حوزه 
گردشگری در برخی مناطق استان تهران 
گفت: ایجاد شــبکه پلیس گردشگری در 
پایتخت ضروری است. همچنین الزم است 
دفاتر اطالع رسانی در مبادی ورودی کشور 
همچون فرودگاه ها، راه آهن و پایانه ها برای 

گردشگران خارجی ایجاد شود. 
علی محمدی همچنین خواستار تسهیل در 
تبدیل ارزهای خارجی شد و برگزاری رویدادها 
و جشنواره های استانی، ملی و بین المللی را در 
پایتخت باعث افزایش اشــغال هتل های تهران 

دانست.

    پنج میلیون گردشگر خارجی در سال 96 
از ایران بازدید کردند 

منوچهــر جهانیان رییــس دانشــکده علوم 
گردشــگری گفت: بیــش از پنــج میلیون و 
113 هــزار گردشــگر خارجی در ســال 96 
داشــتیم و 10 میلیون و 520 هــزار ایرانی نیز 
به خارج از کشــور ســفر کردنــد. در پنج ماه 
اول امســال شاهد افزایش گردشــگران ایرانی 
 بودیم کــه به میزان 30 درصد رشــد داشــته

 است.
وی یکی از راه های برون رفت از تحریم را توجه به 
صنعت گردشگری دانست و افزود: بسیاری از افراد 
تاثیرگذار و نخبه به عنوان گردشگر به جمهوری 
اسالمی ایران سفر می کنند و نگاه هر گردشگر 
پس از بازدیــد از ایران به دلیــل مهمان نوازی، 
امنیت و مناظر زیبا نســبت به کشور ما تغییر 

می کند. 
جهانیــان ادامــه داد: می توانیم بیــش از 10 
میلیون گردشگر خارجی در سال داشته باشیم 
به ویژه اینکه بســیاری از گردشگران خارجی 
تمایــل دارند به جــای اســتفاده از هتل ها به 
بازدید از مناطق روســتایی و عشایری بپزدازند 
 که در این مناطــق توانمندی های بســیاری 

وجود دارد.
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به گفته قطعه سازان، 
قیمت مواد اولیه 

صنعت قطعه سازی سه 
برابر شده و علیرغم 
وعده های داده شده 
تاکنون اقدام خاصی 

برای حل مشکالت 
صنایع خودرو و قطعه 

سازی انجام نشده 
است.

      وزیر نفت با اعالم اینکه در استفاده مجدد از کارت سوخت می خواهیم جلوی قاچاق سوخت را بگیریم 
تاکید کرد که بحث مان اصال افزایش قیمت یا سهمیه بندی بنزین نیست.

      وزیر اقتصاد اعالم کرد که با صبحت های انجام شده با خریدار و مجموعه مدیریتی نیشکر هفت تپه 
قرار است که حقوق کارگران را پرداخت کنند و مشکالت کاهش پیدا کند.

      رییس اتحادیه نانوایان فانتزی گفت: با وجود آن که تولیدکنندگان و واردکنندگان بهبوددهنده نان، 
ارز دولتی دریافت کرده اند اما محصوالت خود را با دالر 1۴ هزار تومانی ارزش گذاری می کنند.

      عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد از افزایش قابل توجه صادرات محصوالت فوالدی 
خبر داد و گفت: آمارهای جدید نشان  می دهد تقاضا برای محصوالت نهایی فوالدی بیشتر شده است.

      مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های مرغداران گفت: اگر قیمت هر کیلو گوشت مرغ، 9۸00 تومان 
تعیین شود مرغداران در هر کیلو 131۲ تومان ضرر می کنند.

      معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت:به رغم تحریم های موجود، برای تامین کاالهای اساسی مشکلی 
وجود ندارد و هم اکنون ۴.۵میلیون تن کاالدر بنادر در حال ترخیص و یا در مرحله تامین ارز قرار دارند.

هر چند این مهم پیش تر 
در دستور کار ستاد تنظیم 
بازار قرار گرفته اســت اما 
هنوز تصمیمی درباره تغییر 
قیمت خودرو از سوی این 
ستاد اتخاذ نشده و آن گونه 
که وزیر صنعت، معدن و 
تجارت می گوید کار در مراجع تخصصی و 

کارشناسی همچنان ادامه دارد.
 تغییر قیمت خودرو در حالی در دستور 
کار بررسی است که امسال خودرو افزایش 
قیمتی معادل با 7.6 درصد را تجربه کرده 
اما خودروســازان بر این اعتقادند که این 
افزایش کافی نیســت و الزم است برای 

دومین بار تغییر قیمت اتفاق بیفتد .
 رضــا رحمانــی، وزیر صنعــت نیز این 
موضوع را در مصاحبه اخیر خود رد نکرده 
 اما گفته اســت: مصوبه ای در این زمینه
 نداشته ایم و بخشــنامه ای وجود ندارد.

وی گفــت کارگروه هــای مختلف بحث 
تعیین قیمت را دنبال می کنند و در صورت 

تصویب نهایی به رسانه ها اعالم خواهد شد .

   چرایی طرح درخواست دوباره
با شــدت گرفتن نوســانات نرخ ارز، بازار 
خودرو همانند بســیاری از بازارها شاهد 
افزایش قیمت بود. هجوم ســرمایه های 
ســرگردان به بازار خودرو با هدف حفظ 
قدرت خرید، اتفاق مهمی بود که مناسبات 

این بازار را دستخوش تغییر کرد.
حاال قیمت های کارخانــه ای به رویایی 
 دســت نیافتنی بــرای مشــتریان بدل

 شــده اند و فاصله قیمت کارخانه تا بازار 
چنان اســت که عده ای ســود حاصل از 
 آن را راهی بــرای جبران تــورم رخ داده 
می دانند. منصور معظمی مدیرعامل سابق 
ایدرو اما می گوید نوسانات ارزی، ترس از 
توقف هکاری با شرکت های خارجی و ... 
بسیاری از مصرف کنندگان را نگران کرده 
است . اما سوال مهم اینجاست؛در صنعت 

خودروسازی چه می گذرد؟

   بدهــی ۲0هــزار میلیــاردی 
خودروسازان به قطعه سازان

در ماه های گذشته خودروسازان به دلیل 
نوسانات نرخ ارز با استناد به نوسانات نرخ 
ارز و کمبود نقدینگی در زمره بدهکاران 
قرار رگفتند، بدهکاران به قطعه سازان و 
نیمه مهرماه بود که آرش محبی نژاد، دبیر 
انجمــن صنایع همگن ســازی از بدهی 
15هزار میلیاردی خودروسازان به قطعه 

سازان خبر داد و گفت؛ این میزان بدهی در 
حال افزایش است و دقیقا در 21 آبان ماه 
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت 
خودرو اعالم کرد که بدهی ایران خودرو 
سایپا به قطعه سازان 20هزار میلیارد تومان 
است. به گفته قطعه ســازان، قیمت مواد 
اولیه صنعت قطعه سازی سه برابر شده و 
علیرغم وعده های داده شده تاکنون اقدام 
خاصی برای حل مشکالت صنایع خودرو 

و قطعه سازی انجام نشده است.
قطعه سازان بارها از کمبود نقدینگی در 
این شــرایط گالیه کردند و به گفته  دبیر 
انجمن صنایع همگن سازی در این شرایط   
نقدینگی قطعه سازان نسبت به گذشته 
باید سه برابر شود در حالیکه به دلیل عدم 
افزایش قیمت قطعات متناســب با نرخ 
تورم، نقدینگی این واحدها به حدود یک 

سوم کاهش یافته است.

   تعطیلی و تعدیل نیرو در کمین قطعه سازان
محبی نژاد بیان کرده است: به دلیل این 
شرایط در چند ماه اخیر تعداد قابل توجهی 
از واحدهای قطعه ســازی بــه تعطیلی 
کشانده شــده و بیش از 150 هزار نفر از 
نیروهای شاغل در این واحدها نیز تعدیل 
یا تعلیق شده اند.وی با بیان اینکه مسئوالن 
دولتی نیز در چنین شرایطی بیشتر به فکر 
حل مشکالت خودروســازان هستند تا 
قطعه سازان، تصریح کرد: هشدار می دهیم 
اگر وضع به همین شکل پیش برود تا دو 

ماه آینده تعداد نیروهای تعدیل یا تعلیق 
شده در صنعت قطعه سازی به 250 هزار 

نفر افزایش خواهد یافت.

   کاهش ۴0درصدی تولید خودرو
این اظهار نظرها در حالی صورت گرفته که 
اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
جدیدترین گزارش خود اعالم کرده؛ تولید 
انواع خودرو در مهر ماه امســال با کاهش 
39.8 درصدی نســبت به مدت مشــابه 
سال گذشــته همراه بوده است.بر اساس 
این گزارش تولید انواع خودرو در مهرماه 
سال جاری به 83 هزار و 27 دستگاه رسید 

که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
که 137 هزار و 914 دستگاه بوده، 39.8 

درصد کاهش داشته است.
همچنیــن تولید انواع خــودرو در هفت 
ماهه نخست سال جاری نیز کاهش 19.5 
درصدی داشته است به گونه ای که تولید 
انواع خودرو از 824 هزار و 601 دســتگاه 
در هفت ماهه نخست سال گذشته به 663 

هزار و 451 دستگاه رسیده است.

