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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,600,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,850,005,182,000جدید

1,970,0002,331,000نیم سکه

1,140,0001,241,000ربع سکه

654000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18351000539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان:  

برخورد جدی با برداشت 
کنندگان غیر مجاز آب 
زاینده رود ضروری است

 معاون حفاظت آب منطقه ای اصفهان گفت: 
برخورد جدی با برداشت کنندگان غیر مجاز 
باالدست تا پایین دست زاینده رود و مسدود 
کردن چــاه های غیر مجــاز از راه های برون 
رفت اســتان از مشــکالت آبی است. حسن 
ساسانی اظهار داشت: برخورد جدی با برداشت 
کنندگان غیر مجاز باالدست تا پایین دست 
زاینده رود و مســدود کردن چــاه های غیر 
مجاز و ساماندهی از ابتدا تا انتهای زاینده رود 
از راهکارهای نجات اصفهان اســت.  معاون 

حفاظت و بهره برداری شرکت...

2 ادامه در صفحه 
             ولع خودروسازان برای دریافت پول از دست مردم به بهانه ثبت نام های مدت دار از ابتدا هم فرجام خوشی را نمودار نمی کرد؛ اکنون خودروسازان به متقاضیان 

پیشنهادات عجیب و غریب می دهند.

تکرار بدعهدی خودروسازان به بهانه تحریم؛

پیشنهادات عجیب به خریداران

3

 نگران نباشید،  
سوخت گران نمی شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی درباره دغدغه مردم 
در زمینه افزایش قیمت سوخت گفت: در حال حاضر و در فاز اول فقط 

بحث مدیریت سوخت مطرح است نه افزایش قیمت.
محمدرضا پورابراهیمی درباره احیای کارت سوخت و سهمیه بندی 
بنزین گفت: کار بسیار خوبی که در دولت نهم و دهم انجام شد این 

بود که بتوانیم سوخت کشور را از طریق مصرف مدیریت کنیم، بحث 
قیمت، موضوع دوم است. ...

راهی برای حمایت از 
کاالی ایرانی

 مرکز ملی شماره گذاری کاال و 
خدمات ایران )ایــران کد( قادر 
است اطالعات تامین کنندگان 
و تولیدکننــدگان داخلی را در 
 اختیــار نهادها، ســازمان ها و
 اداره های دولتــی و خصوصی 
قرار دهد و به این طریق از خرید 

کاالی ایرانی حمایت کند.
مصــرف  و  تولیدکننــدگان 
کنندگان به دلیــل بی توجه به 
بانک اطالعاتی تامین کنندگان 
و تولیدکننــدگان )بانک ایران 
 کد( در دو دهه اخیر، با مشکالتی

 روبه رو بوده اند. 
نبود شــناخت تولیدکنندگان 
و تامین کننــدگان از همــه 
ســازمان هایی کــه به عنــوان 
مصرف کننده در کشــور حضور 
دارند و نا آشنایی مصرف کنندگان 
با همه تولیدکنندگان کاالهای 
مدنظر خود، سبب شد به خرید 
کاالی ایرانــی در اقتصاد توجه 

زیادی  نشود. 
اکنــون بزرگ تریــن بانــک 
اطالعاتــی تامین کننــدگان و 
تولیدکنندگان داخلی در مرکز 

ملی شماره گذاری کاال و ...

ایرنا
یــادداشــت

ISFAHAN
N E W S

وی با تاکید براینکه این فرایندها به یکدیگر 
مرتبط است، افزود: نمی شود فرآیندی را 
کوتاه کرد اما به ساختار آن بخش دست نزد، 
به عنوان مثال حجم نیروی کار را با توجه 
فرآیندهایی که آن نوع از فناوری کوتاه یا 

وظایفی که حذف می کند، کاهش نداد.
مدیر مرکزخالقیــت و فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان تاکید کرد: اگر بخواهیم 
که با ورود فناورری یا نوآوری به فرایندهای 
شهری کاهش هزینه داشــته باشیم باید 
بهره بردار، دانش و تخصص استفاده از ان 

را داشته باشد.
قورچانی با بیان اینکه یک چرخه مدیریت 
یکپارچه بــرای اســتفاده از فناوری ها در 
شهرداری اصفهان ایجاد شده است، افزود: 
به منظــور جلوگیری از مــوازی کاری ها 
وخریدهــای فناوارانــه ای کــه هزینه بر 
است، فناوری هایی که به یکدیگر ارتباط 
ندارد و قابلیت شــیفت )انتقال( به دیگر 
پروژه هــا و فرآیندها را نــدارد، خریداری 
نمی شود و فناوری  خریداری می شود که 

در فرایندهای دیگر نیز به کار برده شود.
وی اضفه کــرد: بایــد از بُعدهای مختلف 
به خرید یک فناوری نگاه شــود و عالوه  بر 
اصالح بودجه و ســاختار،  برای اســتقرار 
فناوری؛ مباحث تعمیر و نگهداری و انتقال 

دانش فنی نیز در نظر گرفته شود.
مدیر مرکزخالقیــت و فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه بی شک 
فناوری به منظور انجام فعالیتی وارد شده 
و وظیفه آن کوتاه کردن فرایندها و بهبود 
عملکردها است، گفت: فناوری؛ یا نیروی 

کاری را حذف می کند، یا زمان انجام فرایند 
را کاهش می دهد تا آن فرایند را بهینه کند.

