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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 
        نایب رییس کانون کارفرمایان استان اصفهان: افزایش حقوق و دستمزد در شرایط فعلی لطمه های زیادی به بدنه صنعت زده است و در زمینه اشتغال نیز مشکالتی ایجاد می کند.

قیمت 500 تومان

پیشنهاد افزایش دستمزد  کمکی خواهد کرد؟!  

سقوط صنعت یا نجات کارگران

بازار طال و سکه  97/9/3 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,800,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,970,0005,041,000جدید

2,040,0002,521,000نیم سکه

1,170,0001,441,000ربع سکه

654,000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18364000488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار
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اصل ، اراده مردم است

درست در پنجم آذر ماه 1358 بود 
که امام خمینی )ره( در فرمانی امر 
به تشکیل بســیج مستضعفین 
نمودند و امروز بسیج مستضعفین 
39 ساله شده و پا به 40 سالی خود 
میگذارد. انقاب اســامی ایران 
باعث شد معاندان زیادی بر علیه 
این کشور دسیسه کنند و مطمئنا 
اگر یک بسیج مردمی و همه گیر 
در مقابل این دشمنان و معاندان 
وجود نداشــت ، اکنون انقاب به 
ورطه نابودی کشــیده شده بود.
گمان غلطی اســت اگر بسیج را 
حاصل جنگ تحمیلی یا انقاب 
اسامی بدانیم. بسیج، فهم درست 
اتحاد، اراده و اخاص مسلمانان 
است که با ظهور اسام تولد یافته 
و در ملت های مسلمان رشد کرده 
است. هوشــمندی حضرت امام 
خمینی)ره( و عدالــت خواهی 
میلیون ها انســان باایمان، تنها، 
تبلور دوباره بسیج در عصر حاضر 

بود.
اما چــرا امام بعد از یک ســال از 
انقاب دســتور تشــکیل بسیج 
را دادند؟ مگــر امام خمینی )ره( 
چقدر وجود یک بسیج مردمی را 
ضروری می دانستند که از اولین 

اقداماتشان ...

رییس کمیسیون کشاورزي اتاق 
بازرگاني اصفهان:

مشکالت زاینده رود ناشي از 
نگاه منطقه اي است

 نشست مشــترك کمیســیون هاي کشاورزي
 اتاق هاي بازرگاني اصفهان و ایران از طریق ویدیو 
کنفرانس برگزار شد. دکتر حمیدرضا قلمکاری 
در این جلسه گفت : بسیاری از مشکات به وجود 
آمده در حوضــه آبریز زاینده رود ناشــی از نگاه 
منطقه ای است و به همین خاطر الزم است تا ابتدا 
این نوع نگاه را به نگاه ملی تبدیل کنیم و سپس 
همه ی استان های ذینفع با شفافیت سازی، فارغ 
از مسائل قومی و از طریق دیپلماسی  برای نجات 
زاینده رود از سرآب تا پایاب وارد عمل شوند و چه 
خوب است که اتاق ایران در این راه پیشگام باشد.

وی با بیان اینکه از ابتدای ...

قدرت اله نــوروزی در آیین 
افتتاح پروژه های منطقه 11 
با گرامیداشــت اول آذر روز 
اصفهان اظهار کــرد: اول آذر 
فرصتی بــرای نمایش میراث 
بزرگ اصفهان اســت، اینکه 
بتوانیم تمام جهانیان را برای 
دیدن این شهر و نکوداشــت آن به اصفهان 

دعوت کنیم، اقدام پسندیده ای است. 
وی با بیان اینکــه اتفاقی که امســال برای 
نکوداشت اصفهان افتاد نقطه عطفی در تاریخ 
اصفهان است؛ افزود: بیش از ۲0 نفر از سفرا 
و شهرداران کانشــهرها در آیین نکوداشت 
اصفهان شرکت کردند، که همه آنان معتقد 
بودند که شــهرداری اصفهان ما را به بهشت 
دعوت کرده است؛ سفرا و شهرداران از مردم 
اصفهان تعریف های زیبایی می کردند چراکه 
وقتی در بازار اصفهان و در بین مردم همراه آنها 
شدند، از نحوه تعامل مردم و مسئوالن لذت 
برده و از جماتی اســتفاده کردند که برای 

اصفهان ارزشمند است.
وی تصریح کرد: به مناســبت نکوداشت روز 
اصفهان هزار اجرا در تمام مناطق شهر مبتنی 
بر هنر اصفهان، از میــدان تا میدان و ... همه 
بازشناسایی دوران گذشــته این شهر و هنر 

مردان و زنان این شهر است.
شهردار اصفهان گفت: این روز ) روز اصفهان( 
به دلیل تقارن با میاد پیامبر اکرم)ص( و امام 
جعفر صادق)ع( نه یک روز بلکه تا روز چهارم 
ادامه دارد، در شــب جشن ســالن پیروزی 
نزدیک به 10 هزار نفر از مردم گرد هم آمده 
بودند تا پیشاپیش این میاد بزرگ را جشن 

بگیرند و روز اصفهان را گرامی بدارند.
نوروزی اظهار امیدواری کرد: این روز زمینه 
ساز توسعه صنعت گردشــگری باشد، اگر 
خواستار رونق شهر هســتیم و می خواهیم 
اشتغال ایجاد شود باید گردشگر به این شهر 
بیاید و شــهر را از صنعتی بودن به سوی فرا 

صنعتی حرکت دهیم.
وی با بیان اینکه دهکده های آی تی باید در 
شهر اصفهان ایجاد و استارت آپ ها تقویت 
شوند، خاطرنشان کرد: بخشی از این اقدامات 
در یکسال گذشته انجام شــده است و امروز 
استارت آپ ها در اصفهان پناهگاه خوبی دارند 

چراکه جایگاه آنها تعریف شده است و مورد 
حمایت شهرداری قرار گرفته اند.

شــهردار اصفهان تاکید کرد: استارت آپ ها 
فضا اشغال نمی کنند، آلودگی ندارند، ترافیک 
ایجاد یا افزایش نمی دهند، اما مردم این شهر 
را به شخصیت های بین المللی تبدیل می کند، 
مردمی که با هنر خود می توانند سرمایه های 
خود را به دنیا صادر کننــد به همین دلیل 
می گوییم اصفهان فراصنعتی است و می توان 

اشتغال نو با درآمدهای بیشتر ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه باید برای داشــتن ایده ها و 
نوآوری های جدید و افزایش خاقیت تاش 
کنیم، گفت: اگر امروز اصفهان جز شهرهای 
خاق جهان اســت به خاطر وجود جوانان 
خاق این شــهر بوده؛ اصفهان در یونیسف 
به عنوان شهر »دوستدار کودك« شناخته 
می شــود زیرا تاش شــده حقوق کودکان 
در شهرسازی رعایت شــود، انجام تمام این 
اقدامات به معنای زمینه ســازی برای رشد 
و شکوفایی اســتعدادها و ایجاد دسترسی 
مردم به امکانات عمومی یعنی داشتن مراکز 

فرهنگی و آموزشی است.
نوروزی عنوان کرد: خوشــحالم در سالنی 
هســتم که 15 ســال پیش در آن به عنوان 
فرماندار ســخنرانی کردم، امــروز تبدیل 
به ســینما می شــود، امروز دیگر هر جوانی 
می خواهد به سینما برود، نباید تنها به چهارباغ 
پای بگذارد، چرا که سینماها به محله های 

شهر نیز رفته است.
وی با تاکید بر اینکه توزیع عادالنه امکانات 
رفاهی در اولویت برنامه های شهرداری است، 

گفت: با توجه به اینکه جنوب شهر اصفهان 
از سینما سیتی سنتر برخوردار است تاش 
کردیم تا یک ســینما در غرب اصفهان نیز 
افتتاح کنیم. همچنین در آینده ای نزدیک 
شــمال و شــرق اصفهان نیز از این امکانات 
بهره مند خواهند شــد.امکانات رفاهی برای 
دسترسی تمام شهروندان در نقاط مختلف 
شهر نشــان دهنده موفقیت، برقراری نظم، 
تاش در راستای آسایش و آرامش شهروندان 

است.
وی اظهــار کرد: خوشــحالم که امــروز در 
رهنان به عنوان منطقه ای که ســالها است 
به شــهر اصفهان ملحق شــده تا از امکانات 
بیشتری بهره مند شــود حضور دارم، امروز 
۲3۶ میلیارد ریال پروژه در منطقه 11 افتتاح 
می شود، اما اینها کافی نیست، چرا که ما از 
ابتدا می خواستیم بر اساس مشورت با مردم 
عمل کنیم. شهردار اصفهان ادامه داد: در این 
مدت بارها در جمع مردم رهنان حضور یافتم، 
همه آنها از اینکه در جایی خــارج از رهنان 
شهرك مبل ایجاد شود، ناراضی هستند از این 
رو شهرداری اصفهان در حال بررسی است تا 
به گونه ای عمل کند که در وضعیت زندگی و 
ادامه اشتغال مبل سازان رهنان که شهره ایران  
هستند اخال ایجاد نشود و البته در این راستا 

تصمیم قاطعی خواهیم گرفت.
نوروزی خاطرنشان کرد: آنهایی که قبل و بعد 
از انقاب رهنان را می شناسند، می دانند که 
مردم آن استحقاق بهترین ها را دارند، چرا که 
در جبهه های نبرد حق علیه باطل بچه های 

رهنان و رشادت های آنها را می دیدم.

نوروزی خبر داد:
توزیع عادالنه امکانات رفاهی در شهر

دهکده های آی تی 
 باید در شهر

  اصفهان ایجاد و
 استارت آپ ها 

تقویت شوند، بخشی 
از این اقدامات در 

یکسال گذشته انجام 
 شده است و امروز
 استارت آپ ها در 
اصفهان پناهگاه 

خوبی دارند چراکه 
جایگاه آنها تعریف 
شده است و مورد 

حمایت شهرداری 
قرار گرفته اند.

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه توزیع عادالنه امکانات رفاهی در اولویت برنامه های شهرداری است، گفت: با توجه به اینکه جنوب شهر اصفهان از سینما 
سیتی سنتر برخوردار است تالش کردیم تا یک سینما در غرب اصفهان نیز افتتاح کنیم. همچنین در آینده ای نزدیک شمال و شرق اصفهان نیز از این 

امکانات بهره مند خواهند شد.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اعالم آمار رجیستری گوشی ها؛

1.5 میلیون فعال و 250 هزار مسدودی
با اجرای طرح رجیستری از آذر سال 139۷، بیش از یک میلیون و 500 هزار 
گوشی تا پایان خرداد ماه به صورت قانونی در سامانه رجیستری فعال شده اند و 
نزدیک به ۲50 هزار گوشی به دالیلی از جمله 
قاچاق یا عدم فعال سازی، مسدود شده اند.

طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه با هدف 
شناسنامه دار شدن یکی از پرمصرف ترین 
کاالهای وارداتی کشور و...

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S



اصل ، اراده مردم است
ادامه از صفحه یک:

...    تشکیل بسیج مردمی بود؟ و آیا 
این بسیج مردمی به نتیجه مطلوبی 
که امام خواســتار آن بودند دست 

یافت؟
قبل از انقالب اسالمی ایران کشور ما 
هر روز و به هر بهانه ای مورد هجوم 

بیگانگان قرار می گرفت. 
گاه با جنگ هــای رو در رو و گاه با 
اعمال قرار دادهــای ننگینی چون 

ترکمنچای و مانند آن. 
به همین دلیل امام می دانســتند 
دشــمنان نه تنها بعد از انقالب این 
مردم را راحت نخواهند گذاشت بلکه 
هر روز  عرصه را بر ایرانیان تنگ تر نیز 

خواهند کرد.
به همین دلیل دستور تشکیل یک 
 ارتش مــردم نهاد به نام بســیج را 
دادند. و مسلما یک چنین مملکتی 
آســیب پذیــر نیســت و مــردم 
دلســوخته و مســلمان پاکباخته 
 که دل در گرو عشــق بــه انقالب و
 هدف هــای واالی آن داشــتند، با 
آمادگی و قصــد و اراده خلل ناپذیر 
جهت پاســداری از دســتاوردهای 
انقالب گروه هــای مقاومت مردمی 
را درپایگاه های بسیج و در آن زمان 
 در مساجد سراســر کشور تشکیل 

دادند.
هرچند قبل از جنــگ ایران و عراق 
هم بســیجیان در خیلــی از مواقع 
 کارساز بودند اما وجود ارزشمند آنها
 وقتــی حس شــد که بیشــترین 
بــه  اعــزام  داوطلــب  گــروه 
و بودنــد  بســیجیان   جبهــه 
 عملیات هایی چون طریق القدس، 
 حصر آبادان، فتح المبین، ثامن االئمه
 و الفجــر ۸، کربــالی ۵و .... از 
 دستاوردهای عظیم این تشکل الهی

 بود.
بعــد از امــام خمینــی )ره(، مقام 
معظم رهبری نیز از بسیج حمایت 
کردند و این حمایت ها باعث شــد 
بســیجیان با دلگرمی بیشتری بعد 
از جنگ تحمیلی بــه صحنه های 
 سازندگی کشور بیایند و در انجا نیز

 بدرخشند.
 مقام معظم رهبری در مورد بسیج 
فرموده اند: »... اگر بخواهیم بســیج 
را در یــک تعریف کوتــاه معرفی 
کنیم باید بگوییم: بســیج عبارت 
اســت از مجموعــه ای کــه در آن 
 پاکترین انســان ها، فداکارترین و
 آماده به کارترین جوانان کشــور، 
در راه اهداف عالــی این ملت و برای 
کمال رســاندن و به خوشــبختی 
 رســاندن ایــن کشــور جمــع 

شده اند ... 
بسیج عبارت است از تشکیالتی که 
در آن افراد متفــرق و تنها، به یک 
مجموعه عظیم و منســجم، به یک 
مجموعه آگاه، متعهد، بصیر و بینا به 
مسائل کشور و به نیاز ملت، تبدیل 

می شوند.
 مجموعه ای که دشــمن را بیمناک 
و دوســتان را امیدوار و خاطر جمع 
می کند؛ در حقیقت همه انسان های 
مومن، آگاه، بصیر، عاشــق ، متعهد 
و عالقه منــد و آگاه بــه کار، در 
هر میدانــی از میدان ها هســتند 
که برای ملــت مفید اســت، جزو 
 بسیج اند؛ لذا بسیج یک نام مقدس

 است«
هرچند در این مدت افــراد زیادی 
با مقاصد شــوم ســعی کردند وجه 
بســیج را بین مردم جامعه خدشه 
دار کنند اما از انجایی که این بسیج 
از دل همین مردم بیرون آمده است 
دشــمنان به اهداف خود نرسیدند 
و بسیج مســتضعفین امروز در 40 
ســالگی خود با اقتــدار همچنان 
مشــغول فعالیت و کمک رسانی به 

جامعه است.
روح تمام شهدای بســیجی قرین 

رحمت الهی.