   خودرو گران می شود؟
با توجه به آمار ارایه شــده از سوی وزارت 
صمت و همچنین اظهــار نظرهای مکرر 

قطعه سازان و خودرو ســازان از کاهش 
نقدینگی و افزایــش هزینه های تولید به 
نظر می رسد افزایش دوباره قیمت خودرو 
در سال جاری اتفاق خواهد افتاد .خودرو 
در مسیر گرانی است و این فاصله عظیم 
قیمتی میان قیمت تحویل کارخانه و بازار 
، دلیل محکمی اســت تا خودروسازان بر 
پایه آن از افزایــش قیمت ها دفاع کنند و 
آن را راهی برای قطع دســت واسطه ها 
و دالالن بدانند . هر چه هســت، صنعت 
خودروی ایران آزمون تازه ای را پیش رو 
 دارد، آیا می تواتنــد از افکار عمومی نمره 

قبولی بگیرد؟

صنعت خودرو در معرض آزمونی دوباره؛

مدافعان گران شدن خودرو چه استداللی دارند؟
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همایشنوآوریسازمانیوتعاملبااستارتآپها
همایش نوآوری سازمانی و تعامل با استارت آپ ها از سوی معاونت کسب وکار اتاق تهران برگزار شد. این همایش 
که پیش از این نیز طی چندین نوبت برگزار شده بود، به موضوع پیاده سازی نوآوری در کسب و کار بنگاه ها و 

خلق رشد و بهبود فعالیت های شرکت ها از مسیر اکوسیستم نوآوری پرداخته شد.
در این همایش که با حضور مدیران بنگاه های اقتصادی و نیز صاحبان چندین استارت آپ ایرانی برگزار شد، 
مدیر کسب و کارهای نوین اتاق تهران یکی از اهداف برپایی این سلسله از گردهمایی را، تعامل و همفکری میان 

صاحبان کسب و کار از بخش خصوصی و خالقان استارت آپ ها برای توسعه ضریب نفوذ نوآوری در بنگاه های 
اقتصادی و صنعتی عنوان کرد.

به گفته وی، به دالیل مختلف در کشــور موج خروج فعاالن اقتصادی از کسب وکارهای صنعتی و ورود به عرصه های 
استارت آپی آغاز شده است که این اتفاق به دلیل عدم شناخت کافی از اکوسیستم کسب و کارهای نو، می تواند تهدیدآمیز باشد.

همچنین در این گردهمایی، امین هاشمی از اعضای گروه علمی موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی، پیرامون مقوله حکمرانی نوآوری در 
کسب و کار، سخنانی را ایراد کرد. وی طی توضیحاتی، تصریح کرد که نفوذ و پیاده سازی نوآوری در سازمان ها و کسب و کارها، می تواند سهم باالیی 

از درآمدها را خلق کند.
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استارتآپ

استفادهازفناوریبالکچینبرایترویجسالمتیتوسطاستارتآپها

راسالمتیبهمرتبطهایدادهمدیریتچینبالکحوزهدرفعالهایآپاستارت
دراختیارکاربرقراردادهوتعریفجدیدیازقوانینارائهمیدهند.

فناوری بالک چین، پتانسیل زیادی دارد و می تواند با از بین بردن سلسله مراتب و دخالت 
موسسات، مدیریت داده ها و تصمیم گیری را به مردم واگذار کند. استارت آپ هایی که پتانسیل 
فناوری بالک چین را درک کرده اند در تالش هستند با برجسته کردن نقش بیمار در فرآیند، 
بهبود انقالبی در زمینه  مراقبت از سالمتی ایجاد کنند. کلید موفقیت مشترک استارت آپ ها 

مالکیت داده و استفاده از آن در مسیری جدید است.
 این استارت آپ ها داده ها را مستقیما در اختیار بیمار و نه موسسات درمانی قرار می دهند تا 
فرآیند درمان را شخصی سازی، تعاملی، قابل پیش بینی و مقرون به صرفه کنند. ۵۲ درصد 
کاربران تلفن های هوشمند می توانند اطالعات مرتبط با سالمتی را روی دستگاه های خود 
دریافت می کنند و این یعنی در آینده شــاهد تحوالت گســترده ای در صنعت مراقبت از 
سالمتی خواهیم بود. در ادامه  این مقاله  به معرفی چهار استارت آپی می پردازیم که از فناوری 

بالک چین برای تحول در صنعت مراقبت از سالمتی استفاده می کنند.

BowheadHealthآپاستارت-۱
این شــرکت قصد دارد خدمات مرتبط با مراقبت از سالمتی را به یک 
فرآیند ســرگرم کننده تبدیل کند. به این صورت که درک، تفســیر 
و دسترســی به اطالعات بهداشــتی و سالمتی را تســهیل می کند. 
اپلیکیشن این استارت آپ اطالعاتی در مورد سالمتی، میزان مصرف آب، 
وضعیت مزاج، خواب، انرژی و سطح فعالیت را به عنوان ورودی دریافت 
 کرده و اهدافی به منظور باال بردن ســطح سالمتی کاربر به او پیشنهاد 
می دهد. کاربر می تواند پیشرفت فرآیند را نظارت کند و از آخرین خدمات 

و محصوالت مرتبط با سالمتی آگاه شود.
بنیان گذاران این استارت آپ قصد دارند در آینده  امکاناتی مانند  مجموعه 
کیت های تست خانگی، مکمل های غذایی و تعامل کاربردی با پزشکان را 
مهیا کنند. عالوه براین فناوری بالک چین این استارت آپ سیستم مدیریت 
داده های مرتبط با سالمتی را با بیمارستان ها، پزشکان و کلینیک ها تجمیع 

خواهد کرد تا اشتراک گذاری داده در آینده آسان تر شود.
نکاتجالبدرمورداستارتآپ: این استارت آپ تعامل کاربر با اپلیکیشن 
و فرآیند رسیدن به اهداف سالمتی را به شکلی سرگرم کننده و نه ترسناک و 
جدی طراحی کرده است. عالوه براین توکن هایی که در ازای دست یابی به اهداف در اختیار 
کاربر قرار داده می شود، انگیزه  او برای ادامه  مسیر را چند برابر می کند. همچنین کاربر در 
اطالعات ورودی اپلیکیشن نیازی به مشخص کردن جنسیت خود ندارد و درنتیجه از نظر 

جنسیتی هیچ تبعیضی بین کاربران گذاشته نمی شود.

Sweatcoinآپاستارت-۲
اپلیکیشن این استارت آپ قدم های طی شده توسط کاربر را اندازه گیری می کند و با واحد پول 
مخصوص اپلیکیشن به کاربر جایزه می دهد. از این واحد پول می توان برای خرید تجهیزات 
ورزشی و ثبت نام در سالن های بدن سازی استفاده کرد. این اپلیکیشن با سایر ردیاب های 
تناسب اندام همگام نمی شود اما به جی پی اس دستگاه متصل می شود و قدم های کاربر را به 
درستی می شمارد. این اپلیکیشن تنها گام هایی را می شمارد که خارج از محیط بسته برداشته 
می شوند. بنیان گذاران این استارت آپ امیدوار هســتند که Sweatcoin را به یک ارز 

دیجیتال مستقل و نه تنها واسطه ای برای مبادله  کاال با کاال تبدیل کنند.
نکاتجالبدرمورداستارتآپ: این استارت آپ برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده 

از اپلیکیشن خود روی فعالیت در محیط باز تمرکز کرده است. عالوه براین معتقد است ورزش 
کردن در محیط باز و قرار گرفتن در هوای آزاد برای کاربران لذت بخش تر خواهد بود.

wHealthآپاستارت-۳
این استارت آپ نیز مانند سایر استارت آپ های فعال در این زمینه، مالکیت و مزایای اطالعت 
سالمتی و بهداشتی هر کاربر را در اختیار خودش قرار می دهد. کاربران می توانند اطالعات 
مرتبط با خود را از میان مجموعه داده های تجمیع شده در اپلیکیشن انتخاب کنند. اطالعات 
وارد شده در اپلیکیشن به موسسات بهداشتی تایید شده فروخته شده و به کاربران پاداش داده 
می شود. کاربران همچنین می توانند با انجام چالش های از پیش تعیین شده در اپلیکیشن 
مانند ۱۵ هزار قدم در روز، داشتن خواب کافی و همگام کردن دستگاه های خانه با اپلیکیشن 
توکن WLTH دریافت کنند. توکن های دریافت شــده می توانند برای خرید محصول و 

خدمات درون برنامه ای استفاده شوند.
نکاتجالبدرمورداستارتآپ: این استارت آپ از راه های مختلف سعی می کند فرآیند 
درآمدزایی از طریق فروش داده را تسهیل کند. همچنین مجموعه داده های استفاده شده 
در این اپلیکیشن بسیار زیاد است و نیاز نیســت کاربر برای ورود و مدیریت داده های خود 
زحمت چندانی بکشد. عالوه براین تکنولوژی استفاده شده در این اپلیکیشن به راحتی با 
سایر اپلیکیشن ها همگام می شود و کاربر می تواند پاداش خود را برای خرید سایر محصوالت 

و خدمات استفاده کند.