قورچانی ادامه داد: بــا ورود فناوری مورد 
نظر، شــرح وظایف متفاوت می شــود و 
بودجه ای که یک فعالیت ســال های قبل 
دریافت می کرد، تغییر می کند؛ به عنوان 
مثال فرایندی که بر اساس نیروی انسانی، 
متریال )مواد( و نوع ماشینی که استفاده 
شده تا کنون بودجه دریافت کرده است، 
حال باید بر اساس فناوری جدید برای آن 

بودجه نعریف کرد.
وی افزود: در گذشته این فرایندها مغفول 
واقع می شده فناوری خریداری می شده و 
بودجه همانند قبل در نظر گرفته می شده، 
اگر  به همه این ها با دید یکپارچه نگاه شود، 
خروجی آن کاهش هزینه های اداره شهر 

رادرپی خواهد داشت.
مدیر مرکزخالقیــت و فناوری های نوین 
شــهرداری اصفهان بــا تاکید بــر اینکه 
شــهرداری با ورود فناوری به فرایندهای 
شــهری به دنبال کاهش هزینه هاست، 
خاطر نشــان کــرد: اگــر چرخــه  ورود 
تا اســتقرار فنــاوری بــه طــور کامل و 
یکپارچــه دیــده و فرایندهــای انجــام 
پروژه های شــهری با یکدیگر در ارتباط 
 باشد، بی شــک این مهم دســت یافتنی 

خواهد بود.
قورچانی افزود: فناوری باعث کوتاه کردن 
فرآیندها و افزایش سرعت خدمت رسانی 
به مردم شــده و خدمات در دسترس تر، 
ساده تر و با صرفه اقتصادی بیشتر می شود.

وی تاکید کرد: به فناوری نباید فقط با این 

دید کــه هزینه ای برای خریــد آن صرف 
می شــود، نگاه کرد در صورتی که گاهی 
این هزینه ها بعد از مدت کوتاهی در قالب 
سرمایه بازگشــته و صرفه اقتصادی قابل 

توجهی را در بلندمدت ایجاد کند.

  ساخت و تولید بومی قطعات قطار 
شهری

مدیر مرکزخالقیــت و فناوری های نوین 
شــهرداری اصفهان در بخــش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به اینکه بیشتر قطعات 
مترو وارداتی است و تحریم ها معضالتی را 
در این حوزه برای شهرداری به وجود آورده، 
گفت: با وضع تحریم ها بی شک برای تامین 
قطعات قطار شهری به مشکل برخواهیم 
خورد بنابراین به دنبال تولید داخلی این 

قطعات هستیم.
وی افزود: بنابراین برای ورود شرکت های 
دانش بنیان به فرایند ســاخت تجهیزات 
مترو، راهــکاری که در نظر گرفته شــده 
این است که با شــهرک عملی تحقیقاتی 
و معاونت فناوری ریاســت جمهوری وارد 
مذاکره شدیم و ســاخت تجهیزات جدید 
توسط این شرکت ها را پیگیر خواهیم شد.

قورچانــی بــا بیــان اینکه شــهرداری 
نیازهــای فناورانــه خــود را کامــال 
هــای شــرکت  بــه   مشــخص 

 دانش بنیان ارائه می کنــد، افزود: اکنون 
سازمان قطار شهری و شهرداری با شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان وارد مذاکره شده 
تا این مهم را با فرایند صحیح و ساختارمند 
پیش برده و بتوانیم آن را پیگیری کرده به 

نتیجه برسانیم.
وی اضافه کرد: شهرداری به عنوان مشتری 
بالقوه برای خریــد نیازهای خود، آمادگی 
دارد ولی باید کیفیت خدماتی که از طرف 
شرکت های دانش بنیان به ما ارائه می شود 
دقیقا با نمونه های خارجی مطابقت داشته 
باشد به دلیل اینکه بخشی از این ها به طور 
مستقیم با امنیت جانی شهروندان در ارتباط 
اســت، باید اســتاندارد ها و پروتکل های 
خاص ســاخت یک قطعه طی شود و این 

موضوع ممکن است، زمان بر باشد.

مدیریت یکپارچه در حوزه فناوری هزینه های اداره شهر را کاهش می دهد

 بیشتر قطعات مترو 
وارداتی است و 

تحریم ها معضالتی 
را در این حوزه برای 
شهرداری به وجود 

 آورده ، با وضع 
تحریم ها بی شک 
برای تامین قطعات 

قطار شهری به مشکل 
برخواهیم خورد 
بنابراین به دنبال 
تولید داخلی این 

قطعات هستیم.

مدیر مرکزخالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت: مدیریت یکپارچه  و حذف دیدگاه های جزیره ای از ابتدای ورود فناوری به فرایندهای 
شهرداری و نیازسنجی تا مرحله استقرار آن، می تواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه ها داشته باشد.