اقتصاد استان
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محورگردشگریغرباصفهانراهاندازیمیشود
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: الگوی شهرسازی ما باید در راستای هویت فرهنگی شهری 

زیست پذیر، انسان محور و معناگرا باشد که این مولفه ها با شهرفروشی محقق نمی شود.
حمید اشرفی در آیین افتتاح پروژه های منطقه ۱۱ اظهار کرد: اگر نیم نگاهی به گذشته تاریخی رهنان 
داشته باشیم، می بینیم که این دیار هزار ساله به عنوان تفرجگاه صفویان مطرح بوده است؛ این منطقه 

دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر مناطق متمایز می کند و این ویژگی ها شامل زیست پذیر، انسان 
مدار و معناگرا بودن است.

وی با بیان اینکه طراحان شهری در طراحی فضاهای معماری و شکل دهی به فضای کالبدی متناسب با نیازهای 
واقعی شهروندان عمل کردند و از نشانه های هویتی بهره گرفته اند، افزود: در حال حاضر دو وظیفه بر عهده داریم اول اینکه 

میراث داران و میراث بانان خوبی باشیم و برای حفظ هویت منطقه بکوشیم و دوم آنکه تالش کنیم پاسخگوی نیازهای شهر و شهروندان باشیم.
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان تاکید کرد: توسعه شهری واقعیتی انکارناپذیر است، اما باید حافظ دستاوردهای میراثی در شهر باشیم، 
باید افق دیدمان را گسترده کنیم و چشمان مان را بر روی سایر منابع بگشاییم، در برنامه های آتی هویت بخشی به حمام رهنان، ایجاد محور 

گردشگری غرب اصفهان، پیاده راه سازی خیابان ابوذر و احداث مانژ اسب سواری را در اولویت کاری خود قرار داده ایم.

متاسفانه صنایع 
کشور در طول 30 سال 
گذشته بازسازی نشده 
و از تکنولوژی روز دنیا 

عقب هستند، هم چنین 
روابط بین الملل هنوز در 
سطح مطلوب و ایده الی 
نیست و بخش صادرات 

همچنان با مشکالت 
زیادی روبروست.

پیشنهاد افزایش دستمزد  کمکی خواهد کرد؟!  

سقوطصنعتیانجاتکارگران

افزایش بی رویه نرخ اجناس به خصوص کاالهای اساسی 
در ماه های اخیر که ناشی از نوســانات بی رویه نرخ ارز 
و اعمال تحریم های آمریکا علیه ایــران و در مقابل آن 
عدم تغییر دستمزد شاغالن واحدهای بخش خصوصی و 
دولتی و ثابت ماندن قدرت خرید مردم، به گفته برخی از 
کارشناسان موجب کاهش 80 درصدی قدرت خرید مردم 
شده، همچنین خط فقر در کالن شهرهایی همچون تهران 

و اصفهان به مرز پنج میلیون تومان رسیده است.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

        نایب رییس کانون کارفرمایان استان اصفهان: افزایش حقوق و دستمزد در شرایط فعلی لطمه های زیادی به بدنه صنعت زده است و در زمینه اشتغال نیز مشکالتی ایجاد 
می کند.

خـــبــــر

 معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

دستفروشی در حاشیه راه های استان اصفهان ممنوع است

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: 
دستفروشی در حاشیه راه بر اساس قانون ممنوع است و دستگاه قضایی باید با 

متخلفان برخورد کند.

فرزاد دادخواه در دومین نشست کمیته هماهنگی ارتقای ایمنی راه های استان اصفهان 
در فرمانداری کاشان بیان کرد: شــرکت های نگهداری آزادراه از نظر قانونی باید حریم 
 راه را مد نظر قرار داده و با دریافت حکم قضائی نسبت به جمع آوری دستفروشان اقدام

 کند. 
وی افزود: موضوع جمع آوری و برخورد با دستفروش های مستقر در راه ها با هدف تمهید 
سفری ایمن برای رانندگان در کمیسیون ایمنی راه های استان اصفهان به تصویب رسیده 

و با اولویت برخورد با دستفروشان حاشیه آزادراه ها و بزرگراه ها در دستور کار قرار دارد. 
معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهــان عنوان کرد: 
دستفروشان مستقر در حاشیه راه ها باید جمع آوری شوند اما به علت تعداد زیاد و تغییر مکان 

برخورد با آنها دشوار است.
وی تاکید کرد: برای برطرف کردن کامل این مشــکل همه دستگاه های اجرایی، قضایی و 
فرمانداری ها باید همکاری داشته باشند. دادخواده در ادامه به شناسایی ۱09 نقطه حادثه 
خیز بر اساس بازدید کارشناسان در سطح راه های استان اصفهان اشاره کرد و گفت: 67 نقطه 
از این شمار مصوب کشوری شده و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بر این اساس تا 
کنون اصالح ۱3 نقطه را ابالغ کرده است. وی افزود: پیش از مصوب شدن این نقاط، اداره کل با 

استفاده از طرح ها و بکارگیری ماشین آالت و امکانات موجود و بهره گیری از راه های زودبازده 
و کم هزینه اقدام به برطرف کردن برخی مشکالت کرد زیرا برخی از آنها نیازمند اعتبارهای 
میلیاردی بود که تخصیص نخواهد یافت. معاون مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان یادآور شد: ساماندهی جاده، تامین روشنایی و شانه سازی، ساخت زیرگذر و نصب 
عالئم از جمله اقدام های صورت گرفته در نقاطی مانند کمربندی میمه، درختک در فریدن، 

آب شیرین در کاشان و نقاطی در جاده های نائین و سمیرم می باشد.
وی در مورد جاده کاشان به برزک بیان کرد: کوهستانی بودن منطقه، ازدیاد سه راهی های 
متصل به این جاده و قوس آن منجر شد تا ساخت باند دوم در دستور کار قرار گیرد البته نیازمند 
زمان است. دادخواه با اشــاره به اختصاص 42 میلیارد ریال برای بهسازی و آسفالت محور 
کاشان- برزک- ورکان افزود: ساماندهی و اصالح سه راهی های متصل به این محور مانند سه 
راهی روستاهای مرق، ورکان، اسحاق آباد، ویدوج و کارخانه سیمان نیز در دستور کار قرار دارد.
وی در مورد روشنایی این جاده ها نیز تصریح کرد: تامین روشنایی نقاط حادثه خیز در دستور 
کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان بوده و سه راهی نیاسر متصل به 
جاده کاشان- مشهد اردهال و سه راهی ابوزید آباد متصل به جاده کاشان- اردستان در دست 

اقدام می باشد.

ایرنا
خـــبــــر

رییس کمیسیون کشاورزي اتاق بازرگاني اصفهان:

 مشکالت زاینده رود ناشي از نگاه
 منطقه اي است

نشست مشترك کمیسیون هاي کشاورزي اتاق هاي بازرگاني 
اصفهان و ایران از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شــد. دکتر 
حمیدرضا قلمکاری در این جلسه گفت : بسیاری از مشکالت به 
وجود آمده در حوضه آبریز زاینده رود ناشی از نگاه منطقه ای 
است و به همین خاطر الزم است تا ابتدا این نوع نگاه را به نگاه 
ملی تبدیل کنیم و سپس همه ی استان های ذینفع با شفافیت 
سازی، فارغ از مسائل قومی و از طریق دیپلماسی  برای نجات 
زاینده رود از سرآب تا پایاب وارد عمل شوند و چه خوب است 

که اتاق ایران در این راه پیشگام باشد.

وی با بیــان اینکه از ابتدای دوره هشــتم اتــاق بازرگانی به دنبال 
ایجاد همدلی ، همســویی و رســیدن به یک  ادبیات مشترک بین 
مســئولین و مردم اســتان اصفهان و اســتان های حوضــه آبریز 
زاینده رود بوده ایــم  اظهار داشــت : در همین راســتا در ابتدای 
دوره هشــتم برای اولین بار  با الگــو گرفتن از ســتاد ملی نجات 
دریاچه ارومیه طرح ایجاد ســتاد ملی نجات زاینــده رود با قید از 
ســرآب تا پایاب را مطرح و با برگزاری جلســات کارشناسی ابعاد 
 مختلف طرح،  در کمیته آب ذیل این کمیســیون بررسی و تدوین

 شد.
قلمکاری برگزاری جلسات متعدد با اســتانداری اصفهان ، رییس 
وقت کمیســیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس  شورای 
اسالمی ، رییس حوزه علمیه اصفهان، نمایندگان اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی ، شرکت آب منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی و 
... را از فعالیت های کمیسیون کشاورزی ، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانی اصفهان برای ایجاد هم افزایی و تعامل دانست و ادامه داد: 
در ادامه این فعالیت ها با مســاعدت مجلس شورای اسالمی معاون 
اول رییس جمهور در نامه ای نجــات رودخانه زاینده رود را به وزیر 

وقت نیرو ابالغ کرد
وی ادامه داد: همچنین پس از  نامه نگاری هایی که با ریاست جمهور 
انجام دادیم  نیز بار دیگر معاون اول رییس جمهور در نامه ای به سه 
وزیر نیرو ، کشور و  جهاد کشــاورزی احیای رودخانه زاینده رود را 

ابالغ شد.
دکتر قلمکاری جلوگیری از اجرای طرح تبدیل ۵00 هزار هکتار از 
اراضی شیب دار کشور به باغات دیم را از دیگر اقدامات این کمیسیون 
برشمرد و گفت : این طرح مصداق بارگذاری جدید بر آبخوان های 
کشــور بود که متخصصین و کارشناســان کمیته آب کمیسیون 
کشاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با بررسی و اقدام 
به موقع و نقد علمی این طرح توانستند  از اجرای بندهای مخرب آن 

جلوگیری کنند .
وی افزود : بازار آب و سازگاری با اقلیم خشکسالی از دیگر مباحثی 

است که هم اکنون در کمیته تخصصی آب  در حال بررسی است.
قلمکاری با تاکید بر این که کمیســیون کشــاورزی ، آب و محیط 
زیست اتاق بازرگانی اصفهان و حتی سایر سمن های محیط زیستی 
اســتان اصفهان چیزی به جز اجرای قانــون را مطالبه نمی کنند 
گفت : در مصوبه ســیزدهم شــورای عالی آب مورخ ۱۸ فروردین 
93  و مصوبــه چهاردهم شــورای هماهنگی مدیریــت یکپارچه 
حوضه زاینده رود  مورخ دوم شهرویور 93  مساله احترام گذاشتن 
به حق آبه ها و ســهم آبه ها و جلوگیری از  بارگذاری بر روی منابع 
آن به روشــنی اعالم  و به امضاء مســئولین دولتی و اســتانداران 
 اســتان های حوضه آبریز زاینده رود رســیده ولی متاسفانه اجرا 

نمی شود.
حمیدرضا قلمکاری ساماندهی رودخانه زاینده رود از سرآب تا پایاب 
با مدیریت یکپارچه را اقدامی ضروری دانست و ادامه داد: جلوگیری 
از هرگونه بارگذاری جدید ، اجرای سامانه دوم آب شرب اصفهان در 
راستای پدافند غیر عامل)گالب 2(  و تونل سوم کوهرنگ مصوباتی 
اســت که اجرایی شــدن آن جهت رفع مســائل زیست محیطی، 

اجتماعی و اقتصادی الزم است .

گــزارش

در شــرایط اقتصادی 
امروز و کاهش شــدید 
قــدرت خریــد مردم، 
افزایــش  تئــوری 
حقــوق و دســتمزد 
حقوق بگیــران دولتی 
و بخــش خصوصی به 
عنوان یــک راهکار از ســوی برخی 
از دولتمردان مطرح شــده اســت و 
در مقابل عــده ای از کارشناســان 
اقتصادی و همچنین برخی مسئوالن 
معتقدند افزایش حقــوق در چنین 
شــرایطی نــه تنها باعــث حل این 
مشــکل نخواهد شــد، بلکه منجر 
به افزایــش هزینه هــای دولت و در 
نهایت ایجاد باال رفتــن دوباره تورم 
خواهد شــد و در نهایــت کمکی به 
 وضعیت نامطلوب فعلی مردم نخواهد 

کرد. 
برخی از کارشناسان نیز راهکارهایی 
همچــون افزایــش معافیت هــای 
مالیاتــی، پرداخت بــن  کارت های 
الکترونیکی برای خرید مواد غذایی، 
بنزیــن و ...، حذف یارانــه مدیران 
بخش هــای دولتــی و غیردولتی و 
هم چنیــن دریافت کنندگان حقوق 
ماهیانه باالی پنج میلیون تومان را به 
 جای افزایش حقوق و دستمزد را ارائه

 داده اند.
بر ایــن اســاس نیز هفته گذشــته 
جلســه شــورای عالی کار با حضور 
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی،  
نمایندگان کارگران و کارفرمایان و 
همچنین نمایندگان وزارتخانه های 
امور اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن 
و تجارت برگزار شد و مسائل مرتبط 
 با این موضــوع مورد بررســی قرار 

گرفت.
 در این جلسه ارائه سبدهای حمایتی 
نقدی از ســوی دولت به عنوان یکی 
از راهکارهــای اصلی مطرح شــد و 
حتی هفته گذشــته ارقامی هرچند 
اندک به حســاب سرپرستان خانوار 
 در قالب کمک به معیشت پرداخت 

شد.