HealthWizzآپاستارت-4
اپلیکیشن این استارت آپ تمام اطالعات بهداشتی و ســالمتی افراد را تجمیع و مدیریت 
کرده و مالکیت آن را به کاربر می دهد. این اپلیکیشن اطالعات مورد نظر خود را از گجت های 
پوشیدنی، سوابق پزشکی، نتیجه  آزمایش و مالقات با پزشک جمع آوری می کند. کاربران 
مالک تمام اطالعات بهداشتی و سالمتی خود هســتند و در صورت تمایل می توانند این 
اطالعات را در اختیار متخصصان و محققان حرفه ای و شناخته شده قرار دهند. عالوه براین 
 کاربــران می توانند اطالعات خــود را در اختیار چند مرکز قــرار داده و از ایــن راه درآمد 

کسب کنند. 
نکاتجالبدرمورداســتارتآپ: اســتارت آپ Healthwizz برخالف ســایر 
استارت آپ ها به جای تمرکز روی چالش های ســالمتی به مالکیت داده ها و دسترسی به 

اطالعات پزشکی بیماران توجه می کند.

بسیاری از ما برای افزایش 
بهره وری خــود، تا حدی 
چند وظیفه را به صورت هم 
زمان انجام می دهیم. در 
دنیایی که سرعت زندگی 
دیوانه وار است، اغلب افراد 
تصور می کنند، کســانی 
که بتوانند چندوظیفه ای باشند معموال 
کارآمدتر و موثرتر از دیگران هستند. با این 
حال نمی توان به صورت قطعی گفت وقتی 
همزمان چند کار را با هم انجام می دهیم 
)عملکــرد چندوظیفه ای(، ســریعتر به 

کارهایمان می رسیم.
در واقع، عملکرِد چندوظیفه ای آن قدرها 
هم که فکر می کنیم ســبب بهره وری ما 
نمی شود. مهم تر از این، کیفیت کار ما تحت 
تاثیر عملکرد چندوظیفه ای، پایین می آید. 
به عبارت دیگر، به جــای صرفه جویی در 

زمان، وقت کم می آوریم.
در این مقاله به مسائل مربوط به عملکرد 
چندوظیفه ای و دالیل درست نبودن آن 
می پردازیم. همچنین پیشــنهادهایی را 
مطرح می کنیم تا عــادت چندوظیفه ای 

بودن را ترک کنید.

توهموایچندوظیفهعملکــرد
بهرهوری

بســیاری از افــراد در دهــه  گذشــته، 
چندوظیفه ای بــودن را تجربه کرده اند و 
اغلب آنها به یک نتیجه  مشترک رسیده اند: 
عملکرد چندوظیفه ای، بهــره وری ما را 

بیشتر نمی کند!
طبق بررســی های متعدد، بــا عملکرد 
چندوظیفه ای، حــدود ۲۰ تا ۴۰ درصد 
از زمان  ما، بســته به نوع کاری که انجام 

می دهیم، به هدر می رود.

دلیــل ســاده  بی فایده بــودن عملکرد 
چندوظیفه ای این است که ما نمی توانیم 
همزمان روی بیش از یک کار تمرکز کنیم. 
اما خودمان این طور فکــر نمی کنیم، به 
همین دلیل، برای به پایان رساندن کارهای 

بیشتر، چند کار را با هم انجام می دهیم.
تصور کنید می خواهید با کسی صحبت 
کنید و همزمان پاســخ یک ایمیل را هم 
تایپ کنید. هر دوی این کارها مســتلزم 
ارتباطات هستند. شما نمی توانید با کسی 
صحبت کنید و همزمان یک پاسخ بسیار 
روشن و متمرکز به یک ایمیل بدهید. این 
دو کار بسیار متناقض هستند. هنگام انجام 
هر دوی این کارها با هم، فشار زیادی را به 

مغزتان وارد می کنید.
حاال به این فکر کنید که حین گوش دادن 
به حرف های کسی، در حال نوشتن یک 
ایمیل هستید. انجام همزمان این دو کار با 
هم، اندکی راحت تر است، چون مهارت های 
الزم برای انجام آنها با هم متفاوت است. اما 
هنگام نوشتن، باز هم توجه تان به فردی که 
با شما صحبت می کند، کم و زیاد می شود. 
شما نمی توانید همزمان روی هر دو کار، 

به طور کامل تمرکز کنید.
بزرگ ترین مشکل چندوظیفه ای بودن این 
است که کیفیت انجام کار را پایین می آورد. 
ما می خواهیــم دو کار یا بیشــتر از آن را 
همزمان انجام بدهیم و نتیجه این می شود 
که کیفیت انجام کارمان، در مقایســه با 
زمانی که بــه تک تک کارهــا جداگانه 
می پرداختیم، کمتر می شود. حین انجام 
چند وظیفه  بــا هم، مغز بــرای پردازش 
اطالعات هــر وظیفه، بایــد جهت یابی 
کند. اگر این کار با ســرعت انجام شــود، 
ما نمی توانیم تمام تمرکــز و توجه مان را 
معطوف هر یک از آن کارها کنیم. بنابراین، 
کیفیت کارمان پایین می آید. هرچه این 
جابه جایی، بین کارهای پیچیده تر و فنی تر 
باشد، افت کیفیت هم بیشتر خواهد بود. 
برای مثال، غیرممکن است بتوانید حین 
گپ زدن احساسی با یک همکار، یک متن 

سخنرانی باکیفیت هم بنویسید.
نقطه ضعف دیگر عملکرد چندوظیفه ای 
اثری است که بر روی ســطوح استرس 
ما می گذارد. رسیدگی فوری به کارهای 

متعدد باعث می شــود احساس ضعف و 
خستگی بیش از حد کنید.

از سوی دیگر، به احســاس رضایتی فکر 
کنید کــه از توجه کامل تــان به یک کار 
خواهید داشت. وقتی روی یک کار تمرکز 
می کنید، پس از پایان آن کار، احســاس 
می کنیــد آن را با کیفیــت خوبی هم به 
سرانجام رسانده اید. این حالت، وضعیت 
جریان یامدل تچان نــام دارد و مهارتی 
اســت که با اندکی تمرین ، می توان به آن 

دست یافت.

عملکردبهگرایشتشــخیص
چندوظیفهای

شاید تشخیص اینکه چه زمانی مشغول 
عملکــرد چندوظیفه ای هســتید، کار 
سختی باشد، اما برای شناسایی این حالت، 

شاخص های مهمی وجود دارند:
اگر صفحات زیادی روی مانیتور کامپیوتر 
شما باز است، پس احتماال مشغول انجام 
چند وظیفه  با هم هستید. همین شاخص 
درباره  میز کار شما هم صدق می کند. اگر 
پوشه ها و کاغذهای زیادی روی میز کار 

شماست، ممکن اســت در حال عملکرد 
چندوظیفه ای باشید.

احتمال عملکرد چندوظیفــه ای زمانی 
بیشتر می شود که شــما پروژه یا کاری 
را انجــام می دهید که لذتــی از انجام آن 
نمی برید. برای مثال، تحلیل با اســتفاده 
از نرم افزارهای صفحه گســترده )اکسل( 
شاید کار ناخوشایندی باشــد، بنابراین 
ممکن است حین انجام این کار، برای کم 
کردن بار وظیفه  فعلی، مرتب در اینترنت 
جســت وجو کنید و به دنبال برنامه ها یا 
دســتورالعمل های کمکــی جدید برای 

پیشبرد کارتان باشید.
وقفه هــای مکرر هــم می تواند ســبب 
چندوظیفه ای بودن شــود. برای مثال، 
ممکن است مشغول نوشتن حساب دخل 
و خرج واحد کاری  تان باشــید که یکی از 
همکاران  به اتاق شما بیاید و سوالی بپرسد. 
در این موقعیت، سعی می کنید همچنان به 
نوشتن ادامه دهید و همزمان جواب سوال 

همکارتان را هم بدهید.