محمد حسین قورچانی با بیان اینکه از چندین بُعد می توان به ارزان تر اداره شدن شهر نگاه کرد، اظهارکرد: برنامه ریزی برای اصالح فرایندهای 
شهرداری، اصالح حجم و کیفیت نیروی انسانی که خدمات ارائه می دهد و محصوالتی که شهرداری برای ارائه خدماتش خریداری می کند، کاهش 

هزینه های اداره شهر را به دنبال دارد.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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راهی برای حمایت از 
کاالی ایرانی

ادامه از صفحه یک:
...      خدمات ایران گردآوری  شــده 
اســت.  این مرکز پس از توسعه نیاز 
فروشــگاه های زنجیره ای کشور به 
استفاده از بارکد طبق دستور وزارت 
بازرگانی )ســابق( ماموریت یافت 
که با هــدف دهی در حــوزه بارکد 
و فرهنگ ســازی آن به ســاختار 

استاندارد بین المللی بپیوندد.
فعالیت این مرکز تا سال 1384 فقط 
توسعه GTIN یا کدهای 13 رقمی 
بود امــا مطابق بنــد »ط« ماده 33 
قانون برنامه چهارم توسعه و بند »ج« 
ماده 101 قانون پنجم توسعه نسبت 
به گســترش نظام ملی طبقه بندی 
و خدمات شناســه کاال و خدمات 
ایــران )ایران کد( به منظــور ایجاد 
نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل 
اطالعات مربوط به کاالها و خدمات 
اقدام کــرده و همه عرضه کنندگان 
کاال و خدمــات را مکلــف به اخذ 
و به روزرســانی این شناسه )کد( و 
دستگاه های اجرایی ذیربط را موظف 

به استفاده از آن کرده است. 
مرکز ملــی شــماره گذاری کاال و 
خدمات ایران با توجه به مشــکالت 
وزارت نفت برای شناسایی دقیق کاال 
و همچنین شناسایی تامین کنندگان 
داخلی، ســامانه متمرکز کدینگ 
وزارت نفت را برای چهار شرکت تابع 
آن شامل شــرکت ملی نفت ایران، 
شرکت ملی پاالیش و پخش، شرکت 
ملی گاز ایران و شرکت پتروشیمی، 

طراحی و پیاده سازی کرده است. 
با راه اندازی این سامانه، وزارت نفت 
به غیر از ایجاد یک زبان مشــترک 
در بین چهار شــرکت تابــع خود، 
تامین کننــدگان و تولیدکنندگان 
داخلــی را شناســایی و ارتبــاط 
دوطرفــه ای را برقرار کرده اســت 
که دیگر به تهیــه کاالهایی که در 
کشور تولید و یا تامین می  شوند از 

کشورهای دیگر احتیاجی نیست. 
این امر موجب حمایــت کاالهای 
ایرانــی در مصرف کنندگان بزرگی 
 ماننــد وزارت نفــت و در آینــده 
سازمان های مشابه همچون تامین 
اجتماعی، خودروســازی ها و سایر 

سازمان ها و نهادها می شود.
واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه 
نخواهیم در بسیاری از کاالها گرایش 
به مصرف کاالهای خارجی در کشور 
وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد 
بیشتر مردم کاالهای خارجی را به 
کاالهای ایرانی ترجیح می دهند که 
ناشی از نداشتن کیفیت و عمر کم 
کاال در برابر محصول مشابه خارجی 

موجود در بازار است.
بــر این اســاس آگاهی هــای الزم 
باید به مصرف کننده ارائه شــود تا 
بدانــد مصــرف کاالی خارجی به 
معنای بیکار شــدن جــوان ایرانی 
 و پدید آمدن مشــکالت همراه آن

 است. 
لــزوم توجه به محصــوالت داخلی 
فقــط مختــص مصرف کنندگان 
نیســت، بلکه تولیدکننــدگان نیز 
باید با ارتقــای کیفیت محصوالت، 
اجرای تعهدها و پایین آوردن قیمت 
محصوالت در مقایســه با کاالهای 
مشــابه خارجــی اجــازه ندهند 
مصرف کنندگان به سمت خریداری 
 و مصرف کاالهــای خارجی تمایل

 پیدا کنند.
امیــد اســت بــا شناســاندن 
تامین کننــدگان و تولیدکنندگان 
از  کشــور  در  ایرانــی   کاالی 
راه هایــی مانند بانــک اطالعاتی 
مرکــز ملــی شــماره گذاری کاال 
و خدمات ایران، بســتری مناسب 
برای مبارزه با فســاد در عرصه های 
 اقتصــادی و تجاری کشــور فراهم

 آید.