  جامعه کارگری از عموم اقشار 

جامعه مستثنی است
رییس کانــون هماهنگی شــورای 
اســالمی کار اســتان اصفهــان که 
از حامیــان طرح افزایــش حقوق و 
دســتمزد جهــت جبــران کاهش 
قدرت خرید چشــمگیر قشر کارگر 
در ماه های اخیر است، می گوید: آنچه 
دولت بر آن پافشاری دارد این است 
که تا پایان سال سبد کاالیی در چند 
نوبت به صورت نقــدی به مردم ارائه 
کند، اما معتقدیــم جامعه کارگری 
از دیگــر اقشــار جامعه مســتثنی 
است. ســبد کاال عموم مردم اعم از 
حقوق بگیران و غیــر حقوق بگیران 
را در برمی گیــرد، امــا دغدغه ما در 
حقوق بگیــر جامعــه   خصــوص 

 است.
احمدرضــا معینــی با بیــان اینکه 
تصمیمات اتخاذ شــده در خصوص 
وضعیت جامعه کارگــری مربوط به 
زمانی اســت که نرخ ارز حدود سه 
هزار تومان بود، اظهــار می کند: در 
حال حاضر نرخ ارز بیــن ۱4 تا ۱۵ 
هزار تومان اســت، هم چنین جامعه 
کارفرمایی که بیشــتر شامل دولت 
اســت، قیمــت کاالهای اساســی 
همچون حبوبــات، برنــج، روغن، 
نوشــیدنی ها، مواد شــوینده و ... را 
افزایش داده و در این شــرایط اقشار 
کم درآمد برای خرید مایحتاج خود 
باید چندین برابر قبل هزینه کنند، 
بنابراین کمبود درآمد به نحو دیگری 
باید بــرای جامعه کارگــری جبران 

شود.

عضو شــورای عالــی کار همچنین 
درباره میزان کاهــش قدرت خرید 
جامعه کارگری در سال جاری، تاکید 
می کند: در حال حاضر قدرت خرید 
این قشــر حدود یک میلیون و 240 
هزار تومان نسبت به ابتدای سال 97 

کمتر شده است.

  بدنه صنعت تحمل بار فشــار 
اضافه را ندارد

اما نایب رییس کانــون کارفرمایان 
استان اصفهان عقیده دیگری دارد و 
می گوید: افزایش حقوق و دستمزد در 
شرایط فعلی لطمه های زیادی به بدنه 
صنعت زده است و در زمینه اشتغال 

نیز مشکالتی ایجاد می کند.
رضا چینی اظهــار می کند: در اینکه 
جامعه با فقر گسترده ای دست وپنجه 
نرم می کند هیچ تردید نیست و ما نیز 
خواســتار افزایش قدرت خرید قشر 
کارگر به عنوان بخش اعظم مشتریان 
 واحدهــای تولیــدی و صنعتــی

 هستیم.
وی ادامه می دهد: هرچه دامنه فقر 
گسترده تر شود وجدان کاری کارگر، 
تــوان او در انجــام کار، تقاضا برای 
خرید و در نهایــت رونق بازار داخلی 

کاهش می یابد.
نایب رییس کانون کارفرمایان استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه کشــور در 
حال حاضر منابع کافــی برای ارائه 
یارانه های حمایتی از قشر حقوق بگیر 
جامعه را دارد، تصریــح می کند: در 
چنین شرایطی به جای اینکه بار را بر 

دوش صنایع و کارفرمایان بیندازیم، 
بهتر اســت از بســته های حمایتی 
دولتی کمک بگیریــم تا بدنه جامعه 
کم کم بازسازی و آماده حرکت های 

بعدی شود.
وی با بیان اینکــه صنعت و صادرات 
امروز با مشــکالت مختلفی مواجه 
اســت، می گوید: متاســفانه صنایع 
کشــور در طول 30 ســال گذشته 
بازســازی نشــده و از تکنولــوژی 
روز دنیــا عقب هســتند، هم چنین 
روابــط بین الملل هنوز در ســطح 
مطلوب و ایده الی نیســت و بخش 
صــادرات همچنــان با مشــکالت 
زیادی روبروســت و چندگانگی نرخ 
ارز اجــازه صــادرات را نمی دهد، از 
ســوی دیگر مواد اولیه با یک قیمت 
تهیه می شــود و موقع فروش جنس 
 دوباره با مشــکالت دیگــری روبرو

 هستیم.
چینــی تاکیــد می کنــد: در این 
شــرایط بدنه صنعت تحمل فشــار 
دوبــاره را نــدارد و ممکن اســت 
اجرای طــرح افزایش دســتمزد به 
تعطیلی واحدهــای صنعتی منجر 
شــود، همچنین قوانین تا حدی هم 
 دســت و پای کارفرمایان را بســته 

است.
وی می گویــد: به طــور قطع حقوق 
فعلی جامعه حقوق بگیر برای تامین 
زندگی یک خانواده کفایت نمی کند، 
اما افزایش حقــوق کارگران در این 
شرایط به صنعت و اشــتغال کشور 

ضربه خواهد زد.

سطحزیرکشتزعفراندراصفهانبیشاز۱۲۰۰هکتاراست
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: بیشترین سطح کاشت زعفران در استان اصفهان، 
مربوط به نطنز، نجف آباد و شاهین شهر است و در مجموع در بیش از یک هزار و 200 هکتار از اراضی این 

استان زعفران کاشته می شود.
احمدرضا رییس زاده  اظهار کرد: زعفران محصولی است که کشت و صادرات آن با توجه به شرایط کم آبی 

در اصفهان مزیت نسبی دارد.
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: با توجه به اجرای طرح تغییر الگوی کشت در استان 

اصفهان در سال های اخیر توجه ویژه ای به کشت و برداشت این محصول شده است.
رییس زاده اضافه کرد: بنابراین در بسیاری از شهرستان های استان، کاشت زعفران انجام می شود، در این زمینه توسعه مناسبی 

به وجود آمده است و امسال کاشت و برداشت بسیار مناسبی داشته ایم.
وی با بیان اینکه برند مشخصی برای این محصول در اصفهان وجود ندارد، گفت: احتمال صادر شدن زعفران اصفهان، با عناوین دیگر استان ها یا 
حتی کشورهای دیگر وجود دارد. رییس زاده افزود: در صورتی که تولیدکننده دارای امکانات بسته بندی و تجاری سازی باشد، می تواند محصول 

زعفران را با لوگو یا برند ویژه خود که نشانگر اصالت اصفهانی آن نیز هست، عرضه کند.

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
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گردشگری

ایسنا
گـــزارش

معاون گردشگری:
»گرانی بلیت هواپیما« رها 

نشده است
شــش ماه  حدود 
افزایــش قابل  از 
قیمــت  توجــه 
بلت هواپیما گذشته و با وجود مخالفت 
صریح رییس جمهور با آن اما هنوز نرخ 
ســفرهای هوایی متعادل نشده است. 
معاون گردشگری کشور درباره تازه ترین 
اقدامات و تحوالت رخ داده درباره حل این 
چالش گفت که با حذف پروازهای چارتری 
مخالفت و درخواست کرده سیاست گذاری 
آن به ســازمان میراث فرهنگی،  صنایع 

دستی و گردشگری واگذار شود.

تعداد سفرهای هوایی تنها در مهرماه ۲۲ درصد 
کاهش داشــته، این آمار را شرکت فرودگاه ها 
اعالم کرده اســت که بر این اســاس فرودگاه 
مهرآباد به عنوان فعال ترین فرودگاه کشــور 
در این ماه نســبت به مدت زمان مشابه سال 
گذشته، ۲۰۰۰ پرواز کمتر داشته است. فرودگاه 
امام خمینی )ره( کــه محوری ترین فرودگاه 
بین المللی کشور است، با کاهش ۱۳۰۰ پرواز 

و بیش از ۲۰۰ هزار مسافر روبه رو شده است.
با تشدید شدن نوســانات ارز از ابتدای امسال 

که با پروپاگانــدا و تهدیدهــای آمریکا برای 
بازگشت تحریم ها همراه بود، برخی شرکت های 
هواپیمایی خارجی فعالیت خــود را در ایران 
متوقف کردنــد. مضاف بر این شــرکت های 
هواپیمایی داخلــی که از دریافــت ارز به نرخ 
دولتی محروم شدند، با این توجیه که بیش از 
۵۰ درصد هزینه هایشان ارزی است و با وجود 
پیگیری های سازمان هواپیمایی موفق نشدند 
ارز مورد نیاز خود را حتی به نــرخ بازار ثانویه 
تامین کنند، قیمت ها را به شکل قابل توجهی 

افزایش دادند.
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری تحت تاثیر این شرایط در نامه ای 
از معاون اول رییس جمهور درخواســت کرد 
کمیته ای مشترک با عضویت این سازمان، وزارت 
راه و شهرسازی )سازمان هواپیمایی کشوری( و 
بانک مرکزی برای بررســی و کارشناسی ابعاد 
مختلف موضوع و احصاء و اجرای راهکارهای 
عملیاتی برای برون رفت از چالش های پیش رو 
به صورت واقع گرایانه تشکیل شود که هرگز این 
اتفاق رخ نداد. پس از آن رییس جمهور به وزارت 
صمت دســتور پیگیری کنترل گرانی بیلت 
هواپیما را داد که ستاد تنظیم بازار در این بخش 
بنا به اظهارات آژانس های هواپیمایی، هنوز وارد 
عمل نشده اســت. آخوندیـ  وزیر پیشین راه 
و شهرسازیـ  عالج مساله را حذف پروازهای 
چارتری دانسته و گفته بود: »در تالش هستیم 

ســهم پروازهای چارتر را از 
سبد پروازها به شدت کاهش 
دهیم و محدود کنیم چراکه 
افزایش قیمت ها در پروازهای 
چارتر خیلی بیشتر از قیمت 
رسمی شرکت های هواپیمایی 

است. «
ـ معاون گردشگری   ولی تیموری 
گفت: نه تنها پیگیری موضوع 
افزایش نرخ بلیت هواپیما را رها 
نکرده ایم، که همچنان با سازمان 
هواپیمایی در این مسیر همکاری 
داریم. در آخرین مذاکرات درحالی 
که ســازمان هواپیمایی خواهان 
حذف پروازهای چارتری بود، ما با 
آن مخالف کردیم چون این پروازها 
را نیاز صنعت گردشگری می دانیم.

وی توضیح داد: وقتی مقصد جدیدی 
در گردشــگری تعریف می شود که 
هنوز زیرســاخت پروازی مناسبی 
ندارد، این پروازهای چارتر اســت که خالء آن 
را پوشش می دهد. منتهی نظر ما این است که 
برنامه ریزی و سیاست گذاری پروازهای چارتر 
باید در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری و بخش خصوصی مرتبط با 

آن قرار گیرد.
او دربــاره دیدگاه ســازمان هواپیمایی درباره 
پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری گفت: آن ها متقاعد شده اند که 
پروازهای چارتر زیان بخش است، درصورتی که 
ما از آن دفاع می کنیم و آن را بخشی از خدمات 
و زیرساخت گردشگری می دانیم. مشکل ساز 
شدن این پروازها به خاطر آن است که مدیریتش 
با یک سازمان )هواپیمایی( است و مصرف کننده 
و مســئولیتش با ســازمان دیگــری )میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری( است، 
درحالی که اگر برنامه ریزی آن را به ســازمان 
بسپارند می توان از آن به عنوان مزیت استفاده 

کرد.
تیموری تاکید کــرد: ما با درآمــد پروازهای 
چارتــری کاری نداریــم، منظورمــان از این 
درخواست آن بوده، سایت گذاری مربوط به آن 
را دست کم مشترک با سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری انجام دهند، چون 
مصرف کننده آن در این بخش تعریف شــده 

است.

بارش برف فریدونشهر و سمیرم را سفید پوش کرد
 بارش برف پائیزی در شبانه روز گذشته به شهرستان های سردسیر فریدونشهر در غرب و سمیرم در جنوب 

استان اصفهان چهره زمستانی بخشید.
کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بیشترین میزان بارش ها در 48 ساعت گذشته 

در شهرستان های فریدونشهر و سمیرم در غرب و جنوب این استان ثبت شد.
فاطمه زهرا سیدان افزود: فریدونشهر با ۲7.۵ میلی متر بارش باران و 6 سانتی متر برف و سمیرم با ۱9.۱ بارش باران 

و سه سانتی متر برف بیشترین سهم بارندگی در استان را به خود اختصاص دادند. 
وی ادامه داد: فعالیت سامانه بارشی که از شنبه در استان فعال شده تا دوشنبه ادامه دارد و در این مدت بارش ها به صورت 

باران در بیشتر مناطق استان و همچنین در قالب برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی به ویژه غرب و جنوب استان پیش بینی 
می شود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: بر این اساس شاهد مه آلودگی، کاهش دید و لغزندگی جاده ها در غرب و جنوب 
استان خواهیم بود.

وی پیش بینی کرد که احتمال بارش پراکنده برف در مناطق مرکزی استان اصفهان برای دوشنبه )امروز( وجود داشته باشد.

100 میلیارد ریال برای نگهداری راه های کاشان هزینه شد
 رییس اداره راهداری و حمل و جاده ای کاشان گفت: ۱۰۰ میلیارد ریال در سال جاری برای شانه سازی، 
نصب عالئم، برطرف کردن مشکالت نقاط حادثه خیز و روکش آسفالت راه های حوزه استحفاظی این 

شهرستان هزینه شده است.
حامد فالحی بیان کرد: سه طرح شامل روکش آسفالت جاده اردستان- کاشان به طول ۱۵ کیلومتر، روکش 

آسفالت راه های روستایی ازناوه و ون با ۱۰ کیلومتر طول و بهسازی و روکش آسفالت جاده 6۰ کیلومتری 
برزک- کاشان با اعتبار 7۳ میلیارد ریال در مرحله برگزاری مناقصه است.

وی از تامین روشــنایی چهار نقطه حادثه خیز در محورهای کاشــان خبر داد و افزود: این طرح شامل روشنایی 
محورهای رو به روی شهدای گمنام، رو به روی سه راهی نیاسر و میدان سوک چم در جاده کاشان- اردهال و کاشان- برزک 

می باشد. 
رییس اداره راهداری و حمل و جاده ای کاشان با اشاره به محدوده امامزاده یونس )ع( در محور کاشان- برزک اضافه کرد: افزون بر روشنایی این 
نقطه، پارکینگ و نیوجرسی )حفاظ بتنی( آن نیز با هدف جلوگیری از تردد عرضی خودروها اجرا می شود که پنج میلیارد ریال از محل اعتبارهای 

استانی برای این طرح ها تخصیص یافت. 