کناررابودنایچندوظیفهچگونه
بگذاریم

اگر بخواهیم کیفیت کارمان را باال ببریم، 
استرس خود را کم کنیم و کارآمدتر شویم، 
پس باید عادت چندوظیفه ای بودن را کنار 

بگذاریم. در زیر پیشنهادهایی برای کمک 
به ترک عادت چندوظیفگی بیان می کنیم:

روز خود را به چند بخش تقســیم کنید. 
زمان های خاصی را به تماس های تلفنی، 
جواب دادن به ایمیل ها و انجام تحقیقات 

اختصاص دهید.
وقفه های کاری تان را مدیریت کنید. جایی 
بنویسید که چه کســی بیش از همه در 
کار شما وقفه ایجاد می کند و ضرورت یا 
فوریت این وقفه ها در چه حدی اســت. 
وقتی وقفه های پیش بینی شده  یک هفته 
را جمع کردید، با هدف مدیریت وقفه هایی 
که دیگران ایجاد می کنند و کاستن آنها، 
مودبانه اما قاطعانه با ایــن افراد برخورد 
کنید. بیاموزید چگونــه تمرکزتان را باال 
ببرید. اگر بــه چندوظیفه ای بودن عادت 
کرده باشید، انجام نوبتی کارها ممکن است 
در ابتدا عجیب به نظر برسد. اما از نتیجه  
تمرکز کامل روی انجــام یک کار و پیاده 
کردن این روش برای انجام کارهای بعدی، 

شگفت زده خواهید شد.
هر زمان که مشغول انجام کاری هستید 
و وسوسه  بررسی ایمیل یا جست و جو در 
اینترنت به سراغ شما می آید، نفس عمیقی 
بکشید و در برابر این وسوسه مقاومت کنید. 
توجه تان را مجددا معطوف کاری کنید که 

در حال انجام آن هستید.

افزایش بهره وری تا چه حد؟!

چندوظیفهاینباشید!

راخودمچزمانهر
ایچندوظیفهحین

همانجا،گرفتیدبودن
.بکشیدکارازدست
رویآرامدقیقهپنج
وبنشینیدصندلی

.ببندیدراتانچشمان
هایاستراحتاین
ذهنتواندمیکوتاه
متمرکزدوبارهراشما
راتاناسترس،کند

موجبوبیاوردپایین
افزایشتمرکزشود.

کهدرحالی،هستیدفروشندهیکباتلفنیمکالمهحالدر
خودقبلیتلفنیهایتماسدربارههایییادداشتآرامیبه
همکاری،تلفنیمکالمهاینشدنتماممحضبه.نویسیدمی
پیامخواندنحینشما.فرستدمیفوریپیامیکشمابرای
.هستیدمدیرتانداخلیشمارهگرفتنحالدر،همکاراین
کارهایانجامفهرست،مدیرباتلفنیمکالمهحین،سپس

هفتگیتانرابهروزمیکنید.

،،
جایتانحواس،کاریانجامهنگاماگر
درذهنیحضوروتمرکزبا،استدیگری
برای.بدهیدنظمافکارتانبهباید،لحظه

حضورگروهیمهمجلسهیکدرشاید،مثال
باشیدسخنرانییکفکردراما،باشیدداشته

خودتانبه.بدهیدانجامزودیبهبایدکه
رویبایدوهستمجلسهتواالنمن«:بگویید

».کنمتمرکزگیرممییاداینجاکهچیزی

چطور
یـــادداشت
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زومیت
یـــادداشت

علتدرموردتحقیق
مرگومیر

استارتآپها

بنیانگذار محلی برای آموزش 
استارت آپ ها گفت: علت مرگ 
و میر استارت آپ ها در واقع عدم 

توجه آنها به بازار است.
علــی رودگر بنیانگــذار مرکز 
آموزش استارت آپ ها و کمک 
به اکوسیستم استارت آپی در 
حاشیه ششمین مجمع اقتصاد 
فناوری نانو گفت: ممکن است 
خیلی از افراد ایده داشته باشند 
اما تبدیل آن به کســب و کار، 
چالش های زیادی دارد که این 
چالش ها می تواند از پشتکار، 
تصمیم ها تا جذب سرمایه باشد. 
مشــکالت زیادی گریبانگیر 
استارت آپ ها در ایران می شود 
اما ایده پردازان باید طوری ایده 
خود را طراحی کنند که بازار آن 

را بسنجند.
رودگر با تاکید بــر اینکه هنوز 
ســرمایه گذاری روی استارت 
آپ ها و ایده هــای فناورانه در 
کشــور ما جا نیفتاده اســت، 
خاطرنشان کرد: این بزرگترین 
چالش اکوسیستم استارت آپی 

در ایران است.
این کارشناس امور استارت آپ ها با 
اشاره به پیشنهاداتی به ایده پردازان 
اظهار داشــت: افراد بایــد ایده های 
درستی را انتخاب کنند و بتوانند 
به واسطه ایده خود یک محصول 
بازار پسند به تولید برسانند تا 
سرمایه گذار مشــتاقانه روی 
طرح آنها سرمایه گذاری کند 
زیرا دیدگاه اصلی سرمایه گذاران 
روی بــازار و فــروش محصول 

است.
وی بــا تاکید بر اینکــه در واقع 
سرمایه گذاران به دنبال مشتری 
و بازار هستند، گفت: این دیدگاه 
به طور سنتی از سرمایه گذاران 
وجود دارد و آنها همواره منتظر 
سوددهی هستند.  البته باید به این 
نکته توجه داشت که برای رسیدن 
به بلوغ یک اســتارت آپ نیاز به 

مدت زمانی هشت ساله است.
وی افزود: آمار متوسط مرگ و 
میر استارت آپ ها در جهان ۹۰ 
درصد اســت که این میزان در 
کشور ما شاید ۷۰ تا ۹۰ درصد 

باشد.
وی با اشاره به علت عمده اصلی 
از رده خارج شدن استارت آپ 
ها تصریح کرد: معمــوال ایده 
 تطابقی با بازار ندارند و این باعث
 می شــود اســتارت آپ از رده 

خارج شود.
وی با اشــاره به دالیل دیگر از 
رده خارج شدن استارت آپ ها 
گفت: معموال نبود سرمایه گذار و 
ناآگاهی تبدیل ایده به محصولی 
که بازار نداشته باشد علت اصلی 
مرگ و میر اســتارت آپ ها به 
شــمار می رود. ایده زمانی به 
محصول تبدیل می شــود که 
خالقانه باشد و در راستای حل 
مشکلی طراحی شده باشد. در 
این صورت است که یک ایده به 

سرعت توسعه می یابد.
بنیانگذار محلی برای آموزش 
اســتارت آپ ها ادامه داد: اگر 
این طور نباشد ســرمایه گذار 
از ســرمایه گــذاری روی ایده 
منصــرف خواهد شــد. خود 
ایده پرداز باید بتواند با تعیین 
میزان بازار و تعداد مشــتری، 
 ســرمایه گــذار خــود را قانع 

کند.

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

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

Imam Mosque Isfahan Province, Isfahan , Imam square 200000

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

Decorative Arts Museum  Isfahan, Isfahan Province, Ostandari Street 150000

Contemporary Art Museum Isfahan Province, Isfahan , Ostandari Street 200000

Located in the historic centre 
of Isfahan, the Masjed-e Jāmé 
(‘Friday mosque’) can be seen 
as a stunning illustration of the 
evolution of mosque architecture 
over twelve centuries, starting in 
ad 841. It is the oldest preserved 
edifice of its type in Iran and 
a prototype for later mosque 
designs throughout Central Asia. 
The complex, covering more 
than 20,000 m2, is also the first 
Islamic building that adapted 
the four-courtyard layout of 
Sassanid palaces to Islamic 
religious architecture. Its double-
shelled ribbed domes represent 
an architectural innovation that 
inspired builders throughout 
the region. The site also features 
remarkable decorative details 
representative of stylistic 
developments over more than a 
thousand years of Islamic art.
The Jameh complex is a veritable 
museum of Islamic architecture 
but still functions as a busy place 

of worship. In a couple of hours, 
you can see and compare 800 
years of Islamic design, with each 
example near to the pinnacle 
of its age. The range is quite 
stunning – everything from the 
geometric elegance of the Seljuks 
through to the Mongol period and 
on to the refinements of the more 
baroque Safavid style. At more 
than 20,000 sq metres, it is also 
the biggest mosque in Iran.
Religious activity on this site 
is believed to date back to the 
Sassanid Zoroastrians, and 
the first sizeable mosque was 
built by the Seljuks in the 11th 
century. Of this, the two large 
domes above the north and south 
have survived intact, with most 
of the remainder destroyed by 
fire in the 12th century. The 
mosque was rebuilt in 1121, 
with later rulers making their 
own enhancements.In the centre 
of the main courtyard, which is 
surrounded by four contrasting 
iwans, is an ablutions fountain 
designed to imitate the Kaaba at 
Mecca; would-be hajji pilgrims 
once used it to practise the 
appropriate rituals. The two-
storey porches around the 
courtyard’s perimeter were 
constructed in the late 15th 
century.
The south iwan is very elaborate, 
with Mongol-era stalactite 
mouldings, some splendid 15th-
century mosaics on the side 
walls, and two minarets. Behind 

it is the grand Nezam al-Molk 
Dome, which is flanked by Seljuk-
era prayer halls.
The north iwan has a wonderful 
monumental porch with the 
Seljuks’ customary Kufic 
inscriptions and austere brick 
pillars in the sanctuary. Behind 
it (entered through a door next 
to the iwan) is a prayer hall 
featuring a forest of pillars. Walk 
to the rear and you will find the 
exquisite Taj al-Molk Dome, 
widely considered to be the finest 
brick dome ever built in Persia. 
While relatively small, it is said 
to be mathematically perfect 
and has survived dozens of 
earthquakes with nary a blemish 
for more than 900 years.
The west iwan was originally 
built by the Seljuks but later 
decorated by the Safavids. It has 
mosaics that are more geometric 
than those of the southern 
hall. The courtyard is topped 
by a maazeneh, a small raised 
platform with a conical roof from 
where the faithful used to be 
called to prayer.
The Room of Sultan Uljeitu (a 
14th-century Shiite convert) 
next to the west iwan is home 
to one of the mosque’s greatest 
treasures – an exquisite stucco 
mihrab awash with dense 
Quranic inscriptions and floral 
designs. Next to this is the 
Timurid-era Winter Hall (Beit 
al-Shata), built in 1448 and lit by 
alabaster skylights.