اقتصاد استان
02
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مرحله اول داوری رویداد ایده کاپ شهر انجام شد
مرحله اول داوری ایده کاپ در مورد ایده هاو طرح های ارسال شده به دبیرخانه این رویداد انجام شد و از این 

میان هشت ایده و شش طرح برای شرکت در مرحله دوم انتخاب شد.
 مرحله دوم با حضور مسئوالن شهری، داوران و کارشناســان امروز سه شنبه سیزدهم آذرماه در محل 
کتابخانه مرکزی برگزار می شود. در این مرحله هر کدام از برگزیدگان در مرحله نخست، به مدت سه دقیقه 

طرح یا ایده خود را ارایه می کنند. در پایان به سه طرح و سه ایده برگزیده جایزه اهدا می شود. همچنین برای 
افزایش انگیزه شهروندان و افزایش کمی و کیفی مشارکت آنها، معاونت مالی و اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری 

و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان اجرای سه ایده و طرح برتر )به صورت پایلوت( حمایت می کنند. دومین 
رویداد »ایده کاپ شهر« توسط شهرداری اصفهان با موضوع »درآمدهای شهری« به منظور جلب مشارکت مردمی در حوزه 

مدیریت شهری برپا می شود. مدیریت خالقیت و فناوری های نوین با همکاری معاونت مالی و اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری اصفهان این رویداد را برگزار می کند.  محورهای ایده پردازی این رویداد را »راهکار های نوین و خالقانه برای وصول عوارض 
و بهای خدمات شهرداری و افزایش مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض«، »بهره برداری از ظرفیت های قانونی در اختیار شهرداری برای 

درآمدزایی پایدار با محوریت مشارکت« و»معرفی مشوق های جدید در اختیار شهرداری برای جذب سرمایه گذاری« بود.

فکری به حال دیون معوق واحدهای تولیدی کنید
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه بارها گفته ایم فکری به حال دیون معوق واحدهای 

تولیدی شود، گفت: باید یک تنفس به تولیدکنندگان بدهید تا اکسیژن به آنها برسد. 
سید عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز یک فرصت مناسب برای حمایت از واحدهای 
تولیدی کشور است، اظهارداشت: در این شرایط نباید هر روز موانع جدیدتری را پیش پای تولیدکنندگان 

قرار داد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه برگشت ارز صادرکنندگان به کشور و سامانه نیما مشکالتی 

را برای تولیدکنندگان به وجود آورده که با وجود تمام مکاتبات هنوز نواقص آنها برطرف نشده است، افزود: اگر امروز 
تسهیالت مناسب در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد به طور حتم وضعیت آنها بهبود یافته و ظرفیت آنها به کار گرفته 

خواهد شد. وی اضافه کرد: در حال حاضر سیستم بانکی و سازمان تامین اجتماعی فشارهای زیادی را برای دریافت بدهی های خود 
انجام می دهند که همین امر امکان فعالیت را برای واحدهای تولیدی سخت کرده است. سهل آبادی با اعالم اینکه بارها گفته ایم فکری به حالی 
دیون معوق واحدهای تولیدی شود، گفت: دولت مدام از پرداخت تسهیالت در قالب طرح رونق صحبت می کند اما سوال اینجاست وقتی هر 

روز بدهی های بانکی تولیدکنندگان افزایش پیدا می کند آنها چطور می توانند تسهیالت جدید آنهم با نرخ های سود باال را دریافت کنند؟

خـــبــــر

شهردار منطقه 7 شهرستان اصفهان:

با توجه به شرایط نقش جهان، نمی توان از اعتبارات شهرداری برای آن استفاده کرد

شهردار منطقه 7 شهرستان اصفهان در خصوص احداث 
روگذر و زیر گذر برای رسیدن به ورزشگاه نقش جهان از 

سوی شهرداری گفت: با توجه به اینکه ورزشگاه نقش جهان یک 
طرح ملی است، اگر قرار است طرحی در رابطه با زیرگذر و روگذر 
برای ورودی ورزشگاه اجرا شود باید دستور آن به شهرداری ابالغ 
شود. نباید هزینه زیرگذر و روگذر به شهرداری و شهروندان تحمیل 
شود و باید از بودجه دولت برای تامین طرح ترافیک ورزشگاه نقش 

جهان استفاده کنیم.

علی اصغر شاطوری در رابطه با مسائل ترافیکی هنگام ورود به ورزشگاه نقش 
جهان، اظهار کرد: ورزشگاه نقش جهان به طور کلی یک طرح ملی در اصفهان 
است و کل ورزشگاه به این عنوان احداث شده است. در مرحله اول به عنوان 
دهکده المپیک و بعد از آن به عنوان ورزشگاه نقش جهان شناخته می شود که 
در زمان استانداری زرگرپور به فوالد مبارکه و دولت واگذار شد. در حال حاضر 
ورزشگاه قابل بهره برداری است و باشگاه فوالد مبارکه سپاهان از آن استفاده 
می کند. وی با بیان اینکه ورزشگاه نقش جهان در خارج از محدوده خدمات شهری منطقه 

7 شهرداری اصفهان قرار دارد، گفت: نقش جهان جزیی از حریم شهرستان اصفهان است. 
ما تنها وظیفه ای که داریم دادن خدمات نظافت است. نقش جهان یک طرح ملی است که 
مطالعات الزم در مورد آن انجام شده است که یکی از این طرح ها مطالعات ترافیکی ورزشگاه 
است. در زمان احداث ورزشگاه مطالعات ترافیکی انجام شده و شاید راهکارهای مناسبی هم 
برای آن ارائه شده باشد؛ اما ورزشگاه نقش جهان زیر مجموعه شهرداری نیست و زیر نظر 