اقتصاد ایران
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اعالم آمار رجیستری 
گوشی ها؛

۱.۵ میلیون فعال و 
۲۵0 هزار مسدودی

با اجرای طرح رجیستری از آذر 
سال ۱۳97، بیش از یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار گوشــی تــا پایان 
خرداد ماه به صــورت قانونی در 
سامانه رجیستری فعال شده اند 
و نزدیک به ۲۵۰ هزار گوشــی 
به دالیلی از جمله قاچاق یا عدم 

فعال سازی، مسدود شده اند.
طرح رجیستری گوشی های تلفن 
همراه با هدف شناسنامه دار شدن 
یکی از پرمصرف ترین کاالهای 
وارداتی کشور و مبارزه سیستمی 
با قاچاق تلفن همراه، پیاده سازی 
و اجرا شــد. این طرح که در آن 
مبارزه با قاچــاق تلفن همراه در 
سطوح مصرف انجام می گیرد، به 
گونه ای است که صرفه اقتصادی 

قاچاق از بین می رود.
این طرح در کشــورهای زیادی 
مانند چیــن، امــارات، لبنان، 
اوکراین و سایر کشورها اجرا شده 
است. در رجیستری با استفاده 
از امکانات زیرساختی مخابرات، 
همه گوشــی های  فعال اسکن 
می شوند و با اســتفاده از کدی 
به نام IMEI می تــوان آن ها را 
شــناخت. این کد مانند شماره 
شناسنامه برای تلفن های همراه 
است و توسط شــرکت سازنده 
و به شکل منحصر به فرد صادر 
می شــود. در بعضی از کشورها 
از این کد برای شناسنه گوشی 
در طرح رجیســتری استفاده 
می کنند. در ســال 8۵ که برای 
اولین بار این طرح رجیستری در 
ایران اجرا شد، از این کد استفاده 
شــد اما به خاطر قابلیت کپی 
کردن این کــد آن طرح به طور 
کلی شکســت خورد. در بخش 
عرضه، جعل شــماره ها )کدها( 
شروع شد. به گونه ای که در سال 
86 برای برخی از شماره ها بیش 
از ۱۰ هزار شماره جعل صورت 
گرفت. پس از شکست خوردن آن 
طرح، مسئوالن وزارت ارتباطات 
و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال به فکــر پیدا کــردن یک 
شناسه منحصر به فرد با ترکیب 
چند شناسه با هم افتادند. نهایتا 
تصمیم گرفتند از ترکیب شماره 
تلفن که یــک ترکیب منحصر 
به فرد برای هر شــخص است با 

IMEIاستفاده کنند.
»سامانه همتا« دارای فهرستی 
است که دارندگان گوشی های 
تلفــن همــراه را از ۱4 آذرماه 
سال گذشته در سه گروه سیاه، 
 سفید و خاکستری دسته بندی

 می کند. 
که فهرست ســفید، دارندگان 
گوشــی های قانونی فعال را که 
در این سامانه رجیستر شده اند، 

نشان می دهد. 

ایسنا
خـــبـــر
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بــازاری کــه دالالن و 
سفته بازان در آن برهه 
سعی داشتند با استفاده 
از جو روانی ایجاد شده 
هم سود بیشتری کسب 
کننــد و هم بــا هرج و 
مرج کنترل بــازار را از 
دست بانک مرکزی و دولت به عنوان 

متولیان این حوزه، خارج کنند.
مردم سوار بر موج نوسانات قیمتی و 
بازی دالالن، به جای خرید ارز و طال 
مصرفی، با هدف سرمایه گذاری وارد 
بازار شده و بودند افرادی که تمامی 
دارایی خود را به پول نقد تبدیل کرده 
و وارد بازار ارز و ســکه شــدند دریغ 
از اینکه این اقدام غیر کارشناســی 
آن ها، موجب برهم خوردن آرامش 
 بــازار و جهــش قیمت هــا خواهد

 شد.
امــا بــا اقدامــات بانــک مرکزی و 

 دولت و همــکاری بخش خصوصی، 
سیاست های کنترلی در بازار اجرا و 
در نهایت منجر بــه کاهش نرخ ارز و 
طال در بازار شد اما برخالف افزایش 
قیمت که یک جهش و پرش یکباره 
داشت، روند کاهشی قیمت ها بسیار 
کنــد و آرام پیش رفت تــا جایی که 
اکنون به گواه فعاالن بــازار آرامش 
نســبی در بازار ایجاد شده و دیگر نه 
تنها خبری از خریدهــای هیجانی 
نیســت، بلکه دالرها و ســکه های 
خانگی در برهه ای بــه معضلی برای 
اقتصاد کشور تبدیل شــده بود، در 
 حال بازگشت به سمت بازار  و اقتصاد 

کشور است.

  سکه های خانگی به بازار آمد
در همین راســتا، آیت محمدولی از 
بازگشــت طال و ســکه های خانگی 
به بازار خبــر داد و افزود: در برهه ای 
مردم با هدف اینکه قیمت ها افزایشی 
خواهد شد و با هدف سرمایه نسبت 
به خرید طال و ســکه اقــدام کردند، 
اکنون با کاهــش قیمت ها و آرامش 
 نســبی که در بازار وجود دارد، اکثر

 آن ها فروشنده شدند.
وی افزود: با فروش طال و سکه های 
خریداری شده به طور حتم بر قیمت 
نیز تاثیر خواهد گذاشــت و از طرفی 
مردم به خرید مصنوعات و خریدهای 

مصرفی روی آورده اند.
رییــس اتحادیــه طــال و جواهــر، 
گفت: امید داریــم تاحدودی اوضاع 
بــازار بهتــر از قبــل شــود کم کم 
 تولیــد در این صنعت جــان دوباره

 بگیرد.

  مردم در بازار فروشنده شدند
همچنین کامــران ســلطانی زاده، 
عضو کانون صرافــان ایرانیان نیز  از 

بازگشت ارزهای خانگی به بازار خبر 
داد و افزود: بازار وضعیت آرامی دارد 
و آرامش و ثبات نسبی در بازار ایجاد 
شده و تعداد زیادی در بازار فروشنده 
هستند و نگرانی از کاهش قیمت ارز 

دارند. این خود به بازگشــت ارزهای 
خانگی بــه چرخه ســالم اقتصادی 
و بازار کمــک می کند کــه به طور 
 حتــم در کاهــش قیمــت ارز تاثیر 

گذار است.

هیجانی که آرام می گیرد؛  

سکه ها و دالرهای خانگی در مسیر بازار

ایبنا
گـــزارش
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نفت و انرژی

تا ۲4آذر ادامه دارد:  
ثبت نام کارت المثنی سوخت

 ثبت نام حضوری مالکان خودرو یا موتورسیکلت فاقد کارت سوخت از طریق مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ از روز شنبه 
آغاز شده است.

همچنین ثبت نام غیر حضوری  برای صدور مجدد کارت ســوخت نیز از طریق سامانه اینترنتی و نرم افزار موبایل 
)اپلیکیشن( خدمات دولت همراه از امروز دوشنبه )پنجم آذر( امکان پذیر خواهد بود.

هفته گذشته اعالم شد که تحویل بنزین به خودروها و موتورسیکلت ها  به زودی و تنها با استفاده از کارت سوخت امکان 
پذیر خواهد بود؛ بنابراین، مالکان وسایل نقلیه فاقد کارت سوخت باید سریعتر نسبت به تهیه کارت سوخت اقدام کنند.
به همین دلیل از سوم آذر ثبت نام کارت سوخت برای مالکان خودرو یا موتورسیکلت فاقد کارت سوخت آغاز شده 

است که تا ۲4 آذرماه ادامه خواهد داشت. 
گفته می شود افزایش نگران کننده میزان قاچاق سوخت سبب احیای مجدد کارت سوخت شده است .

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران روز گذشته با صدور اطالعیه ای ،روش های ثبت نام برای دریافت کارت 
المثنی سوخت برای خودرو یا موتورسیکلت را اعالم کرد.

در روش نخست، ثبت نام مالکان خودرو یا موتورسیکلت فاقد کارت سوخت با مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+۱۰ از 
شنبه )سوم آذر ماه( با ارائه مدارک الزم طبق ضوابط جاری انجام پذیر شده است.

 در این روش، مالــکان خودروهای عمومی دولتی اعم از ســواری، وانت و موتورســیکلت و مالــکان خودروهای 
قولنامه ای برای ثبت نام کارت سوخت المثنی، می توانند همانند گذشته صرفا با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ نسبت 

به ثبت تقاضای خود اقدام کنند.
خودروهای نو شماره، دارای کارت سوخت بوده و کافی است مالکان آنها برای دریافت کارت سوخت خود به دفاتر 

پست مراجعه داشته باشند.
روش دوم به صورت مراجعه به سامانه خدمات دولت همراه به نشــانی ) www.mob.gov.ir ( و ورود به گزینه 
درخواست کارت المثنی سوخت و ثبت اطالعات است که این سامانه از ۵ آذرماه در دسترس عموم قرار می گیرد و 

ثبت اطالعات در این سامانه رایگان است.
در روش سوم با دریافت و نصب رایگان اپلیکیشــن خدمات دولت همراه و ورود به گزینه درخواست کارت المثنی 
سوخت است که از پنجم آذر از طریق نســخه های اندروید )Android( و آی.اُ.اس )IOS( از چهار منبع سامانه 
 خدمات دولت همراه )mob.gov.ir(، ایران اپس)iranapps.ir(، کافه بازار )cafebazaar.ir(و اپ استور

 )appstore.ir(قابل دریافت است. طبق این اطالعیه، مالکان خودرو یا موتور سیکلت که کارت سوخت فعال در 
سامانه هوشمند دارند در صورت ثبت تقاضای صدور کارت المثنی، کارت اولیه آنها ابطال خواهد شد. بنابراین توصیه 

می شود فقط افراد فاقد کارت سوخت برای ثبت نام مراجعه کنند.

با کاهش قیمت ها در بازار ارز و طال، تعداد فروشندگان 
نســبت به خریداران افزایش یافته و دالر و سکه های 

خانگی با افت قیمت ها به سمت بازار سرازیر شد.
با افزایش قیمت ارز و سکه از اواسط سال ۹۶، پیش بینی 
افزایش قیمت در روزها و یا ساعت های آتی موجب شده 
بود مردم هم به این بازار پر ریسک به طمع کسب سود 

وارد این بازار شوند.

برخالف افزایش قیمت 
که یک جهش و پرش 

یکباره داشت، روند 
کاهشی قیمت ها بسیار 

کند و آرام پیش رفت 
تا جایی که اکنون به 

گواه فعاالن بازار آرامش 
نسبی در بازار ایجاد 

شده است.
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استارتآپهایبیمهایبرایاولینباردرهمایشبزرگصنعتبیمهگردهممیآیند
 همزمان با روز ملی بیمه شرکت های اســتارت آپی صنعت بیمه در نمایشگاه جنبی بیست و 

پنجمین همایش بیمه و توسعه حضور می یابند . 
با حضور مقامات و شخصیت  های برجسته کشور، نمایندگان مجلس، دانشگاهیان و بیش از 
دو هزار فعال صنعت بیمه، شاهد حضور استارت آپ ها به عنوان اعضای جدید خانواده صنعت 

بیمه خواهیم بود . 
دســتیابی به ضریب نفوذ هفت درصــدی صنعت بیمــه با اســتقبال از توان اســتارت آپ ها 

در کنار شــبکه فروش فعلی صنعــت بیمه این فرصــت را به وجود مــی آورد تا ابزار هــای نوین، 
 راه خــود را برای بکارگیــری هر چه بیشــتر در صنعــت بیمه توســط نقش آفرینان ایــن صنعت هموار 

سازند . 
فناوری اطالعات موجب دگرگونی های اساسی در بسیاری از صنایع به ویژه صنعت بیمه شده است و حضور استارت آپ ها در 

نمایشگاه جنبی این رویداد ملی فرصت مغتنمی را برای تعامالت دو جانبه فراهم می آورد . 
گفتنی است ثبت نام از استارت آپ ها برای حضور در نمایشگاه جنبی به مدت یک هفته تمدید شده است . 
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وقتــی بــرای اولین بار 
به عنوان کارآفرین جوان 
معرفی شــدم، از خودم 
پرســیدم چــه عاملی 
در رســیدن من به این 
موفقیت موثر بوده است. 
اعتبار، پول و تحســین 
دیگران همه  آن چیزی بود که توانستم 
در مسیر رشد به آنها دست  یابم. االن 
که به اتفاقات گذشــته فکر می کنم، 
می بینم، آن قدر خوشــبخت بودم که 
توانستم با آدم هایی ارزشمندی ارتباط 
داشته باشم. من به دنبال رابطه ای بودم 
که برای هر دو طرف ســودمند باشد و 
کیفیت زندگی افــراد دخیل در آن را 
نیز بهبود ببخشد. این نگرش مثبت و 
الهام بخش است، اما باید بدانید که برای 
رسیدن به این نوع نگاه آموزش هایی نیز 
دیدم که به من در رسیدن به موفقیت و 

این نگرش کمک زیادی کرد. 

  ۱. به صحبت های دیگران گوش 
بدهید و در صورت امکان به آنها 

کمک کنید
گوش دادن و توجه کردن به حرف های 
دیگران کار بســیار ارزشمندی است. 
شــاید به نظر شــما حرف مهمی زده 
نمی شــود و طرف مقابل شــما صرفا 
در حــال معرفی خود و یــا ارائه  چند 
توصیه  به ظاهر ساده باشد. هر مکالمه 
و گفت وگویی را با این عبارت به پایان 
برســانید: »چگونه می توانم به شــما 
کمک کنم؟« و متوجه می شــوید که 
به کار بردن همین عبارت ساده چقدر 
می تواند در بهبود رابطه  شما با دیگران 
موثر باشــد. گاهی اوقات پیداکردن و 
ارائه  راه حل در یک رابطه  کار ساده ای 
است، اما اگر واقعا به صحبت های طرف 
مقابل گوش می دهید، حتما این کار را 

انجام دهید.

  ۲. در هنگام گــوش دادن به 
حرف های طرف مقابل، نکات مهم 

را یادداشت کنید
هنگامی که از نیازها و درخواست های 
طرف مقابــل یادداشــت برمی دارید، 
اطالعــات از حافظه کوتــاه مدت به 

حافظه بلند  مدت منتقل می شود. 
وقتی یادداشــت برداری به یک عادت 
تبدیــل شــود، راحت تــر می توانید 
ایده هایــی که به ذهن تان می رســد، 
عملــی کنیــد زیــرا آنچه کــه فکر 
می کنید مفیــد و کاربردی اســت، با 
یادداشت برداری بهتر در حافظه  شما 
می مانــد و در وقت نیاز نیــز راحت تر 

می توانید به آن دسترسی پیدا کنید.

  ۳. مهربان باشید
مهربان و دلسوز باشیدو این خصیصه  
خوب را به یک عادت برای خود تبدیل 
کنید. سعی کنید عصبانی نشوید و به 
یاد داشته باشید که داشتن یک رفتار 
عاقالنــه و دل ســوزانه در اکثر اوقات 
نتیجه  بهتری دارد. در واقع این شیوه  
رفتاری به شما کمک می کند، راحت تر 

با دیگران ارتباط برقرار کنید.