Masjed  Jame :
The Encyclopedia of Iranian -Islamic Art

Negaar Varzaneh 
Traditional Guest House
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Shahan 
Dasht 
Waterfall: A 
Waterfall in 
Amol, North 
of Iran

Shahan Dasht, the 
largest waterfall 
in Mazandaran 
province, has joined 
the list of Iran’s 
national sites.
It lies in the village 
of Shahan Dasht, 
96km on the Haraz 
road (65km from 
the city of Amol) in 
the district of Amiri. 
It is visible once on 
the road.
The large 
p e r m a n e n t 
waterfall is located 
on the south side 
of the road and 
Haraz River and 
offers a magnificent 
landscape. It flows 
down on a pyramid-
like mountain, 
beside the Malek 
Bahman castle, 
overlooking the 
village of Shahan 
Dasht.

On the heights 
overlooking the 
village, flows the 51 
–meter waterfall, 
the largest in 
the province of 
Mazandaran. There 
are 3 waterfalls 
totally, about 
180 meters high 
altogether. Over the 
main waterfall on 
the mountain lies 
the large castle of 
Malek Bahamn, also 
known as Malake 
Ghale. It was called 
Angel’s castle in the 
old days.
The 3000- year-old 
strong monument 
was built with 
stone and a mixture 
of milk, eggs and 
a kind of soil. To 
reach the waterfall 
a visitor should 
head off from the 
village of Vana, on 
the road leading to 
the village of Shahan 
Dasht. It takes about 
15 minutes to walk 
there. There are 
parking lots in the 
village.
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where to stay

Negaar Varzaneh Traditional Guest House is 
a new historic building dating back to Pahlavi 
Era. It has a spectacular rooftop view over 
Jame Mosque and Varzaneh town. “Negaar” is 
a Persian word means picturesque that refers 
to paintings and artistic designs. It is also a 
feminine given name meaning beloved.
Varzaneh is a hidden gem in the middle of the 
desert. It is a traditional Persian village with 
a lot of sightseeing to visit. Tour in the narrow 
brick alleys and see women in their typical 
white Chadors, enjoy the view from the top of 
the Pigeon Tower and also listen to the local 
farmers singing to their cattle.
Negaar Varzaneh Traditional Guest House is 
located in the vicinity to Salt Lake, a vast salty 
platform – that once upon a time used to be a 
sea – and the beautiful Sand Dunes, from where 
you can enjoy a beautiful sunset and the peace 
of the stunning nature.
Notably, this traditional house in Isfahan 
has a rooftop restaurant with a great view of 
an ancient mosque. It has a small but a well-
equipped kitchenette. They offer 13 rooms, 12 
of which are private rooms with a bathroom and 
a private quad room with a bathroom in front of 
it, which can be used as a dormitory.
It offers services like 24/7 reception, daily 
cleaning, tour desk, laundry, and ironing. 
Rooms feature facilities like air condition, 
heater, hairdryer, and towel. Moreover, prices 
include breakfast. With an extra cost, they 
provide lunch and dinner for you. Remarkably, 
they prepare all the foods with local ingredients 
and they are all homemade. They also offer 
tours that plan to help you discover the 
beauty of the area. Notably, the owner of the 
guesthouse, Mohammad is fluent in English, 
Persian and speaks a little bit French, Arabic 
and Italian as well.

Discover Fiery Colors Of 
Semirom In Autumn

nature

Autumn is the most beautiful season to take 
photos of nature in Semirom; seeing the trees 
turn yellow and red will cheer anyone up. Enjoy 
the last warm days of the year in Semirom with 
plenty to do from exploring the fiery colors of 
Semirom forests to collect wild plants.

In Islamic countries, in every 
city, there is a congregational 
mosque. In fact, the most 
important mosque in each 
city is called the Jame mosque. 
Friday sermon or prayer is 
recommended to Shiites and 
congregational mosques in 
towns and cities are used for the 
Friday sermons. In metropolitan 
cities, vast areas have been 
allocated for this purpose.

The mosque was 
rebuilt in 1121, 
with later rulers 

making their own 
enhancements.
In the centre 
of the main 

courtyard, which is 
surrounded by four 
contrasting iwans, 

is an ablutions 
fountain designed 

to imitate the 
Kaaba at Mecca; 

would-be hajji 
pilgrims once used 
it to practise the 

appropriate rituals. 
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A new railroad has come on 
stream in northwest Iran. The 
182-kilometer-long route 
was inaugurated by President 
Hassan Rouhani late Monday.
A total of 5.13 trillion rials (more 
than $39 million) worth of 
investments have been made in 
the project.The railroad has the 
capacity to transport one million 
passengers and 1.5 million tons 
of cargo per year, IRNA reported.
A section of the route connecting 
Maragheh in East Azarbaijan 
to Mahabad in West Azarbaijan 

Province (85 km) was 
previously inaugurated in the 
fiscal 2013-14, according to 
Financial Tribune.
The Monday inauguration of the 
remaining 97 kilometers means 
the two northwestern Iranian 
provinces (East and West 
Azarbaijan) are now connected 
to the national rail network.
The project is said to have 
created 180 direct jobs. Reports 
say it will save 50 billion rials 
($380,000) in fuel consumption 
every year.

The Central Bank 
of Iran (CBI) issued 
the instructions on 
return details of 
the hard currency 
earned by exporters 
back to the domestic 
financial system, 
Iranian media 
reported.
According to 
Trend news, the 
instructions, which 
aim to lead the export 
revenues from the 
non-oil exports back 
into the country’s 
economy through the 
Forex Management 
Integrated System 
(NIMA), mandate 
all the exporters of 
goods and services to 
guarantee bringing 
back to the country 
the foreign exchange 
amount allocated 
to them by the 
government at lower 
prices than the free 
market.
The exporters 
with the total of 
one million euros 
of exports per year 
are exempted from 
offering their income 
at NIMA.
Those with total 
exports of one to 
three million euros 
per year are required 
to offer 50 percent of 
their received foreign 
exchange from the 
government at NIMA.
The exporters with 
annual exports of 
three to 10 million 
euros are obliged to 
offer 70 percent.
Those with exports 
of above 10 million 
euros per year must 
offer 90 percent of 
the received foreign 
exchange at NIMA.
According to the 
estimations, some 
$47 billion of hard 
currency will be 
injected back to 
domestic financial 
system via exports by 
the end of the present 
Iranian calendar year 
(March 20, 2019).
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Iran: Urmia Railroad Comes on 
Stream

The foreign minister claimed that large 
amounts of money are laundered in Iran, 
but according to the official sources, 90 
percent of European banks and Canada 
are systematically engaged in money 
laundering. 
He further claimed that the opponents 
of joining FATF are against financial 
transparency and benefit from money 
laundering profits which amount to billions 
and joining FATF would prevent such 
transactions. 
It seems that the term “financial 
transparency” has turned into a pretext for 
FATF defenders to silence critics and justify 
their claims.
The important question here is “is FATF a 
reliable organization in combating money 
laundering and do its members have total 
financial transparency?” 
By looking at the background of FATF 
member countries, it is revealed that money 
laundering is still closely interwoven with 
their financial and banking systems and 
this international organization has failed 
to prevent money laundering. 
Money laundering statistics in FATF 
member countries
Money laundering happens when money 
resulted from illegal activities enter the 
clean financial or banking system of a 
country; this phenomenon has now turned 

into a major problem in international 
financial and banking systems. 
European Union member countries and 
North American countries are the major 
members of FATF, so it is expected that 
these countries comply perfectly with rules 
set against money laundering; however, 
in recent months, several international 
news agencies have reported of these 
countries’ extensive engagement in money 
laundering. 
According to Wall Street Journal, two third 
of Canadian banks don’t follow standards 
that combat money laundering. 
According to the Week, at least 18 of the 20 
biggest banks in Europe, including five UK 
institutions, have been fined for offences 
relating to money laundering over the last 
decade.
Donald Toon, director of prosperity at 
the National Crime Agency, admitted that 
money laundering in the UK was “a very big 
problem” and estimated that the amount of 
money laundered each year has now risen 
to a staggering £150 billion.
According to Reuters, Estonia, the 
European Union member country of just 
1.3 million people, has been at the center 

of a money-laundering scandal involving 
Danske Bank, handled more than $1 trillion 
in cross-border flows between 2008 and 
2017. 
However, FATF had not put Estonia on 
the list of high-risk countries in terms of 
financial transactions; and the country 
claimed that it cooperated with Council 
of Europe Select Committee of Experts on 
the Evaluation of Anti-Money Laundering 
Measures (MONEYVAL). 
According to these statistics, it seems that 
“fighting money laundering” is merely used 
as a cover-up to control some countries and 
holding them back in doing business with 
each other. 
It seems that our Foreign Minister should 
look for systematic money laundering 
in the European Union and other world 
markets and publicize them. Contrary 
to his statement, there has never been 
money laundering with such magnitude 
in Iran and the existing money laundering 
activities can be controlled with complete 
enforcement of local laws against money 
laundering and following check laws as well 
as implementing the local scheme for tax on 
investment income. 