اداره کل ورزش جوانان است.
شهردار منطقه 7 شهرستان اصفهان، خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان تا آنجا که توانسته 
است خدماتی را برای ورزشگاه اجرایی کرده است و اگر قرار است طرحی در رابطه با زیرگذر 
و روگذر برای ورودی ورزشگاه اجرا شود باید دستور آن به شهرداری ابالغ شود. نباید هزینه 
زیرگذر و روگذر به شهرداری و شهروندان تحمیل شود و باید از بودجه دولت برای تامین طرح 
ترافیک ورزشگاه نقش جهان استفاده کنیم. وی ادامه داد: شهرداری نمی تواند از بودجه مردم 
اصفهان برای یک پروژه ملی استفاده کند و باید اعتبارات طرح ترافیکی از دولت اخذ شود. تا 
به امروز به ما هیچ گونه طرحی برای اجرا داده نشده است. اول باید ردیف بودجه طرح های 

ترافیکی تامین شود تا بعد از آن برای اجرا به شهرداری ابالغ شود.
ایسنا

خـــبــــر

ایرنا
یــادداشــت
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کنترل های دقیق در 
هر دو استان  اصفهان و 
چهار محال و بختیاری 
و از چلگرد تا گاوخونی 

و عدم نگاه منطقه ای 
دولت از دیگر اقداماتی 

است که می تواند 
اصفهان را از خشکسالی 

نجات دهد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:  

برخورد جدی با برداشت کنندگان غیر مجاز آب زاینده رود ضروری است

 معاون حفاظت آب منطقه ای اصفهان گفت: برخورد جدی 
با برداشــت کنندگان غیر مجاز باالدست تا پایین دست 
زاینده رود و مسدود کردن چاه های غیر مجاز از راه های 

برون رفت استان از مشکالت آبی است.
حسن ساسانی اظهار داشــت: برخورد جدی با برداشت 
کنندگان غیر مجاز باالدست تا پایین دست زاینده رود 
و مسدود کردن چاه های غیر مجاز و ساماندهی از ابتدا 

تا انتهای زاینده رود از راهکارهای نجات اصفهان است.

ایسنا
گـــزارش
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     به عنوان مثال بارگزاری های اضافه ای که با ساخت مساکن مهر بدون مطالعه بر آب منطقه ای تحمیل شد  مانند ساخت مسکن مهر در فوالد شهر که یک هزار لیتر برثانیه 
آب نیاز دارد  را باید از کجا تامین کرد.

 آهن، فوالد و محصوالت
 پتروشیمی همچنان 

در صدر صادرات اصفهان است

آهن و فوالد به ارزش ۵22 میلیون دالر و محصوالت پتروشیمی 
2۸۸ میلیون دالر بر اساس آمار هشت ماهه اعالم شده از طرف 
گمرک اصفهان بیشــترین میزان صادرات اصفهــان را به خود 

اختصاص داده اند.

به گزارش روابط عمومی گمرک اصفهان، مدیر کل گمرک اصفهان با اشاره 
به آمار هشت ماهه اول ۹7 گمرک استان اصفهان، اظهار کرد: عمده ترین 
کاالهای صادراتی از اســتان اصفهان، آهن و فوالد به ارزش ۵۲۲ میلیون 
دالر، محصوالت پتروشیمی  ۲88 میلیون دالر، فرش 140 میلیون دالر و 

محصوالت شیمی آلی ۹۵ میلیون دالر است.
اسداله احمدی ونهری افزود: مهمترین کشورهای مقصد کاالهای صادراتی 
اســتان  اصفهان عراق با 444 میلیون دالر و 30 درصد، افغانستان با ۲0۶ 
میلیون دالر و  14 درصد، امارات متحــده عربی  با 1۶7 میلیون دالر و 11  
درصد، پاکستان با 11۶ میلیون دالر و 8 درصد و  عمان با 11۵ میلیون دالر 

و 8 درصد  سهم ازکل صادرات استان  دارا است.
وی اضافه کرد: در 8 ماهه نخست امسال، بالغ بر یک میلیارد و 473 میلیون 

دالر کاال از استان اصفهان به مقصد ۹۶ کشور جهان صادر شده است.
احمدی ونهری گفت: در هشت ماهه اول 13۹7 از استان اصفهان، یک هزار 
و ۹۹  قلم کاال به  وزن سه میلیون و 3۹۵ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و 
473 میلیون دالر کاال به مقصد ۹۶ کشور جهان صادر شد که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 1۲ درصد و از حیث ارزش 44 درصد 

افزایش داشته است.
وی بیان کرد: 47 هزار و 38۶ تن کاال به ارزش ۲17 میلیون و ۵8۲ هزار دالر 
به گمرک اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 

۲1 درصد و از حیث ارزش 18 درصد کاهش یافته است.
مدیر کل گمرک اصفهان گفت: با توجه به برنامه های اقتصاد مقاومتی و با 
راه اندازی و استفاده از  سامانه های امور گمرکی و  پنجره تجارت فرا مرزی، 
درهشت ماهه امسال بالغ بریک هزار و 418 میلیارد و 477 میلیون ریال 
درآمد کسب و به خزانه واریز نموده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۵ 