  4. به رابطه  خود با افراد دور و 
برتان بیشتر اهمیت بدهید

اخیرا در یک نظرســنجی اینترنتی از 
۲۰ نفر خواســتم تا نظرات شان را در 
مورد مهم ترین عامــل در روابط کاری 
برایم بفرستند. جالب است بدانید ۱۹ 
نفر آنها معتقد بودند که ارتباط داشتن 
مهم ترین چیزی است که در ایجاد یک 
رابطه  پایدار و کارآمــد اهمیت دارد. 
گاهی اوقات یک احوال پرســی ساده 
در زمان مناســب می تواند یک رابطه  

بلندمدت کاری را برای شما رقم بزند.

  ۵. به تعهدات خود عمل کنید
بــه همایشــی دعــوت شــده بودم 
کــه تقریبا تمــام ســخنران های آن 
به دلیل برف وبوران، ســخنرانی خود 
را کنســل کرده بودند. بــا این  حال به 
برگزارکنندگان مراسم اطمینان خاطر 
دادم کــه حتما در مراســم شــرکت  
خواهم کرد و برای اینکه بتوانم خودم 
را سروقت به جلسه برســانم، مجبور 
شــدم با هواپیما به نزدیک ترین شهر 
محل ســخنرانی بروم و از آنجا با یک 
ماشین توانســتم خودم را سروقت به 
همایش برسانم. اگر بتوانید همیشه بر 
سر تعهدات خود باقی بمانید، می توانید 

اعتمــاد دیگران را جلــب کنید و یک 
رابطــه  کاری بهتر و قوی تر داشــته 

باشید.

  ۶. به افــرادی که برای تان مهم 
هستند، بیشتر توجه کنید

اگر رابطه تان با کسی ضعیف شده  باشد، 
دیگر مهم نیســت که شما نسبت به او 
چه طرز فکری دارید. دور و بر همه  ما 
کسانی هستند که با ما کار می کنند و به 
آنها عشق می ورزیم. خودخواه نباشید 
و این افراد را نادیــده نگیرید، زیرا این 
افراد نقش مهمی در زندگی کارکنان، 
شرکا و مدیران شــما دارند و در واقع 
نادیده گرفتن آنهــا می تواند به رابطه  

شما با آن فرد صدمه بزند.

  ۷. همیشه بهترین عملکرد را 

داشته باشید
اگر می خواهید کســب وکار و زندگی 
خود را بهبود ببخشــید، الزم است تا 
اعتبار الزم را به دســت بیاورید و سعی 
کنید همه چیز را در جای مناسب خود 
قرار دهید. با این  حال، کســب اعتبار 
نباید انگیزه همه  کارهای خوب شــما 
باشد. اشتیاق زیاد شــما برای کسب 
اعتبار، باعث می شود نه تنها در رسیدن 
به اهداف خیرخواهانه شکست بخورید، 
بلکه حتی ممکن است شخصیت شما 

نزد دیگران را نیز خدشه دار کند.

  ۸. دیگران را تایید کنید
ســاده ترین کاری کــه می توانید در 
هنگام مواجهــه با یــک کار خوب و 
پســندیده انجام دهید، این است که 
بگویید: »کار بسیار خوبی بود« یا »من 

مطمئن هســتم که آنها از کار شــما 
قدردانی می کنند«. قدردانی کردن از 
کار دیگران و تایید آنها عمل بســیار 
پسندیده ای است و باعث نهادینه شدن 
یک رفتار مثبت و تبدیل شــدن آن به 

یک عادت خوب می شود.

  ۹. هدیه مناسب انتخاب کنید
برای دادن هدیــه فقط نفع خودتان را 
در نظر نگیرید، بلکه به احساس طرف 
مقابل در هنگام دریافت هدیه نیز فکر 
کنید و ببینید آیا او از دریافت این هدیه 

خوشحال خواهد شد یا خیر.

  ۱0. از کارهای خوب دفاع کنید
اغلب ما عادت کرده ایم کــه مدام ُغر 
بزنیم و فرامــوش می کنیم که گاهی 
الزم اســت از کارها و خدمات خوب، 
تشکر کنیم. به خدمات و آدم های خوبی 
که تا کنون به شــما کمــک کرده اند، 
کمی فکــر کنیــد و از آن خدمات و 
افراد تقدیر و تشــکر کنید. دادن یک 
هدیه  مناســب برای تقدیر از یک کار 
یا خدمات خوب نه تنها شایسته است، 
بلکه می تواند باعث شود افراد رابطه  و 
 احساس بهتری در مواجه با شما داشته

 باشند.

  ۱۱. رویدادهای مهــم را به یاد 
داشته باشید

ســالگرد تولد و ازدواج افــرادی را که 
با شــما کار می کنند، به خاطر داشته 
باشید. شاید قرار باشــد فرزند یکی از 
همکاران تان تحت عمل جراحی قرار 

گیرد یا هر موقعیت مشــابه دیگری. 
بهتر است در این جور رویدادها حداقل 
با ارسال یک یادداشت احساس خود را 
با فرد به اشــتراک  بگذارید. یک کارت 
ساده، یادداشــت، یک تماس تلفنی یا 
ایمیل در این شــرایط می تواند باعث 
شود در فضای ســنتی کار، یک رابطه  
دوستانه، فراتر از مناسبات تخصصی و 

حرفه ای شکل بگیرد.

  ۱۲. کارهــای مثبــت را در 
هیئت مدیره نهادینه کنید

داشــتن عادات خوب می تواند به شما 
در داشتن کســب و کار موفق کمک 
کند، اما به این معنی نیست که وقتی از 
محیط کاری خارج می شوید همه  آن 
رفتارها و عادات خوب را فراموش کنید. 
دوستان، خانواده، همسر و بقیه  افرادی 
که با شــما در ارتباط هستند هم نیاز 
دارند دوست داشته شوند و از داشتن 
یک رابطه  خوب با شــما لذت ببرند. 
به کارگیری مدام ایــن عادات رفتاری 
در محیــط کاری و زندگی خصوصی 
باعث نهادینه شدن این صفات مثبت 

در شما می شود.
عمل به این ویژگی های رفتاری ساده 
تاثیر زیادی بر رابطه  من با مشتریان، 
شــرکا و کارمندان گذاشــت و تاثیر 
فوق العــاده  آن را در زندگــی کاری و 
خصوصی خود به وضوح مشاهده کردم. 
امیدوارم شــما هم با عمــل به همین 
عادت های به ظاهر ساده و پیش پاافتاده 
بتوانید تغییرات زیــادی را در زندگی 

خود ایجاد کنید. 

۱۲ عادت ساده و کاربردی ؛   
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اگر رابطه تان با کسی 
ضعیف شده  باشد، 

دیگر مهم نیست که 
شما نسبت به او چه 

طرز فکری دارید. دور 
و بر همه  ما کسانی 
هستند که با ما کار 

می کنند و به آنها 
عشق می ورزیم. 

خودخواه نباشید و 
این افراد را نادیده 

نگیرید، زیرا این افراد 
نقش مهمی در زندگی 

کارکنان، شرکا و 
مدیران شما دارند.

اگر شما هم کارآفرین، مدیر یک کسب وکار، مدیر میانی یک 
سازمان یا اداره هســتید یا تازه می خواهید کاری را شروع 
کنید، بهتر است عادت هایی را در خود ایجاد کنید تا بر رفتار 
شما، برندی که تولید می کنید و افرادی که قرار است با شما کار 
کنند، تاثیر مثبت بگذارد. پس بهتر است خیلی با دقت در مورد 
چیزی که قرار است به آن برسید و کاری که دوست دارید انجام 
دهید، فکر کنید و بر اساس آن برنامه ریزی کنید و پیش بروید. 
همراه ما باشید، در این مقاله ۱۲ عادت ساده را به شما معرفی 
کرده ایم که بسیار مفید و کاربردی اند و منجر به ایجاد تغییر 
در رفتار و نگاه شما می شوند و زندگی کاری و حرفه ای تان را 

بهبود می دهند. 

 
استارت آپ

نقش فین تک در بهبود نحوه دسترسی به خدمات مالی؛ 
 معرفی دو استارت آپ قدرتمند در دنیا

هدف اصلی تاسیس شرکت های فعال در حوزه  فین تک 
این است که مشکالت موجود در عرصه  مالی، تامین مالی 

خرد و پرداخت آنالین کشور خود را حل وفصل کنند.

   ۱( فورجی کپیتال )4G Capital(، کنیا
عدم دسترسی به منابع مالی، به یک چالش بزرگ برای کارآفرینان و صاحبان کسب وکارهای 
 Graça( کوچک در سراسر آفریقا تبدیل شده است. موسسه  خیریه  گارچا میچل تراست
Machel Trust(، اعالم کرده: ۷۱ درصد از زنان کارآفرین شرق آفریقا، در مرحله  شروع 

استارت آپ خود، نتوانستند سرمایه  کافی جذب کنند و به ناچار، مجبور به استفاده 
از سرمایه  شخصی شده اند. قوانین کنیا، یک سقف را برای سود وام ها تعیین کرده و 
به همین دلیل است که بانک های این کشور، در وام  دادن به کسب وکارهای کوچک و 

نوپا، نامطمئن عمل می کنند.
فورجی کپیتال، یک استارت آپ کنیایی اســت و در حوزه  تامین مالی خرد فعالیت 
می کند. این اســتارت آپ، در همکاری با فین هاون )Finhaven(، که یک بورس 
اوراق بهادار بالکچین کانادایی است و برای اولین بار اقدام به صدور اوراق قرضه  مبتنی 
بر ارز رمزنگاری شده و توکن کرده است. این شرکت امیدوار است بتواند با عرضه  این 
توکن ها به سرمایه گذاران، ۱۰ میلیون دالر جمع آوری کرده و از پس هزینه های باالی 

اوراق عرضه بربیاید.
به لطف وجود زیربناهای تکنولوژی بالکچین، فورجی کپیتال در جذب سرمایه، موفق 
عمل خواهد کرد و مقیاس کسب وکارش را افزایش خواهد داد. این همکاری، در نوع خودش 
منحصربه فرد بوده و با تزریق دالر کافی به کنیا، سرمایه  الزم برای فعالیت بنگاه های کوچک 
و متوســط )SMEs( را تامین خواهد کرد. فین هاون اعالم کرده: سطح حمایت های 

انجام شده از این سرمایه گذاران، با سرمایه گذاران اوراق قرضه  سنتی برابر خواهد بود.
اگر مجوز الزم برای فورجی کپیتال صادر شــود، این شــرکت خواهد توانست تا ۱۲ ماه 
آینده، ۴۰ میلیون دالر وام بدهد و تا ســال ۲۰۲۰ میالدی، زندگی بیش از ۱ میلیون نفر 
را تحت تاثیر قرار دهد. فورجی کپیتال در کنار فعالیت های سرمایه گذاری خود، خدمات 
آموزشی مالی و کســب وکاری را نیز در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط قرار می دهد. 
 هدف این کار، پایان دادن به چرخه  فقری است که زندگی کنیایی های کم درآمد را تهدید 

می کند.

 ۲( دیجیتال ای ام ال )Digital AML(، دانمارک
نام کشور دانمارک همواره در لیست اولین کشورهای دنیا از نظر شفافیت  مالی، به چشم 
می خورد. بر اساس شاخص درک فساد، در ۲۰ سال گذشته، این کشور جزو چهار کشوری 
بوده که کمترین میزان فساد مالی در آن اتفاق افتاده است. بااین حال، به تازگی تعدادی از 
مؤسسات مالی دانمارکی اعالم کرده اند که این کشور هنوز هم با چالش های پول شویی 
و تامین مالی تروریسم مواجه است. دانســکه بانک )Danske Bank(، بزرگ ترین 
وام دهنده  کشور دانمارک است. این بانک اعتراف کرده که در پرداخت های نخبگان حاکمه  
کشور آذربایجان، مواردی از پول شویی و دیگر اقدامات غیرقانونی کشف شده است. روزنامه  
دانمارکی برلینسکه )Berlingske( گزارش کرد که از شعبه  دانمارک بانک شمالی نوردیا 
)Nordea( برای انتقال پول به گریزگاه های مالیاتی )tax havens( استفاده شده 
است. استارت آپ دانمارکی دیجیتال ای ام ال، در سال ۲۰۱۶ تاسیس شد. هدف از راه اندازی 
استارت آپ دیجیتال ای ام ال این بود که تمامی شرکت ها، از الزامات قانون مبارزه با پول شویی 
)Money Laundering Act( سال ۲۰۱۷ مطلع شوند، آن را به اجرا درآورند و در 
نتیجه، میزان شیوع پول شویی کاهش پیدا کند. یکی از مهم ترین بخش های قانون مبارزه با 
پول شویی ۲۰۱۷ این است که کسب وکارها را ملزم به شناسایی کامل هویت مشتریان شان 
می کند. به منظور نیل به این هدف، دیجیتال ای ام ال دست به کار شده و بین داده های عمومی 
موجود و داده های مخصوص مشتری، مانند شماره  ثبت نام منحصربه فرد حقوقی او، ارتباط 
ایجاد می کند؛ با این روش ، شرکت ها به راحتی می توانند هویت مشتریان شان را به درستی 
شناسایی و هویت شان را تایید کنند. یکی دیگر از خدمات دیجیتال ای ام ال این است که 
به طور پیوسته، بر تغییرات داده های عمومی نظارت می کند و اگر نشانه هایی از پول شویی را 

در یک شرکت شناسایی کند، بالفاصله به مشتریان آن شرکت اخطار می دهد.
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داشتن عادات خوب
 می تواند به شما در داشتن 

کسب و کار موفق کمک کند، 
اما به این معنی نیست که

 وقتی از محیط کاری خارج 
می شوید همه  آن رفتارها و

 عادات خوب را فراموش کنید. 