US sanctions Iran for alleged 
oil shipping to Syria
The US Department of Treasury’s Office of Foreign 
Assets Control (OFAC) has sanctioned 9 individuals 
and entities for the so-called shipping Iran oil to Syria 
and in return financing Hezbollah and Hamas.
US sanctions Iran for alleged oil shipping to Syria
In its statement which was released on Tuesday, US 
Treasury Department claimed that it had discovered 
the illicit Iran-Russia-Syria network which aims 
to finance terrorism.The statement also accused 
Central Bank of Iran (CBI) officials to exploit the 
international financial system, claiming that they 
use a company whose name suggests a trade in 
humanitarian goods as a tool to facilitate financial 
transfers supporting this oil scheme.Accordingly, 
the US has blacklisted Mohammad Amer Alchwiki 
and his Russia-based company as central figures in 
complex Iran-Russia-Syria oil. 

Official: European Firms 
to Supply Equipment for 
Chabahar Port
A senior official of the Ports and Maritime 
Organization of Iran (PMOI) announced on 
Wednesday that the country has signed several 
contracts with the European companies despite 
the US sanctions to further equip the strategic port 
of Chabahar.“Supplying equipment for Chabahar’s 
Shahid Beheshti port has again been put on agenda,” 
Mohammad Reza Allahyar, a member of the PMOI’s 
executive board, told FNA on Wednesday.
“A number of contracts have been inked to this end 
and the European companies will cooperate with 
us in this area and special equipment, including 
dredging machines, will be purchased” he added.

More Entities Engage in 
Export Business
 Over 8,000 traders were involved in export business 
during the first seven months of the current year 
(March 21-Oct. 22), indicating that 1,100 more 
companies have tried their hand compared with 
the same period of last year, the outgoing head of 
Trade Promotion Organization of Iran said.Mojtaba 
Khosrotaj added that exports of 300 companies were 
more than $10 million each during the period, adding 
that their overall exports reached $20.8 billion, 
which constituted 77% of the country’s overall 
exports during the seven months. "There are both 
state-run and private sector companies among these 
companies. A number of private sector companies 
have exported more than $10 million worth of non-
oil goods each,” Financial Tribune quoted him as 
saying.Exports, excluding crude oil, mazut, kerosene 
and suitcase trade, hit 67.36 million tons worth 
$27.22 billion in the seven-month period, indicating 
a 1% decline in weight and a 13% increase in value 
year-on-year, the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration reported.

While Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif asks for joining 
FATF (The Financial Action Task Force on 
Money Laundering), it is obvious that the 
member countries of this organization 
are already actively engaged in money 
laundering, Mehr news agency reported.

FATF member countries, the 
very center of money laundering

news

By: Mohammad Ghaderi

Plan to Ease Import of Computers, 
Parts, Electronics in Iran
 In collaboration with Tehran Information Technology Union, the 
Islamic Republic of Iran Customs Administration has devised a 
mechanism to ease imports of computer equipment, parts, and 
electronics.
Over the past several months, due to the unprecedented jump 
forex rates, IRICA and importers were not able to agree on how to 
calculate the price of imported goods and the related tariffs. The 
extended uncertainty and market concerns hampered the work 
of importers and affiliated businesses.
Tehran IT Union’s director Mehdi Mirmehdi told the news website 

Peivast that after marathon talks IRICA and the union have come 
up with a system that can help ease the process. A database of the 
prices of goods is to be created under the supervision of the union.
He said as per an agreement between the union and the customs, 
a task force will be established to facilitate imports of computer 
devices, spares, and electronics, according to Financial Tribune.
“Furthermore, imported computer devices and electronics worth 
900 billion rials ($6.9 million) which have been stuck in IRICA 
warehouses for months will be cleared in the coming weeks,” 
Mirmehdi added.
As per a directive issued by First Vice President Es’haq Jahangiri, 
retailers of computer devices and electronics must put price 
tags ratified by the union on the goods they sell. Shopkeepers 

will be prosecuted if the price 
tags are missing or have been 
tampered with.
The Iranian currency has 
lost 70% of its value in the 
past eight months and the 
result has been that foreign 
currency rates jump every day 
hitting unprecedented highs 
several times in a week. On Tuesday 
the US dollar was traded at 132,000 rials in 
Tehran. The greenback was sold for 160,000 to 18,000 rials some 
weeks earlier. In  March it hardly fetched  42,000 rials.

Iran’s 
Central Bank 
reveals rules 
on export 
revenue 
return

Iran, Russia keen to continue joint 
projects
Iranian Minister of Roads and Urban Development Mohammad Eslami 
said on Tuesday that Islamic Republic of Iran and Russia will continue 
completion of construction operation of joint projects.
Iran and Russia have had good progresses in implementation of joint 
projects, he said, adding, “with the coordination made in this regard, the 
two countries have similar conditions in this respect and suitable ways 
have been paved for the two countries to continue implementation of 
joint projects strongly.”He further noted that the two sides will follow 
up their policies and programs within the framework of joint objectives 
as determined by the heads of the two countries.

Elsewhere in his remarks, Eslami added, “a trilateral summit will be held 
between Iran, India and Russia tomorrow.”
Moreover, another trilateral meeting will be held between Russia, Iran 
and Republic of Azerbaijan in ministerial level on Wed., he maintained.
Elsewhere in his remarks, he said, “in fact, effective steps will be taken 
for accelerating construction operation of these projects and we hope 
that joint projects between Iran and Russia will be put into operation.”
North-South Corridor will be stretched from India, Iran and Republic 
of Azerbaijan to Russia and then to Northern Europe and Scandinavia, 
he emphasized.Earlier, Russian President Vladimir Putin had pointed 
to the significance of North-South Corridor and added, “quadrilateral 
cooperation is underway for implementation of this comprehensive 
plan.”



1st int'l anti-piracy drill to be held 
next year: Iran Navy Cmdr
The first international anti-piracy drill will be held 
next year with the attendance of the Indian Ocean 
Rim Association (IORA) member states in the 
Indian Ocean, Iran’s Navy Commander Rear Admiral 
Hossein Khanzadi said.
Khanzadi made the remarks Wednesday addressing 
a meeting which was held on the eve of 'Navy Day' 
slated to be held on November 28.
Speaking to the Islamic Republic News Agency 
(IRNA) on the cooperation between Iran's Navy and 
world countries, he said Iran is an active member of 
the IORA. 
'We enjoy good cooperation with other countries; he 
said adding that various meeting took place between 
the Iranian navy force and other countries last year.
Khanzadi also referred to the cooperation between 
Iran and other countries in the field of training.
He also referred to the security in the regional 
waters and Persian Gulf, saying that Iran has 
established complete security without relying on 
trans-regional countries.
The Indian Ocean Rim Association (IORA) is an 
international organization consisting of coastal 
states bordering the Indian Ocean.
371 Iranian nationals extradited 
from foreign prisons
Some 371 Iranian nationals imprisoned overseas 
have been repatriated to Iran since the beginning of 
the current fiscal year (March 21), as senior official 
at the Ministry of Justice said.
Mahdi Shahrokhi, director general for international 
cooperation at the Ministry of Justice, said based on 
prisoner extradite agreements, the detainees have 
been sent to Iran to spend the rest of their terms in 
their homeland.
According to the official, 289 convicts were 
transferred to Iran from Turkmenistan, 54 from 
Thailand, 29 from Kuwait, and four from Armenia.
Shahrokhi added that five foreigners (four from 
Turkmenistan and one from Azerbaijan) who were 
incarcerated in Iran have been transferred to their 
countries during the same period.
Iran stays in N-deal, but different 
scenarios could be considered
Tehran will certainly continue to fulfill its commitments 
under the Joint Comprehensive Plan of Action for now, 
but various scenarios could be considered, Iranian 
Ambassador to Russia Mehdi Sanaei said Tuesday.
"There is no decision [in this regard] at this point, but 
different scenarios could be considered,” Sanaei said in an 
interview with Rossiya24- television.
The diplomat added that such scenarios could be 
considered if Iran sees that other countries participating 
in the JCPOA "do not fulfill their commitments."
Earlier this month, Washington introduced the second 
package of sanctions targeting Iran's oil sector.The 
measures were introduced in line with the US President 
Donald Trump's decision to withdraw from the 2015 Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), known as the 
nuclear deal, and re-impose its sanctions against Iran that 
had been lifted under the agreement. The first round of the 
US restrictions came into force in August.