درصد افزایش داشته است.
احمدی ونهری در خصوص مهمترین کاالهای وارداتی گمرک اصفهان طی 
هشت ماه سال جاری گفت: ماشین آالت مکانیکی ۹4 میلیون دالر، ماشین 
آالت برقی ۲3 میلیون دالر، اجزا و قطعات منفصله خودرو 18 میلیون دالر 
بوده است، افزود: عمده ترین کشــورهای صادر کننده به مقصد گمرک 
اصفهان چین با ۲3 درصد، ایتالیا با 1۶ درصد، آلمان با 1۵ درصد، ترکیه ۹ 
درصد و فرانسه با 8 درصد، از کل واردات به مقصد گمرک اصفهان را به خود 

اختصاص داده است.
وی افزود: در هشت ماهه ابتدای سال ۹7 تعداد 1۶۶ هزار و 38۵ نفر مسافر 
ورودی و خروجی، تشریفات امور مسافری آنها در گمرک فرودگاه بین المللی 
شهید بهشتی انجام پذیرفته که به نسبت مدت مشابه سال قبل ۵3 درصد 

کاهش داشته است.
 در استانی همچون اصفهان که دارای پتانسیل و ظرفیت های بی نظیری 
همچون گیاهان دارویی و محصوالت کشاورزی، صنایع دستی و ... است، این 
که در تمامی گزارش های اعالم شده برای صادرات این استان همچنان آهن، 
فوالد و محصوالت پتروشیمی در صدر صادرات است، جای تعجب دارد و 
همت مسئوالن و تولیدکنندگان را می طلبد تا از همه ظرفیت های اصفهان 

برای ارتباط با جهان استفاده شود.

گـــزارش

معاون حفاظــت و بهره 
بــرداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان با بیان 
اینکه نجات آب اصفهان 
در اجرای پروژه بهشت 
آباد است، گفت: اگر چه 
ما مدعی هستیم که بالغ 
بر پنج هزار و 1۵0 چــاه غیر مجاز را 
بستیم اما چگونه میتوان مطمئن شویم 
که به ازای پلمب هر چاه غیر مجاز یک 

چاه غیر مجاز دیگر ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه در حوضه زاینده رود 
شاهد بارگذاری های زیادی هستیم که 
وزارت نیرو باید از آنها ممانعت جدی 
به عمل آورد، ادامه داد: به عنوان مثال 
بارگزاری های اضافه ای که با ساخت 
 مســاکن مهر بــدون مطالعــه بر آب 
منطقه ای تحمیل شــد  مانند ساخت 
مسکن مهر در فوالد شهر که یک هزار 
لیتر برثانیه آب نیاز دارد  را باید از کجا 

تامین کرد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهــان به راهکارهای 
نجات اصفهان از خشکسالی خبر داد و 
افزود: جلوگیری از احداث صنایع بزرگ 
در زاینده رود و استفاده از پساب برای 
صنایعی مثل فوالد مبارکه و ذوب آهن 
و تغییر نگاه در حوزه شرب و بهداشت 
و صرفه جویی در مصــرف آب از دیگر 
راهکاری نجات اصفهان از خشکسالی 

است.

وی اعالم کرد: کنترل هــای دقیق در 
هر دو اســتان  اصفهان و چهار محال 
و بختیاری و از چلگــرد تا گاوخونی و 
عدم نــگاه منطقه ای دولــت از دیگر 
اقداماتی است که می تواند اصفهان را از 

خشکسالی نجات دهد.
ساســانی با بیان اینکــه باید در فالت 
مرکزی کشاورزی را متوقف کرد،  اظهار 
داشــت: توسعه کشــت های سنتی و 
گلخانه ای به جای کشــاورزی از دیگر 

راهکارها امروزی برای مدیریت آب در 
اصفهان است.

وی ادامه داد: اصفهان به غیر از ســد 
زاینده رود، دارای ســدهای مهمی از 
جمله ســد گلپایــگان، ســد حنا در 
سمیرم، ســده قره آقاچه ، سد باغ کل 
در خوانسار، سد خمیران در شهرستان 
تیران و سد کمانه در سمیرم است که 
وضعیت این ســدها بهتر از سد زاینده 

رود نیست.

    

وی افزود: واحدهای تولیــد ماهی خاویار در کشــور باید 
ســالیانه تعداد قابل توجهی بچه ماهی خاویار را در دریای 
خرز رهاســازی کنند تا از تخریب اکولوژی آن جلوگیری 
شــود و این نیز یکی از دالیل گرانی ماهی خاویار در ایران 
است، صادرات این ماهی نیز یکی دیگر  از دالیل باال بودن 

قیمت آن است.
وی در مقایسه تولید ماهی خاویار با ماهی قزل آال بیان کرد: 
هزینه تولید ماهی خاویار گوشتی تقریبا دو برابر این هزینه 
برای ماهی قزل آال است، همچنین مدت خواب سرمایه در 
پرورش ماهی خاویار حدود یک ســال و نیم است،  این در 
حالی است که ماهی قزل آال فقط با گذشت شش ماه به اندازه 

قابل قبول برای فروش می رسد.
مدیر شیالت و امور آبزیان استان اصفهان خاطر نشان کرد: 
تسهیالت برای پرورش انواع ماهی مشترک است و پرورش 