آرمان اقتصادی
یـــادداشت

رویداد استارت آپ 
بانوان آموزشی و 

تجربی است

رییس شورای عالی بانوان اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: رویداد 
استارت آپی بانوان، یک رویداد 
آموزشی و تجربی است و البته 
جنسیت در این گونه برنامه ها 
مهم نیست زیرا منفعت استان 

و کشور در اولویت است.
زهــرا اخوان نســب در دومین 
رویداد اســتارتاپ بانــوان در 
اتــاق بازرگانی،صنایع،معادن و 
کشاورزی اصفهان، اظهار کرد: 
رویداد اســتارتاپی بانوان، یک 
رویداد آموزشی و تجربی است، 
در این برنامه شرکت کنندگان 
پرانگیزه ای شامل برنامه نویسان، 
مدیران تجــاری، عالقه مندان 
استارت  آپ و ... گرد هم آمده اند 
تا ایده هایشــان را مطرح کنند، 
گروه تشکیل بدهند و هر گروه 

ایده ای را اجرا کند.
وی تاکید کرد: جنسیت در این 
گونه برنامه ها مهم نیست زیرا 
منفعت استان و کشور در اولویت 

است.
اخوان نسب افزود: شورای عالی 
بانوان اتــاق بازرگانی اصفهان 
یکــی از ارگان هــای فعال در 
عرصه بانوان اســت که تا کنون 
اقدامات مفید در حوزه حمایت 
از بانوان فعــال در عرصه های 
مختلف انجام داده است و یکی 
از این اقدامــات در نظر گرفتن 
برنامــه ای بــرای حمایــت از 

استارت آپ ها است .
رییس شورای عالی بانوان اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: تقریبا از 
سه ماه پیش جلسات هماهنگی 
و برنامه ریــزی برپایی این دوره 
استارت آپ شــروع و در مدت 
مذکور در مورد تیم ها، داوران 
و کارهای اجرایی برنامه ریزی و 

صحبت شده است.
وی ادامه داد: هــدف از اجرای 
اســتارت آپ مخصوص بانوان، 
مراجعه تعداد زیادی از دختران 
و بانوان با ایده های ناب به شورا 
بود که از روند عملیاتی شــدن 
ایده های خود اطالعی نداشتند، 
همچنین جمع آوری ایده های 
جدید  و تبدیل آن به یک کسب 
وکار، آموزش کار گروهی و راه 
اندازی کسب و کار و در نتیجه 
آشــنایی با روش های موفقیت 
در کســب و کارهای کوچک و 

نوپا است.
اخوان نســب افزود: افتتاحیه 
برنامه اســتارت آپ در ســالن 
همایش هــای اتــاق بازرگانی 
اصفهان و اختتامیه نیز چهارم 
آذرماه یکشــنبه مصــادف با 
والدت حضــرت رســول اکرم 
)۷۰ الی ۱۰۰ نفر در شش تا ۹ 
تیم( برگزار شــد و نهاد ریاست 
جمهوری در امور زنان و خانواده، 
سازمان ملی یونسکو، استانداری 
و شــهرداری اصفهــان نیز از 

حامیان این برنامه بوده اند.
وی افــزود: ایــن یازدهمیــن 
اســتارتاپ اصفهان است که در 
ســایت رســمی هم ثبت شده 

است.
اخوان نسب با اشــاره به نقش 
تســهیل گیری اتاق بازرگانی 
گفــت: یکــی از اهــداف این 
اســتارت آپ ایجاد مشــارکت 
تمام افــراد و در نهایت تبدیل 
 شــدن این ایده ها به اشــتغال

 است.

ایمنا
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

Iran’s tourism attractions are 
gaining increased significance in 
the Western media as the country 
is struggling to bring in a larger 
number of tourists to boost its 
post-sanctions economy. And 
historical cities like Isfahan are 
already receiving increased 
attention to the same effect. The 
CNN in a report brought Isfahan’s 
Abbasi Hotel into the spotlight 
and described it as “the Middle 
East’s most beautiful hotel”.
It emphasized that Isfahan had its 
fair share of historical wonders 
some of which are UNESCO 

World Heritage sites.
“But in many ways, the Abbasi 
Hotel has become a tourist 
attraction in its own right,” added 
the report. “It’s a place like no 
other.”
The hotel was built as a 
caravansary around 300 years 
ago during the reign of King 
Sultan Hossein of the Safavid 
dynasty.
The caravansary – like any other 
of its kind - was meant to host 
passengers traveling along the 
ancient Silk Road that linked 
China with Central Asia, West 
Asia, South Asia, East Asia and 
even Siberia.
However, it was almost destroyed 
as a result of a war in Isfahan 
years later but remained to be 
still partially functional.  Later 
and during the Qajar dynasty, 
the Iranian army rebuilt the 
caravanserai and turned into a 
splendid military complex.
Nevertheless, it rose to become 
an architecture masterpiece 
in the 1950s when the French 
archeologist André Godard took 
it upon himself to fight for its 
restoration.  That was the birth of 
what many see as one of the most 
beautiful hotels in the world.   
“Hallways are lined with 
authentic miniature paintings, 
the ceiling of the lobby is finely 
detailed and the dining areas 
adorned with beautiful mirror 
work, glittering chandeliers, and 
exquisite colorful wall motifs 

often associated with romantic 
notions of ‘the orient,” the report 
added.
“An array of emerald greens, 
jasmine blues, and deep golds 
inevitably make visitors reach 
for their cameras as soon as they 
walk in.”
Today, the Abbasi Hotel has 225 
rooms and suites.
The most beautiful aspect of the 
hotel may be the architectural 
designs specific to the Safavid 
and Qajari eras that have been 
eloquently used in the interior of 
the hotel.      
The Abbasi Hotel has 11 multi-
purposes halls with various 
capacities for holding formal and 
informal seminars and banquets.
“The Abbasi Hotel may not 
have an abundance of modern 
amenities. There are no state-
of-the-art gym or in-room 
cappuccino machines (although 
it does have great Wi-Fi), but that 
adds to its charm,” the CNN added 
in its report.
“In a globalized and franchise-
dominated world, the Abbasi is 
unique. This hotel is all about 
atmosphere. Moreover, it’s 
uniquely Persian.” 
Anyone visiting Isfahan and 
staying elsewhere would be 
missing out if they did not at least 
stop by the Abbasi and take a 
look around, wrote the CNN in its 
report.“It’s guaranteed to be one 
of the best memories of any stay 
in Iran.”

Isfahan’s Abbasi Hotel:
 Middle East’s Most Beautiful Hotel

Hoorshid Traditional 
House
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Imamzadeh 
Ibrahim’s 
Shrine: A 
Historical, 
Pilgrim 
Destinations 
in Gilan, Iran

I m a m z a d e h 
Ibrahim timber 
town is known 
by the people of 
Gilan Province, in 
northern Iran, as 
“Shazdeh Ibrahim”. 
It has been built 
at the heart of 
Shafeghat mountain 
forest.
This is one of Gilan’s 
best known holy 
mausoleums in the 
all timber small 
town of Shafeghat. 
I m a m z a d e h 
Ibrahim (AS) is 
Iran’s only town 
made of wood in a 
temperate region 
of the Caspian Sea. 
It is 20kms from 
Shafeghat town and 
is one of the rare 
places where forest, 
river, countryside, 
and snow covered 
peaks can be seen all 
at the same time.
The river that runs 
alongside this small 
town plays a great 
part in this quaint, 
picturesque little 
place.  As you go 
further upriver, 
numerous little 
waterfalls emerge 
in the tradition of 
pristine landscapes 
of northern Iran.
An important 
feature of the region 
is its vernacular 
a r c h i t e c t u r e 
which has given it 
fame. Some of the 
buildings are as tall 
as six storeys and 
the only material 
used in them is 
timber.
Based on the 
available family 
tree, Ibrahim (AS) is 
son to Imam Mousa 
Kazem (AS), the 
Shiites’ 7th Imam. 
The mausoleum is 
made of rocks, mud, 
and wood on four 
storeys with a floor 
area of 300 square 
meters. It has a 
steel dome and two 
minarets. A latticed, 
metal shrine has 
been built around 
the grave.
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where to stay

Hoorshid Traditional House is located in 
Zardanjan Village on the East side of Isfahan. It 
is 24 kilometers away from Isfahan city center. 
This place is great for rural tourism fans. Being 
far away from the bustle of big crowded cities is 
the best advantage of this residence.
Zaranjan is a lovely village with nice 
environment and nature. Furthermore, if you 
enjoy being in a peaceful and quiet place with 
a fine view to get familiar with the rural life of 
Iranian, Zaranjan is a suitable place for you. Not 
to mention that the village is not that far from 
the city. A 30-minute ride will get you to the 
main Isfahan tourist attractions.
Hoorshid Traditional House is an interesting 
place. It is also known as Artist House, that’s 
because a lot of artistic activities is going on 
in this house. They even have art tours, art 
workshops, festivals, and ceremonies. While 
you are there, you can enjoy watching local 
artists creating beautiful handicrafts and other 
works. You can have an exciting experience too 
because motor riding is available in the village.
Hoorshid Traditional House is very suitable 
for groups and families. Not only this house has 
reasonable prices, but it is kid-friendly as well. 
Children under the age of twelve can stay free of 
charge. Besides, this house has spacious rooms 
with a capacity of up to 15 persons. You can 
enjoy breakfast and local foods. You can even 
order vegetarian foods.
There are rooms with the capacity of 3 and 15 
in Hoorshid Traditional House. Please note that 
there is no bathroom and toilet in triple rooms 
and you have to use the shared bathrooms with 
other guests. But you have a private bathroom 
in the large room (with the capacity of 15). All 
rooms have cooler and heating facilities.

Shaking Minaret, Stunning 
Historical Building

Isfahan beauty

The Monar Jonban (Shaking Minarets) is a 
stunning historical building located in the west 
of Isfahan. This interesting monument has been 
built 700 years ago during Ilkhanid era. It was 
constructed over the tomb of Abdollah Soqla.
It is a building with 9 meters width and 17 meters 
heights, famous for its interesting minarets. The 
iwan and porch of this building were constructed 
based on Mughol style, but the shape of minarets 
indicates that they are added to iwan at the end 
of the Safavid era. This building is decorated 
with dark blue tiles that cover the inner side of 
the arch.
There are 2 six-meter-tall minarets on both 
sides of the mausoleum porch ornamented 
with lovely brickwork. Each minaret has a very 
narrow spiral staircase to the top of minaret. The 
summit of each minaret has small open arches. 
The distinguished feature of this monument 
is that if one minaret is shaken, the other one 
will shake simultaneously, whole building will 
shake as well. This movement is facilitated due 
to the wooden crossbars on top of the minarets. 
Isfahanologists believe that all minarets shake a 
little, but the minarets of this monument shake 
significantly.

Isfahan Abbasi Hotel (Shah 
Abbas Hotel or Abbasi 
Guesthouse) oldest hotel 
in the world is one of the 
largest hotels of Iran and 
Isfahan. Among monuments 
of Safavid period, school 
complex, a small bazaar and 
caravanserai are remained 
that Abbasi Guesthouse or 
Shah Abbas Hotel is one of 
them. Definitely, it can be 
called a museum stylistically 
and architecturally. 
This hotel was established in 
1106 AH by order of Sultan 
Hussein Safavi. The garden 
restaurant of Isfahan Abbasi 
hotel is the most beautiful 
garden restaurant of Iran and 
in fact, Shah Abbas Hotel is 
the best hotel in Isfahan. 

Iran’s tourism 
attractions are 

gaining increased 
significance in the 

Western media 
as the country is 

struggling to bring 
in a larger number 
of tourists to boost 
its post-sanctions 

economy. 
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“Economic development 
occurs when all the walks of life 
contribute, and all the society’s 
capacities can be used. Women 
make up half of the population, 
and economic development 
will not happen, if we ignore this 
population,” Zahra Akhavan 
Nasab said.Pointing to holding 
“women startup event” in 
Isfahan, the head of supreme 
council for women of chamber 
of commerce, industries, mines, 
and agriculture of Isfahan said, 
“Unfortunately, when people talk 
about “work from home” jobs of 
women, they will certainly think 
about low-level occupations. But 

for example, a woman who has 
studied in the major of computer 
programming, she can take order 
and do this work at home.”“There 
are a few jobs that women cannot 
take, but they can do their best 
in other occupations with their 
creativity, confidence and 
perseverance,” Zahra Akhavan 
Nasab said. Currently, the first 
problem that women face with 
is the cultural issues; the main 
part of the problem depends on 
women themselves, and they 
should manage it; Improving self-
confidence and the level of their 
skills can be effective in solving 
women’s problems.

Trade between Iran 
and Russia during 
the first half of 
2018 stood at more 
than $945 million, 
which shows a 
28.3% increase 
compared with 
the corresponding 
period of last year, 
according to data 
released by the 
Federal Customs 
Services of Russia.
The trade volume 
accounted for 
0.28% of Russia’s 
foreign transactions 
over the period, up 
from the first six 
months of 2017, 
in which the share 
was 0.27%. Iran was 
Russia’s 47th trade 
partner in H1 2018. 
Over last year’s 
similar period, 
Iran was Russia’s 
50th trade partner, 
IRNA reported.
Russia exported 
$629 million worth 
of commodities to 
Iran during the six-
month period to 
register a 23.65% 
rise year-on-year. 
The export volume 
accounted for 
0.29% of Russia’s 
total exports over 
the period under 
review, Financial 
Tribune reported.
The main exported 
goods from 
Russia to Iran 
were agricultural 
p r o d u c t s , 
t r a n s p o r t a t i o n 
machinery and 
equipment, articles 
made of wood and 
paper, metal and 
metal products, and 
chemicals, which 
made up 54.46%, 
14.89%, 13.42%, 
11.62% and 
2.85% of the total 
volume of exports 
respectively.  Iran 
exported $316 
million worth 
of goods to its 
northern neighbor, 
which shows a 
38.71% rise year-
on-year. The volume 
accounted for 
0.24% of Russia’s 
overall imports over 
the six months.
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Prominent role of women in economic development

Speaking at the weekly Cabinet meeting, 
Rouhani said that where drug trafficking 
exists, money laundering is very close by and 
because narcotics is available in the region 
and in Iran, so too is dirty money. 
“Show me one country in the world where 
money laundering does not take place, or 
narcotics and corruption does not exist,” 
Rouhani said, the government’s official 
website reported.  
The president was speaking 11 days after his 
Foreign Minister Jaavad Zarif in an interview 
with Khabar Online news website talked 
about money laundering on the scale of 
“thousands of billions of tomans” in the 
country, according to Financial Tribune.
In a rare and blunt analysis, he said the people 
who are behind such transgressions are the 
main voices opposing the ratification of bills 
related to combating money laundering and 
terrorism. 
We should be a major country forestalling 
terrorists from using financial channels for 
moving money
Zarif’s comments prompted strong backlash 
from conservative lobbies and lawmakers 
who have demanded that he present evidence 
to support his claims or face a motion of no 
confidence in the Majlis. 
Judiciary chief, Ayatollah Sadeq Larijani, also 
criticized comments by Zarif, comparing 
them to a “dagger in the heart of the system.” 