Trump-launched second Cold War 
would lead to fiasco for US

The widening gap between the world powers 
on the two sides of the Atlantic Ocean has, at 
present, become noticeable more than ever.
Trump-launched second Cold War would lead 
to fiasco for US
This claim was backed up by the sensational 
and rousing speech by French President 
Emmanuel Macron in the German federal 
parliament (the Bundestag), his reemphasis 
on forming a united European army and the 
necessity of standing against US unilateral 
policies and, more importantly, German 
Chancellor Angela Merkel voicing strong 
support for him and his remarks.
This came as addressing a trade conference 
in Paris last week, French Finance Minister 
Bruno Le Maire warned that the world 
currently faced a new Cold War over trade 
triggered by tensions between China and the 
US, describing as perilous Washington’s trade 
policies toward Beijing.
“The real risk now is that we enter into a 
Cold War between China and the United 
States,” said Le Maire, “in which all countries, 
including Europe, come out losing. This open 
trade war will be economic suicide for the 
whole world. It is quite simply stupid.”
On the other hand, speaking at the Asia-Pacific 
Economic Cooperation (APEC) summit last 
week, Chinese President Xi Jinping harshly 
lambasted egocentric US economic policies, 
calling on the world to unite against it.
In addition, Moscow is on its toes to react 

duly in the face of Washington’s belligerent 
policies following the US’ threat of a unilateral 
withdrawal from the 1987 Intermediate-
range Nuclear Forces Treaty (INF) with 
Russia — dating from the Cold War, that has 
kept nuclear missiles out of Europe for three 
decades — and the plan by the North Atlantic 
Treaty Organization (NATO) to deploy more 
US nuclear weapons in Europe.
Apparently, the growing differences between 
Europe and the US on the one hand, and an 
increase in Washington’s hostilities toward 
Beijing and Moscow, on the other, are 
inevitably laying the groundwork for a second 
Cold War.
In fact, the international community is 
currently witnessing attempts by Donald 
Trump to shape his latest political behavior in 
the international arena: An ongoing effort to 
launch a second Cold War.
This new round of Cold War has already 
been started by the US with the Trump 
administration adopting the populistic and 
nationalistic “America First” policy, declaring 
a trade war on all its trade partners, resorting 
to sanctions towards countries that are 
against its strategies, deploying more nuclear 
weapons in Europe and pulling the US out of 
the INF.
There are, however, a number of differences 

between the first and second Cold Wars:
While the first Cold War was based on 
a bipolar and ideological and military 
confrontation, the second one is being 
launched in a globalized and multipolar 
atmosphere characterized by economic 
domination-seeking efforts.
During the first Cold War, the US had the 
upper hand and global support. However, in 
the second one, it has turned into an isolated 
member of the international community, 
failing to receive any international support.
The most important feature of the present 
Cold War is that a united Europe has lined 
up against the US, putting up a global front 
characterized by multilateralism in the face 
of US unilateralism.
China, a military power and the world’s 
second largest economy, along with Russia, 
is capable of dealing severe military and 
economic blows to the US in a second Cold 
War.
The second Cold War launched by the US is, 
in essence, aimed at compelling other states 
to pay ransom to Washington, depriving the 
Trump administration of any international 
credit.In the present Cold War, unlike the 
previous one, the US is no longer a global 
superpower and sees its political influence 
over the international community waning.

Head of Iran's Strategic Foreign 
Relations Council Seyed Kamal 
Kharrazi called on the European 
states not to surrender to the US 
pressures, and take rapid action in 
compliance with the 2015 nuclear 
deal to provide Tehran with the 
economic benefits promised under 
the agreement.

The bully-like hegemony of the United 
States is jeopardizing the security 
of not only the Middle East but also 
the world, said the director of the 
Center for Political and International 
Studies at Iran's Foreign Ministry on 
Wednesday in Tokyo.
The US unilateral exit from the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), better-known as Iran Deal, 
and sanctioning Iran is not just an 
issue between the US and Iran; it is 

also a violation of the international 
rules and a move against others, 
including Europe and Japan, said 
Mohammad-Kazem Sajjadpour in the 
10th conference of political talks of the 
Japan Institute of International Affairs, 
which was also attended by the Head of 
the institute Kenichirō Sasae.
The people and the government of 
Iran, relying on their domestic and 
regional capacities, can breeze 
through the crisis, as they have proved 

in the in the past four decades that 
they can stand against issues bigger 
than sanctions and manage them, said 
Sajjadpour.
Referring to the long relations 
between Iran and Japan, he said dialog 
between research institutes of the two 
counties is essential.
In the conference, which was 
also attended by some Japanese 
researchers and university professors, 
the two sides exchanged ideas about 

bilateral, 
regional, and 

international developments.

US bully-like hegemony endangering world: Iran politician
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Iran Perhaps Responsible 
for California Fires, Zarif 
Says
Iran’s foreign minister described US President Donald 
Trump’s pledge of support for Riyadh despite the murder 
of journalist Jamal Khashoggi as “shameful”, deploring 
Trump’s picking on Iran instead and joking that Tehran 
might even have been responsible for recent California fires.
“Mr. Trump bizarrely devotes the FIRST paragraph of his 
shameful statement on Saudi atrocities to accuse IRAN 
of every sort of malfeasance he can think of,” Mohammad 

Javad Zarif said in a message posted on his Twitter account 
on Tuesday.
He added, “Perhaps we’re also responsible for the California 
fires, because we didn’t help rake the forests — just like the 
Finns do?”
When visiting the scene of California’s devastating Camp 
Fire on Saturday, Trump said Finland had managed to avoid 
such fires by spending “a lot of time on raking and cleaning 
and doing things” to clear forest floors.
On Tuesday, Trump released a statement on the murder 
of journalist Saudi Jamal Khashoggi, starting his first 
paragraph with baseless allegations on Iran’s role in the 
region.

“The world is a very dangerous 
place! The country of Iran, as 
an example, is responsible for 
a bloody proxy war against 
Saudi Arabia in Yemen, trying to 
destabilize Iraq’s fragile attempt 
at democracy, supporting the 
terror group Hezbollah in Lebanon, 
propping up dictator Bashar Assad in 
Syria, and much more,” he said.Trump went 
on to vow to stay a “steadfast partner” of Riyadh despite 
saying that Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman may 
have known about the plan to murder Khashoggi in Istanbul.

President of the Iranian Red 
Crescent Society Ali Asghar 
Peyvandi said the United 
States' hostile approach and 
illegal sanctions, especially 
on food and medicine, 
directly target Iranian 
nation.
Speaking in a local ceremony 
on Tuesday, Peyvandi said "it 
is not the first time that the 
enemies impose economic 
sanctions on Iranian people; 
the Islamic Republic has 
been under sanctions 
since 40 years after Islamic 
Revolution."
US President Donald 
Trump pulled the US out of 
Iran nuclear deal on May 
8, breaking with Europe, 
and on November 5 a full 
panoply of US sanctions 
came into force against 
Iran. Humanitarian goods 
such as food, medicines 
and medical devices are 
"in theory" exempted from 
US sanctions! However, in 
practice, US restrictions 
on financial transactions 
between Iran and foreign 
banks violate their false 
claims.
Iranian bodies form 
committee to discuss 
CFT
Iranian Parliament, the 
Guardian Council, and the 
administration have formed 
a consultative committee to 
confer on Iran’s accession 
to the convention against 
the funding of terrorism 
(CFT), said Iranian Vice-
President for Legal Affairs 
Laya Joneydi on Wednesday.
Iranian administration has 
studied different aspects 
of this accession and it is 
trying to eliminate concerns 
of other national bodies 
in this regard, she noted, 
adding that resolving the 
ambiguities of this issue is 
among duties and missions 
of the administration.
She went on to say that 
if countries cannot enjoy 
CFT’s advantages in any 
circumstances, they can 
always withdraw from it by 
releasing a statement.
Iran’s Parliament ratified 
the bill in early October, 
as part of efforts to oblige 
the Financial Action Task 
Force (FATF) to remove 
the country from its 
blacklist, and submitted it 
to the Guardian Council for 
further consideration. The 
Council rejected the bill on 
November 4, on the basis 
of having found a series 
of faults with it, which, 
according to its spokesman 
Abbasali Kadkhodaei, 
were either ambiguous 
or ran counter to the 
country’s Shari'ah and the 
Constitutional law.

US sanctions on 
food, medicine 
target Iranian 
nation
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The chairman of the Iranian Parliament’s 
Economic Commission said the country’s 
Economy Ministry plans to establish an “anti-
sanctions management room” in a bid to 
counter the latest economic embargoes 
imposed by Washington against Tehran.    
Mohammad Reza Pour Ebrahimi said the 
members of the Parliament’s Economic 
Commission held a meeting in Tehran on 
Tuesday attended by Economy Minister 
Farhad Dejpasand and some banking officials.
“The formation of the anti-sanctions 

management room in the Economy Ministry 
aimed at monitoring the Americans’ 
measures in the banking sector and (Iran’s) 
moves to strengthen (its) banking system was 
discussed in the meeting,” he said.
The parliamentarian went on to say that 
some strategies to counter US sanctions on 
Iranian banks are confidential and will be 
pursued by the anti-sanctions management 
room. Tensions between Iran and the US have 
escalated since US President Donald Trump 
walked away from the 2015 nuclear deal 

between Iran and world powers in May and 
re-imposed sanctions on the Islamic Republic.
US officials have also repeatedly said they 
will cut Iran’s oil exports to zero.Following 
the US exit from the nuclear deal, Iran and 
the remaining parties launched talks to save 
the accord.Trump on August 6 signed an 
executive order re-imposing many sanctions 
on Iran, three months after pulling out of the 
Iran nuclear deal.He said the US policy is to 
levy “maximum economic pressure” on the 
country.