ماهی خاویار دارای مزایای پرورشی ویژه ای نیست.
فوقی اضافه کرد: ماهی خاویار در فروشــگاه های روسیه به 

راحتی به فروش می رسد به دلیل اینکه صید برای مردم آن 
کشور آزاد بوده و میزان مصرف و تقاضای این ماهی در آن 
کشور قابل توجه است، این در حالی است که در ایران تقاضا 
برای مصرف آبزیان کم بــوده و در فرهنگ غذایی ایرانیان 
خوراک دریایی جایگاه ویــژه ای ندارد به طوری که فروش 

ماهی سفید در شب عید به ۵0 کیلوگرم نیز نمی رسد.
تولید ۶۵ میلیون و ۵00 هزار قطعه ماهی زینتی در اصفهان
مدیر شــیالت و امور آبزیان اســتان اصفهــان همچنین 

در خصوص تولیــد ماهی های زینتی در اســتان اصفهان، 
تصریح کرد: 7۵0 واحــد تولید ماهی زینتــی در اصفهان 
فعالیت می کند، در سال گذشــته نیز  ۶۵ میلیون و ۵00 
هــزار قطعه ماهــی زینتــی در اصفهان تولید شــد و این 
 استان رتبه اول کشــور را در این زمینه به خود اختصاص 

داد.
فوقی افزود: شهرستان کاشان با ۵۵0 واحد تولیدی 70 گونه 
ماهی و تولید حدود 40 میلیون قطعه ماهی زینتی توانسته 

است زمینه اشتغال برای دو هزار و ۲00 نفر را فراهم کند.  
وی ادامه داد: میزان آب مورد نیاز برای پرورش ماهی های 
زینتی بســیار کم اســت و ترویج فرهنگ نگهداری ماهی 
زینتی باعث افزایش تولید این نوع ماهی در استان اصفهان 

شده است.  
مدیر شــیالت و امور آبزیان اســتان اصفهــان اضافه کرد: 
ماهی های زینتی اصفهان عالوه بر ارســال بــه اکثر نقاط 
 ایران به کشــورهای آســیای میانــه و خلیج فــارس نیز

 صادر می شود.

ساالنه ۱۰ تن ماهی خاویار در اصفهان تولید می شود
مدیر شیالت و امور آبزیان استان اصفهان گفت: تولید ماهی خاویار در استان اصفهان به ۱0 تن در سال رسیده است.

مجتبی فوقی با بیان اینکه اولین واحد پرورش ماهی خاویار سال ۹۱ در استان اصفهان شروع به کار کرد و اکنون تعداد آنها به چهار واحد رسیده 
است، اظهار کرد: قیمت خرید بچه ماهی خاویار گران تر از قبل شــده و هزینه تولید ماهی خاویار گوشتی نسبت به سال گذشته افزایش زیادی 

داشته است. 



۴۵۰ خودروی فاقد معاینه فنی و دودزا به تعمیرگاه راهنمایی شد
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: طی سه روز اخیر به دنبال تشدید برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی 

خودرو و دودزا ۴۵۰ خودرو با دریافت پالک تعمیری به تعمیرگاه راهنمایی شدند.
سرهنگ رضا رضایی در خصوص برنامه های پلیس راهور در شرایط  افزایش غلظت آالینده های شهر اصفهان 
اظهار کرد: پلیس راهور حدود یک ماه است که با بسیج همه نیروهای خود در راستای مدیریت تردد خودروها 

در سطح شهر به صورت ویژه فعالیت دارد. وی ادامه داد: طی سه روز اخیر نیز تشدید برخورد با خودروهای دودزا 
و فاقد معاینه فنی خودرو را در دستور کار قرار داده ایم و بر این اساس با ۴۵۰ خودروی دودزا و فاقد برگه معاینه فنی 

خودرو برخورد و با ارایه پالک تعمیری خودروها را به تعمیرگاه راهنمایی کرده ایم. رییس پلیس راهور استان اصفهان با  
بیان اینکه دوربین های فعال در سطح شهر نیز نسبت به اعالم تردد خودروهای فاقد معاینه فنی خورو جرایمی را ثبت می کنند، ادامه داد: 
هر خودروی فاقد معاینه فنی خودرو پس از تردد در محدوده زوج و فرد ۵۰ هزار تومان در طول روز جریمه می شود و با تکرار این رفتار در 

روزهای آینده نیز جریمه محاسبه خواهد شد. وی ادامه داد: تردد خودروهای سنگین و نیمه سنگین را در سطح شهر در طول روز محدود کرده ایم. 
سرهنگ رضایی در خصوص توسعه محدوده زوج وفرد در شهر اصفهان نیز گفت: برای این امر مصوبات مورد نیاز را از شورای عالی ترافیک دریافت 

کرده ایم و با توجه به زیرساخت های موجود در سال جاری امکان اجرای این طرح وجود ندارد.