Larijani said if such money laundering in fact 
exists the relevant information must be sent 
to the judicial authorities. 
Deadline Denied 
Fars News Agency reported on Tuesday 
that the judiciary has given Zarif a 10-day 
deadline to present evidence to back his 
claims. Foreign Ministry spokesman, Bahram 
Qassemi, denied the report.Rouhani told his 
aides that Iran is a country at the forefront 
of fighting terrorism. “We should be a major 
country forestalling terrorists from using 
financial channels for moving money”. 
The Rouhani administration has sent four 
pieces of AML/CFT legislation as part of its 
efforts to complete an Action Plan proposed 
by the Financial Action Task Force to ease 
banking relations with the world. 
All but one of the bills are held up by different 
vetting bodies -- either the Guardian Council 
or the Expediency Council -- and have yet to 
become law. 
FATF announced last month that Iran has 

until February to complete reforms that 
would bring it into line with global financial 
norms or face consequences. 
The Paris-based Financial Action Task Force 
said after a meeting of its members that it was 
disappointed that Tehran had failed to act on 
nine out of 10 of its guidelines despite pledges 
to make the upgrade. It had previously set 
a deadline of October to complete all 10 
reforms.In its official statement, however, 
FATF did not specify whether it will extend 
Iran’s deadline after February or this would 
be the last time such a waiver is granted.  
Rouhani admitted that sporadic corruption 
and bribery exists in the public sector and said 
that instead of getting vexed over the issue, 
the nation must fight the ugly phenomenon 
of money laundering. 
Iran, stuck between the world’s opium capital 
(Afghanistan) and transit routes to Europe 
through Turkey and Central Asia, seizes the 
major portion of the world’s illicit drugs 
including opium and heroin.

Iran-EU Trade Rises 7.5% to 
€15b in 3 Quarters of 2018
Trade between Iran and the 28 member states 
of the European Union during the first three 
quarters of 2018 amounted to €14.89 billion, 
which shows a 7.5% rise compared with the 
similar period of last year.
Iran’s top five trade partners over the period 
were Italy, Spain, Germany, France and Greece 
with more than €3.78 billion, €2.31 billion, €2.28 
billion, €2.25 billion and €1.11 billion worth of 
commercial exchanges respectively.
Trade with Croatia (€63.21 million), Hungary 
(€87.76 million) Latvia (€6.39 million), Spain 
(€2.31 billion) and Austria (€577.34 million) 
saw the highest growths of 1,624.2%, 201.22%, 
154.92%, 87.93% and 70.56% respectively. 
Iran experienced the sharpest decline in trade 
with Cyprus (58.93%), Malta (54.58%), Portugal 
(51.65%), Bulgaria (43.85%) and Ireland 
(30.35%), Financial Tribune reported.
Iran exported more than €8.3 billion worth of 
commodities to EU member states during the 
nine-month period, which shows a 25.1% rise 
year-on-year, according to Eurostat data shared 
with Financial Tribune.
The main destinations of Iranian exports in the 
European bloc were Italy with €2.59 billion, 
Spain with €1.1.86 billion, France with €1.52 
billion, Greece with €1.09 billion and Austria 
with €374.5 million of purchases from the 
Islamic Republic.
Iran’s exports to Croatia, Hungary and 
Luxembourg experienced the highest rise, as 
exports to the Bulgaria, Netherlands and Latvia 
saw the sharpest decrease. 
The top 10 exported commodities included 
mineral fuel, mineral oil and products of their 
distillation, bituminous substances and mineral 
waxes (€7.32 billion), iron and steel (€231.06 
million), edible fruit and nuts, zest of citrus fruit 
or melons (€196.28 million), plastics and articles 
thereof (€142.2 million), fertilizers (€38.51 
million), organic chemicals (€36.54 million), 
coffee, tea and spices (€31.39 million), products 
of animal origin (€26.95 million), carpets and 
other floor coverings (€24.05 million) and 
pharmaceutical products (€22.75 million). 
As for Iran’s imports from the EU during the nine 
months, they decreased by more than 8% YOY to 
stand at over €6.59 billion.
The top five European exporters to Iran during 
the period were Germany with €1.94 billion, Italy 
with €1.18 billion, France with €732.63 million, 
the Netherlands with €542.45 million and Spain 
with €449.19 million worth of exports.
Iran’s imports from Latvia, Spain and Finland saw 
the highest growths whereas those from Malta, 
Cyprus and Portugal declined. 

President Hassan Rouhani said 
Wednesday that dirty money and money 
laundering has become a universal 
challenge not limited to any single country 
and Iran is no exception.

Rouhani: Iran at Forefront of 
AML Efforts

news

Iran, Iraq Determined to Bolster 
Economic Relations
 Iran’s exports to neighboring Iraq will reach $12 billion by the 
end of the current Iranian year on March 20, 2019, the president 
of Iran-Iraq Chamber of Commerce said.
“Iran’s exports to Iraq stood at $6.6 billion during the first six 
months of the current year (March 21-Sept. 22) and will reach 
$12 billion by the [fiscal] yearend,” Yahya Al-e Es’haq told IBENA.
He referred to political will as a reason behind this, referring to 
Iraqi President Barham Salih’s visit to Tehran earlier this week.
The Iraqi president held a meeting with his Iranian counterpart 
Hassan Rouhani during the visit, in which Rouhani said he 

wants to raise trade between the two countries from the current 
$12 billion to $20 billion in the coming year, Financial Tribune 
reported.
Al-e Es’haq also believes that the $20 billion target for bilateral 
trade “is achievable based on the type of investments required to 
rebuild Iraq and the country’s economic conditions”.
The latest official figures released by the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration for the first seven months of the current 
Iranian year that ended on Oct. 22 show that Iraq overtook China 
as Iran’s top export destination. 
Iran’s exports to Iraq during the period surged by 55% in value 
and more than 65% in weight to reach $5.73 billion and account 
for 21% of the total value of Iran’s exports during the period.

Iran mainly exports liquefied gas, hydrocarbons, mineral 
products, fresh or frozen tomatoes and evaporative coolers to 
Iraq.
Accordion to Secretary-General of Iran-Iraq Chamber of 
Commerce Hamid Hosseini, as Iraq is beginning to rebuild the 
destroyed infrastructure left by terrorists, a number of its cities, 
especially Mosul and Kirkuk, can become a suitable market for 
Iranian construction materials and foodstuff.
“Iraq has six million displaced citizens, four million of whom have 
returned after Daesh was defeated. Iranian products can be the 
best option to provide for these people, however our share in 
markets of Mosul and Kirkuk is relatively low at the moment and 
we need to increase it,” he told IRNA recently.

Iran’s Trade 
With Russia 
Rises 28.3% 
to $945m in 
H1

No Need to Make Changes in Iran-
Armenia Economic Ties Over US 
Sanctions
Following the visit of a US mission to Armenia to brief the southwest 
Asian country on reimposed sanctions against Iran, Yereven said there 
is no need to make any changes to economic ties with Iran.
“We don’t see the need to make any change in them. We need not only 
maintain the good level of these relations, but also to raise them to a 
new level,” the acting Prime Minister of Armenia, Nikol Pashinyan, was 
quoted as saying in a press conference by Armenpress on Tuesday.
He was commenting on the US Embassy statement that a group of 
American experts on sanctions policy against Iran visited Armenia 
recently, Armenian news agency News Am reported.
“We need to intensively develop those relations [with Iran], and those 
relations should be mutually beneficial,” Financial Tribune quoted 
Pashinyan as saying. 
“We have presented our interests in Armenian-Iranian and Armenian-

Georgian relations. I hope that our American associates are treating our 
situation and policy with understanding because developing Armenian-
American relations at a good pace is very important to us.”
“The Central Bank of Armenia does not prohibit banks from serving 
citizens of the Islamic Republic of Iran with any directive or normative 
act,” the CBA said in written comments to Public Radio of Armenia.
According to the law, the Armenian banks have to carry out customer 
risk assessment, classify those who are in contact with non-complying 
countries as high-risk customers and take steps to conduct a deeper 
analysis.The central bank said banks might refrain from serving a group 
of customers, taking onto consideration the restrictions enforced by 
partner and correspondent banks and does not rule out citizens of Iran 
could be among such clients.With Armenia’s borders with Azerbaijan 
and Turkey closed due to the Nagorno-Karabakh conflict, Iran and 
Georgia serve as the sole conduits for the landlocked country’s trade 
with the outside world.Armenia also imports Iranian natural gas and 
other fuel. The volume of gas supplies should rise sharply after the 
ongoing construction of a third power transmission line connecting the 
two countries is completed next year.



Iran envoy lauds president's address 
in Islamic forum
Iran's Ambassador to Qatar Mohammad-Ali Sobhani 
says President Hassan Rouhani's unifying address 
to the 32nd International Islamic Unity Conference 
revealed Iran's 'candid and authoritative' stances in 
supporting true solidarity among Muslims.
Sobhani made the remarks in an address to the 
Iranian expatriates in Doha on the occasion of the 
birth anniversary of the Holy Prophet of Islam 
Hazrat Mohammad (PBUH) and the 8th Imam of his 
infallible household Hazrat Jafar Sadiq (AS).
He said that at a time when certain individuals are 
on wrong attitude towards Islam, sacrificing their 
wealth for such people as the US President, the 
highest Iranian executive authority called for unity 
and announced that is ready to defend security of 
Muslim countries without any eye.
He added that Rouhani's address to the Islamic Unity 
Conference was a response to those plundering 
wealth of the Islamic countries, while threatening 
their security.
The president asked the neighboring and Muslim 
countries to confront such a practice and entrust 
to Muslim countries the task of guaranteeing their 
security, added the diplomat.
Central bank’s policies to fight 
money laundering approved
Supreme Council of Economic Coordination chaired 
by President Rouhani approved Iranian Central 
Bank’s suggestions to have more transparent 
banking transactions and to fight against money 
laundering more effectively.
The Supreme Council of Economic Coordination, 
which is a joint regular meeting of the heads of the 
three branches of Iranian government, convened 
on Saturday.
During today’s meeting chaired by President Hassan 
Rouhani, the governor of the Central Bank of Iran 
(CBI) Abdolnasser Hemmati presented a report 
on the situation of the foreign exchange market, 
explaining the CBI’s actions to make the transactions 
in the market more transparent and to make sure 
that the exchange rate was real.
Also at the meeting, the head of the Management and 
Budget Organization Mohammad Bagher Nobakht, 
for his part, outlined the sources of the government's 
incomes and expenditure for the next fiscal year of 
1398 (beginning on March 2019 ,21).  Social justice, 
people’s livelihoods and increasing employment 
rate and support for domestic production were 
issues that Nobakht said were the main focus of the 
next year's budget bill.
Allocating cheap enough foreign currencies at the 
official rate, which is almost one-third of the rate in 
the free market, to basic goods, increasing workers' 
and pensioners' salaries and providing support 
packages to low-income working families were 
among other issues emphasized in the session.
The Council further decided to continue discussion 
on paying more attention to people's livelihood, 
especially that of low-income working families in 
the next year’s budget bill, as the main focus of the 
next session.

France's Macron Condemns Violent Protesters 
as Fuel Tax Demonstrations Continue

Police fired tear gas and water 
cannons to disperse demonstrators 
in Paris as thousands gathered in the 
capital and beyond and staged road 
blockades.
Thousands of police were deployed 
nationwide to contain the eighth 
day of deadly demonstrations 
that started as protests against tax 
but morphed into a rebuke of Mr 
Macron and the perceived elitism 
of France’s ruling class. Two people 
have been killed since November 17 
in protest-related tragedies.
Tense clashes on the Champs-
Elysees that ended by dusk on 
Saturday saw police face off with 
demonstrators who burned 
plywood, wielded placards reading 
“Death to Taxes” and upturned a 
large vehicle, Press Association 
reported.
At least 19 people, including four 
police officers, were slightly hurt 
and one person had more serious 
injuries in the day of unrest in Paris, 
according to police.
Mr Macron responded in a strongly 
worded tweet: “Shame on those 
who attacked (police). Shame on 
those who were violent against 
other citizens … No place for this 
violence in the Republic.”

Police said that dozens of protesters 
were detained for “throwing 
projectiles,” among other acts. By 
nightfall the Champs-Elysees was 
smouldering and in the Place de la 
Madeleine, burned scooters lay on 
the streets.
The famed avenue was speckled 
with plumes of smoke and neon due 
to the colour of the vests the self-
styled “yellow jacket” protesters 
wear. French drivers are required 
to keep neon security vests in their 
vehicles.
Interior minister Christophe 
Castaner said that 8,000 protesters 
flooded the Champs-Elysees at the 
demonstration’s peak and there 
were nearly 106,000 protesters and 
130 arrests in total nationwide.
Mr Castaner denounced protesters 
from the far-right whom he called 
“rebellious,” as he accused National 
Assembly leader Marine Le Pen of 

encouraging them.
But the Interior Ministry 
played down the scale of the 
demonstrations by highlighting 
that up to 280,000 people took part 
in last Saturday’s protest.
The unrest is proving a major 
challenge for the embattled Mr 
Macron, who is suffering in the polls.
The leader, who swept to power only 
last year, is the focus of rage for the 
“yellow jacket” demonstrators who 
accuse the pro-business centrist 
of elitism and indifference to the 
struggles of ordinary French people.
Mr Macron has so far held strong 
and insisted the fuel tax rises are a 
necessary pain to reduce France’s 
dependence on fossil fuels and fund 
renewable energy investments – a 
cornerstone of his reforms of the 
nation. He will defend fresh plans to 
make the “energy transition” easier 
next week.

French President Emmanuel 
Macron has condemned 
violence by protesters at 
demonstrations against rising 
fuel taxes and his government.

 Spokesman for Yemen’s Houthi Ansarullah 
Movement Mohammad Abdulsalam said the 
increase of Saudi-led air strikes on the port 
city of Hudaydah will destroy peace efforts 
of the UN special envoy to Yemen, Martin 
Griffiths.
Saudi Attacks on Yemen’s Hudaydah to 
Destroy UN Peace Efforts: Ansarullah
In remarks released on Sunday, Abdulsalam 
said the Saudi-led fighter jets have 
bombarded Hudaydah 35 times over the 
last 12 hours, adding that concurrently, the 
Riyadh-backed mercenaries pounded the 

city with missiles and artilleries.
He further emphasized that the increase of 
the aggressors’ attacks on Hudaydah have 
revealed their hidden objectives and that the 
escalation will only destroy peace efforts of 
the UN special envoy to Yemen.    
The Arabic language al-Masirah TV quoted 
Yemeni sources as saying that the forces of 
the Arabian Peninsula country, in retaliatory 
attacks, have managed to target and hit the 
positions of the mercenaries in Jizan, killing 
dozens of the Saudi-backed militants.      
Griffiths left Yemen on Saturday after 

further talks with Houthi leaders in the 
capital, Sana’a and a visit to the Hudaydah 
where he called for UN supervision of its 
crucial port.Yemen’s defenseless people 
have been under massive attacks by the 
coalition for more than three-and-a-half 
years but Riyadh has reached none of its 
objectives in Yemen so far.Since March 2015, 
Saudi Arabia and some of its Arab allies have 
been carrying out deadly airstrikes against 
the Houthi Ansarullah movement in an 
attempt to restore power to fugitive former 
President Abd Rabbuh Mansour Hadi, a 

c lose 
ally of Riyadh.