Iran’s Economy Ministry to Form ‘Anti-Sanctions Management Room’: MP



FATF member countries, the very 
center of money laundering

Lonely Siberian crane ‘Hope’ returns to 
Fereydunkenar
Iran's last visiting Siberian crane of the western population 
has been seen back at Fereydunkenar on Wed., wintering 
in the northern Iranian city for another year.The remaining 
Siberian crane from a historic western population that bred in 
western Russia and winters in Iran has returned once again on 
November 21 to Fereydunkenar, a city in Northern Iran, on the 
coast of the Caspian Sea. The lonely Siberian crane, of a species on 
the brink of extinction, has been named ‘Omid’ (Persian for ‘Hope’) by 
the locals. His return this year has caused much happiness and hope among 
the environmentalists and birdwatchers alike.

Iranian Foreign 
Ministry Spokesman 
Bahram Qassemi 
underlined that his 
country has not so 
much benefited from 
the 2015 nuclear deal 
and has remained 
committed to it after 
the US withdrawal 
just for EU's 
insistence, adding that 
implementation of 
undertakings based on 
the agreement is a must 
for Europe."Europe 
insists that the nuclear 
deal should survive and 
we have remained in 
it for their insistence. 
Therefore, they are 
required to implement 
their undertakings 
and it is a must for the 
EU," Qassemi said on 
Wednesday.
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An estimated 85,000 children under five may have 
died from extreme hunger or disease since Saudi 
Arabia and its allies started a war on Yemen in 2015, 
according to new analysis by Save the Children.
Using data compiled by the UN, Save the Children 
evaluated mortality rates for untreated cases 
of Severe Acute Malnutrition (SAM) in children 
under five years. Using a conservative estimate, 
the humanitarian aid agency discovered that 
approximately 84,701 children with SAM may have 
died between April 2015 and October 2018.
After almost four years since the brutal aggression 
in Yemen started the UN says that up to 14 million 
people are at risk of famine. That number has 
increased dramatically since the Saudi and Emirati-
led coalition imposed a month-long blockade of 
Yemen just over a year ago.
Since then, commercial imports of food through 
Hudaydah port have reduced by more than 55,000 
metric tons a month. That’s enough to meet the needs 
of 4.4 million people, including 2.2 million children3 
Any further decline in imports could likely lead 
directly to famine.
“We are horrified that some 85,000 children in 
Yemen may have died because of extreme hunger 
since the war began. For every child killed by bombs 
and bullets, dozens are starving to death and it’s 
entirely preventable,” Tamer Kirolos, Save the 
Children’s Country Director in Yemen, said.
“Children who die in this way suffer immensely as 
their vital organ functions slow down and eventually 
stop. Their immune systems are so weak they are 
more prone to infections with some too frail to even 
cry. Parents are having to witness their children 
wasting away, unable to do anything about it. 

“Save the Children has provided food for 140,000 
children and treated more than 78,000 children for 
malnutrition since the start of the crisis. Despite the 
challenges, we’re saving lives every day.”
Fighting, blockades and bureaucracy have forced 
Save the Children to bring vital supplies for the north 
of the country through the southern port of Aden. As 
a result, it can take up to three weeks for aid to reach 
people instead of the week it would take if Hudaydah 
port was fully operational.
Save the Children has also observed a dramatic 
increase in airstrikes on Hudaydah over recent 
weeks. Increased fighting has also been reported in 
Taiz, Sa'ada and Sana'a.
“In the past few weeks, there have been hundreds of 
airstrikes in and around Hudaydah, endangering the 
lives of an estimated 150,000 children still trapped in 
the city. Save the Children is calling for an immediate 
end to the fighting so no more lives are lost,” Kirolos 
added.
“We urgently need to get high-nutrient foods to the 
most vulnerable children in Yemen, some of whom 
are truly on the brink. Just 60$ can feed a family 
of seven for a whole month. One child dying from 
starvation is one child too many.”

Pointing out that paying attention to the proper training 
of children and young generation will certainly lead to the 
sustainable and valuable successes and developments, 
Mohsen Mehralizadeh said, "Developing the physical 
space of the schools and improving the quality of these 
spaces are of particular importance, and everybody who 
does something in this regard, will serve humanity."
Saying that 17 schools have been built with the financial 
support provided by "Saremiyeh endowment fund" for 
Isfahani students so far, he continued, "Six of these schools 

have been prepared today, and are available for Isfahan's 
department of education."
Referring to this point that exploiting these six schools has 
lasted for 13 years, he added, "The authorities should pay 
attention to all aspects of the projects in order to exploit 
them in a shorter period of time."
Announcing the groundbreaking ceremony of the 
first multi-purpose exceptional school, he said, "The 
groundbreaking ceremony of this exceptional school has 
been carried out in district 2, and the planning should be 
in such a way that this project will be exploited until the 
next year.""Due to the problem of the lack of educational 
spaces in municipal district 5 of Isfahan's department 
of education, I promise that the first project that will be 
started during the next months with the cooperation of 
general administration department of schools renovation 
of the province will be invested in the department of 
education of district 5," he reminded.

"The opening ceremony of the 12th pomegranate festival 
of Badrud will be held on November 22, with the presence 
of the national and provincial officials and authorities," 
the head of the cultural heritage representation of Badrud 
said."The pomegranate of Badrud is well known for its 
high quality. Therefore, it has been decided to hold the 
pomegranate festival to introduce this product to all 
people," Seyed Hossein Chakeri said."The pomegranate 
festival has been registered in the calendar of the cultural 
heritage organization in 2006; each year, Badrud hosts 
many tourists and travelers in late November and early 
December," he added.
"This festival includes various programs such as holding 
handicrafts and local souvenirs exhibition, playing local 

games, establishing a pomegranate painting station for 
children and teenagers, desert Rally competition, and also 
many other cultural programs," he continued.
"More than one hundred booths will be established in the 
12th pomegranate festival, that 30 of them are dedicated 
to selling pomegranate and its derivations like grenadine, 
pomegranate juice, and handicrafts," he said.Badrud is one 
of the counties of Isfahan, which is located at 30 kilometers 
to Natanz. This desert city is located along the transit road 
of Tehran-Bandar Abbas, and next to the Agha Ali Abbas 
holy shrine. More than 3.5 million tourists and pilgrims 
travel to this place each year. 350 pilgrim residencies, and 
a hotel in the holy shrine host the pilgrims and tourists 
during this festival.

Iranian Foreign Ministry spokesman, Bahram Qassemi 
has elaborated on the agenda of British Foreign 
Secretary Jeremy Hunt’s Monday trip to Tehran.In 
response to questions raised by reporters, Qassemi 
said that Hunt’s one-day trip had been planned a long 
time ago and was made despite some domestic political 
problems inside the UK.
“In separate meetings, the British official met with Iran’s 
Foreign Minister and Secretary of the Supreme National 

Security Council and discussed a wide range of issues, 
including the Iran nuclear deal and the commitments of 
European countries, notably the E3 (Germany, France 
and the UK),” he noted."The two sides also exchanged 
views on the most important developments in the region, 
especially the dire humanitarian crisis in Yemen, and the 
necessity of ending the Western countries’ arms support 
for those who attacked Yemen’s innocent people,” 
Qassemi added.

The Global Research Council (GRC) regional meeting 
held in the Iranian capital city of Tehran kicked off on 
Wednesday.
“Research effectiveness and the role of women in 
research are the topics to be discussed,” said the head 
of Iranian National Science Foundation (IRNS) Payam 
Parsizadeh on the sidelines of the meeting. 
“Best practices of research effectiveness evaluation that 
have been deployed in China, Indonesia, Sri-Lanka, and 
Japan are reported in the meeting,” he added. 

This is the first time that Iran hosts GRC meetings since 
its first session in 2015. 
Global Research Council gathers together the heads of 
science foundations from around the world in order to 
promote scientific connections and information sharing 
as well as supporting research and education through 
regular meetings. 
It holds a continent-level regional meeting in addition 
to annual general assembly, where the heads of science 
foundations discuss predetermined topics. 

85,000 Kids May Have Died from Hunger Due to 
Saudi War on Yemen: Save the Children

Construction operation of multi-dimensional 
exceptional school to start in Isfahan

12th pomegranate festival to be held in Badrud

Iran elaborates on agenda of Hunt’s visit to Tehran
Global Research Council regional meeting commences in Tehran

"The construction operations of the multi-
dimensional purpose exceptional school in 
Isfahan has started and it will be exploited until 
the next year," the governor general of Isfahan 
said.
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