The Yemeni Ministry of Human Rights 
announced in a statement on March 25 
that the war had left 600,000 civilians dead 
and injured until then. The war and the 
accompanying blockade have also caused 
famine across Yemen.

Saudi Attacks on Yemen’s Hudaydah to Destroy UN Peace Efforts: Ansarullah
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Iran Leader: Islam 
addressing all needs of 
mankind
Supreme Leader of Islamic Revolution Ayatollah Seyyed 
Ali Khamenei says Islam is capable of fulfilling all needs of 
mankind.
'When the world was dipped in ignorance and deception 
caused by ignorance, God Almighty bestowed man with 
the light of Prophet [Mohammad (PBUH)]. Today too, if we 
follow the light, the result will be salvation and deliverance. 
If man attains such an intellectual maturity to welcome 

invitation of the Prophet, his problems will be solved,' 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei said Sunday addressing a 
meeting attended by the guests to the 32nd International 
Islamic Unity Conference and the Iranian state and military 
dignitaries as well as foreign ambassadors in the Iranian 
capital. 'Today, due to tyranny of powers, the world is as 
black as that day (the early days of the prophetic mission of 
Muslim Prophet Mohammad (PBUH)). Today, mankind is 
afflicted with calamity and that's not solely the concern of 
the Muslim world; the so-called developed nations are also 
badly afflicted.
'Islam is capable of addressing all these needs,' the Supreme 
Leader stressed, speaking to the large group of audience 

on the occasion of the birth 
anniversary of Holy Prophet 
of Islam Hazrat Mohammad 
(PBUH) and the 6th Imam of 
Shiias Imam Jaafar Sadiq (AS).
Guests to the 32nd 
International Islamic Unity 
Conference, ambassadors of 
Muslim countries, heads of the three 
branches of government and the state and 
military officials were present in the meeting.Started on 
Saturday, the International Islamic Unity Conference is 
expected to end work on Monday.

The European Union has 
denounced Israel's new 
demolition campaign in 
East Jerusalem (al-Quds) 
under which a number of 
shops and petrol stations 
have been demolished since 
Wednesday.
EU foreign policy chief 
Federica Mogherini issued 
a statement on Saturday 
against Israel’s “policy of 
settlement construction 
and expansion,” saying it is 
undermining any chances 
of peace with Palestinians.
The policy “continues to 
undermine the possibility of 
a viable two-state solution, 
with Jerusalem (al-Quds) 
as the future capital of both 
states, which is the only 
realistic way to achieve a 
just and lasting peace,” she 
said, Press TV reported.
Israeli bulldozers destroyed 
16 shops and three petrol 
stations at the Shuafat 
refugee camp in East al-
Quds on Wednesday as 
troops stood by.
The EU also denounced 
Israel's advancement of 
plans for construction of 
close to 800 units for settlers 
in in East al-Quds.
Last week, the bloc 
condemned Israel's "legal 
proceedings" that could 
lead to the eviction of 700 
Palestinians living in the 
Silwan neighborhood of East 
Jerusalem. 
“The European Union is 
strongly opposed to Israel's 
settlement policy, illegal 
under international law, and 
actions taken in that context, 
such as forced transfers, 
evictions, and demolitions,” 
Mogherini’s office said.
“The EU expects the Israeli 
authorities to reconsider 
and reverse these decisions," 
the statement added.
Israel occupied the 
Palestinian territory of the 
West Bank, including East 
al-Quds, in 1967. It later 
annexed East al-Quds in 
a move never recognized 
by the international 
community.Ever since 
the occupation, the Israeli 
regime has been setting 
up hundreds of illegal 
settlements across the West 
Bank in direct violation 
of the international law, 
which bans construction on 
occupied territory.
In order to make room for 
settlements, it regularly 
levels Palestinian homes, 
claiming they had been built 
without a “building permit.”
Palestinians in East 
Jerusalem al-Quds and 
parts of the West Bank say 
it is nearly impossible for 
them to get approvals for 
buildings.

EU Blasts New 
Israeli Demolition 
Campaign in East 
Al-Quds
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 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif said that resuming nuclear enrichment 
is always a possibility, and Tehran is 
entitled to it as the US violated the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
IRNA reported Zarif as saying in an exclusive 
interview with the Italian news channel Rai 
News 24 that Iran has the right to abandon 
the 2015 nuclear deal given the fact that the 
US has withdrawn from it, adding “but there 
is another option, we should see how they 
will secure our interests.”
Asked about the US demands from Europe, 
he said that whatever Washington asks 
Europe to do with Iran is wrong by the very 
basis.
“If a bullying power is allowed to do 
everything they want, there will be no end 
for their bullying,” he said.

In response to the reporter’s question that 
US President Donald Trump believes that 
after the new round of sanctions, Iran will 
be obliged to return to the negotiating table, 
Zarif said that Trump administration has 
based its policies on illusion and wrong 
analyses, but Iran has survived and 
succeeded.It's the US that has withdrawn 
from the nuclear deal, not Iran, Zarif said, 
noting, “We held negotiations for two and 
a half years and reached a huge deal, the 
longest and the most serious negotiations 
in the contemporary history, which I do not 
think will ever repeat again.”
Asked what role Italy can play toward the 
anti-Iran sanctions, Zarif said that Italy is 
Iran’s biggest trade partner in the EU and it 
can support the private sector.
Asked why Iran does not leave Syria to 

alleviate Americans and its allies’ concerns 
about its regional influence, he said that 
without Iran’s help, ISIL will find the 
opportunity to spread across the Middle East.
“They helped Saddam and Taliban. Which 
countries’ fighter jets are bombing Yemen? 
Are they Iranian?” he asked.
Americans spent billions of dollars to arm 
former Iraqi dictator Saddam Hussein and 
regional states are still paying for their move; 
they are on the wrong side of the story, Zarif 
said.Responding to the question whether 
President Rouhani can meet Trump, Zarif 
said why should he do such a thing?
Trump is not a reliable partner, as he quit 
a deal which took two and a half years to 
obtain; the next US president might not like 
the deal with Trump and decide to quit it, too, 
Zarif said.

Resuming nuclear enrichment is always a possibility: FM Zarif

At least 19 people, 
including four police 
officers, were slightly 

hurt and one person had 
more serious injuries 
in the day of unrest 

in Paris, according to 
police.



Iran Leader: Islam addressing all 
needs of mankind

Iran, Russia to promote academic ties
Iranian and Russian universities are to continue scientific and 
research cooperation.
Chancellors and officials of top Iranian and Russian 
universities in their fourth joint meeting in the Kish Island 
in southern Iran on Saturday underlined promotion of 
international status of both Iranian and Russian universities 
in light of mutual cooperation.
In their final statement, the participants emphasized regular 
holding of such meetings, mutual support for scientific and 
educational upgrading of their respective universities and bilateral 
research and educational cooperation.

Lieutenant commander 
of the Islamic 
Revolution Guards 
Corps (IRGC) warned 
the enemies against the 
dire consequences of 
military action against 
Iran, saying the Islamic 
Republic will inflict an 
“unforgettable” defeat 
on invaders.In an 
address to a gathering 
of IRGC commanders 
in Tehran on Sunday, 
Brigadier General 
Hossein Salami said 
Iran has gained global 
defense power.“Today, 
we have become so 
powerful that we can 
both defend our country 
against invasion, and 
chase the enemy, if 
necessary, and inflict an 
unforgettable defeat on 
it,” the general added.
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 Iranian Health Minister Hassan Ghazizadeh says 
that the country needs to import more than %50 of 
the raw material needed to produce medicine inside 
the country, adding that special, expensive and new 
drugs come from outside.
“We urgently need to use the latest scientific 
achievements in the health sector because 
people have the right to access the latest scientific 
achievements in order to enjoy full health,” Hassan 
Ghazizadeh Hashemi said during the inauguration 
ceremony of a new special ward of Khatamolanbia 
Hospital in Tehran on Saturday.
Meanwhile, the Iranian health minister said that the 
country is in a good condition in terms of meeting 
medical needs despite the sanctions, adding 
“while the United States claims that they have not 
imposed sanctions on our pharmaceuticals, Iranians 
and people of the world know that their claim is 
baseless.”

“Unfortunately, in the twenty-first century there are 
people on the international stage whose claims do 
not match with their actions in the field of human 
rights,” he noted.
Furthermore, the Iranian minister said “despite all 
the hardships, we will do our best to meet people's 
medical needs, especially those with special 
diseases.”

"We have come to Isfahan to visit the beauties of this 
city and put the development of the relationships 
with this city as the priority," Yuri Gradonof said. 
"When we return to Russia, we will introduce 
Isfahan, the capital of culture and civilization of 
Iran. By considering this fact that St. Petersburg and 
Isfahan had been the capitals of their countries, there 

are many commonalities between these two cities 
that should be used properly," he continued.
"The development of the relationships between 
Russia and Isfahan through St. Petersburg is on 
the agenda, since Russia has stood with the nation 
and the Government of the Islamic Republic of 
Iran against the US sanctions imposed on Iran. The 
cooperation of Iran and Russia in different fields 
such as economic is very wide, and the tourism 
industry should be improved between these two 
countries," he noted.Feeling sorry about traveling 
of a few number of Russian citizens to Isfahan each 
year, he said, "We should try to develop the tourism 
exchange between St Petersburg and Isfahan, so 
that citizens of both cities will enjoy the capacities of 
Isfahan and St Petersburg."

"Isfahan should return to its well-deserved position 
that has been mentioned in the poetry and history; 
it is approachable even with the dryness of the 
Zayande-Rood River," the mayor of Isfahan said.
Saying that Isfahan Day has been started by paying 
homage to the martyrs, he said, "We hope that people 
attend enthusiastically during these three days that 
have been planned on the occasion of Isfahan Day."
"Isfahan is the city of art and creativity due to 
the artists and thoughtful people that have been 
lived in this city since the past time," he continued. 
Saying that we try to register Isfahan’ Day in Iran's 
official calendar, he noted, "The special programs 
of Isfahan's Day will be held by considering the 

position, identity, and the importance of Isfahan. I 
hope that as we have done what we said, all people, 
who feel responsible for the city , cooperate with the 
municipality, so that we will arrive to witness the 
ideal city."
"Many great people live here, and today we are 
gathered here to preserve their achievements. 
These great Isfahani people have made this city as 
the creative city known as half the world," Nowrouzi 
emphasized."The municipality is proud that this day 
was chosen to honor Isfahan,  Isfahan’s Day should 
be considered as an opportunity to introduce the 
city better, promoting tourism industry, attracting 
tourists, and looking to the future," he also said.

 Iran and Bosnia-Herzegovina held a joint ceremony in 
the city of Ilijas on Saturday, marking Bosnian National 
Day and the Islamic Unity Week (Nov. 26-20).
During the ceremony, Bosnia-Herzegovina House 
of Representative Speaker Sefat Suftic and Iran's 
ambassador to the east European country, Mahmoud 
Heydari, delivered speeches, highlighting the need for 
boosting cultural ties between the two countries.
The event, held in Persian-Bosnian College’s language 
center, was also attended by Ilijas Mayor Akef Fazelich 

and Persian language teachers and students.
Addressing the event, the Iranian official congratulated 
the Bosnia’s national day, and called for providing 
educational opportunities, especially in the field of 
language learning, for the younger generation.
Fazelich, for his part, hailed “Iran’s significant role in 
defending Bosnian people and expressed hope that 
such joint educational and cultural programs will help 
students and the youth get a deeper knowledge of their 
history and identity."

Bahram Qasemi says the UK' debt to Iran has nothing 
to do with the case of Nazanin Zaghari.
'These are totally different issues with diversified 
nature,' said Qasemi Saturday night, while referring to 
the news published in certain section of British media 
and cyberspace that Jeremy Hunt, the UK Foreign 
Secretary, wished to secure release of a security 
convict in exchange for payment of a several-hundred-
million-pound debt to Iran. 
'Such news is totally rejected and negated; I suppose 
such an issue, raised by certain media this way and 
through forged way by comparing the two issues, is 
out of ignorance and inspired by some special political 
centers to pile up pressure on the Islamic Republic of 
Iran and in line with totally planned goals.'
Qasemi said that undoubtedly, an array of diversified 
issues might be the concern when considering 
relations among countries in different fields and the 
Iran-UK relations are not an exception. 
Iran's foreign ministry spokesman said there is a long 
record file in relations between Tehran and London 
and that's related to certain Iran purchases from 
the UK before the Islamic Revolution. After the 1979 
revolution, the UK refused to deliver the items on time, 
while declining to abide by its liabilities and repay the 

cost for the items, he added. 
He went on to say that the case of Iran-UK is still open. 
'The case in relations between the two countries is 
still open and is always followed up and remains to be 
an issue to be raised in talks between related officials,' 
he said.
'We hope that through continued talks and follow 
up measures the issue and case will eventually and 
soon be favorably settled and closed and the Islamic 
Republic of Iran's debts and rights will be fulfilled,' 
he added.
Commenting on the alleged link between the UK's 
debt and release of Nazanin Zaghari, he said on the 
other hand, London wants release of an Iranian dual 
nationality citizen, who has since long time ago been 
found guilty in security terms in Iranian courts and 
is now serving her sentences. It should be said that 
the case is eventually related to a special issue which 
follows its own process and regarding the fact that 
Iranian rules do not consider dual nationality for 
Iranians, since beginning of the person's arrest and 
trial in Iranian courts, regarding independence of the 
judicial and the judicial system, her case rests with the 
judiciary and the case follows its own special form and 
procedure, added Qasemi.

Health min. says importing medicine is a 
necessity

Isfahan; civilization example for St. 
Petersburg

Isfahan Day to be registered in Iran's official calendar

Iran, Bosnia hold joint cultural ceremony

No link between UK debts to Iran and Zaghari's case: Tehran

"Isfahan is much older and more civilized 
than St Petersburg, and we should use the 
experiences of urban management in Isfahan," 
the chairman of the Permanent Commission 
of Establishing the Governance Structure of St 
Petersburg said.
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