یک آزمایشگاه طال در اصفهان پلمب شد
مسئول روابط عمومی اداره کل استاندارد اصفهان از پلمب یک واحد آزمایشگاه عیارسنجی طال در این استان 

به دلیل صدور نتایج نادرست خبر داد.
محمود کثیرزاده اظهار داشت: این واحد به دلیل استفاده از مواد نامتعارف در انجام آزمون عیارسنجی 
مصنوعات و فلزات گرانبها و صدور نتایج نادرست، توسط واحد حقوقی اداره کل استاندارد استان اصفهان 

پلمب و متصدیان آن به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی افزود: با توجه به ارزش ریالی مصنوعات گرانبها از جمله طال، عیارسنجی از اهمیت ویژه ای برخوردارست و 

کوچکترین اشتباه در تعیین عیار ، بر قیمت تمام شده تاثیر بسزایی دارد.
کثیرزاده تاکید کرد: اداره کل اســتاندارد اصفهان با توجه به اهمیت و ارزش مصنوعات گرانبها از جمله طال، بازرسی های 

مستمری از واحدهای تولیدکننده طال و آزمایشگاه های عیارسنجی آن دارد.
مسئول روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان همچنین از پلمب سه واحد تولید مصالح ساختمانی آجر و سنگدانه به دلیل غیر 

استاندارد بودن محصوالتشان خبر داد و گفت : پنج واحد مصالح ساختمانی نیز در این زمینه اخطار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت عمده استاندارد در اصفهان، تولید و استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد در ساخت و سازهاست.

خبرهای دو خطیگردشگری

ولع خودروسازان برای دریافت پول از دست مردم به 
بهانه ثبت نام های مدت دار از ابتدا هم فرجام خوشی 
را نمودار نمی کرد؛ اکنون خودروسازان به متقاضیان 

پیشنهادات عجیب و غریب می دهند.
 اگر چه ولع خودروســازان برای دریافت پول از دست 
مردم به بهانه ثبت نام های مدت دار از ابتدا هم فرجام 
خوشــی را نمودار نمی کرد اما اکنون خودروسازان به 
متقاضیانی که موعد تحویل خودرویشــان ماه هاست 

گذشته است، پیشنهادات عجیب و غریب می دهند.

ایسنا
گـــزارش

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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نگران نباشید،
 سوخت گران نمی شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســالمی درباره دغدغه 
مــردم در زمینــه افزایش قیمت 
سوخت گفت: در حال حاضر و در 
فاز اول فقط بحث مدیریت سوخت 

مطرح است نه افزایش قیمت.
براهیمــی  پورا محمدرضــا 
دربــاره احیای کارت ســوخت و 
ســهمیه بندی بنزین گفت: کار 
بســیار خوبی که در دولت نهم و 
دهم انجام شد این بود که بتوانیم 
سوخت کشور را از طریق مصرف 
مدیریــت کنیم، بحــث قیمت، 

موضوع دوم است.
وی افــزود: متاســفانه در دولت 
یازدهم و دوازدهم کارت سوخت 
حذف شد که شرایط خاصی ایجاد 
کرد، حجم مصــرف را باال و بحث 
قاچاق سوخت را به شدت افزایش 

داد.
پورابراهیمــی با اشــاره به اینکه 
حتما با احیای کارت ســوخت ها 
موافق هســتیم، تصریــح کرد: 
با حذف آن مخالــف بودیم و کار 
اشــتباهی بود که انجام شــد که 
خوشــبختانه دولت مجدد قصد 
دارد آن را برگرداند البته هر چند 
با تاخیر انجام شــد، اما از این کار 
اســتقبال و حمایــت می کنیم 
 چراکه به مدیریت مصرف کمک 

می کند.
نماینده مردم کرمــان و راور در 
مجلس شــورای اســالمی بیان 
کرد: بعدا در مدیریت مصرف اگر 
بخواهد ســهمیه بندی یــا تغییر 
قیمتی اعمال شــود، همه این ها 
بستری برای تصمیم گیری بهتر 
ما در مدیریت مصرف سوخت در 

کشور می شود.
وی افزود: بحث آالیندگی بسیار 
برای ما مهم است و میزان مصرف 
کمتر سوخت، آالیندگی کمتری 
خواهــد داشــت، اتــالف انرژی 
کمتــری خواهد داشــت، یارانه 
کمتــری خواهــد داد و در بحث 
صادرات فــرآورده کامال می تواند 

کمک کند.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

اشک ها و لبخندهای خبرنگاران 
اسپانیایی بعد از یک هفته سفر در 

ایران
»ایران می خندد«

۴۶ نفر از خبرنگاران 
نویســنده های  و 
اسپانیا پس از یک 
هفته ســفر در ایران، مهمان نوازی مردم 
این کشور را غیرمنتظره دانستند و آینده 
درخشانی را برای گردشگری ایران همچون 
اسپانیا، پیش بینی کردند. آن ها خداحافظی 
از این سرزمین و مردم آن را غم انگیزترین 

لحظه سفرشان، توصیف کردند.

این ۴۶ نفر از اعضای فدراســیون خبرنگاران و 
 )FEPET( نویسندگان گردشــگری اسپانیا
بودنــد که در ســفری یک هفته ای بــه ایران، 
شهرهای شــیراز، یزد، اصفهان، تهران و کمپ 
کویری متین آباد را دیدند. محمدعلی اشــرف 
واقفی، مدیر آژانس گردشگری که برنامه سفر 
این گروه را به ایران ترتیب داده بود، داســتان 
آن ها را برای ایسنا اینطور تعریف کرد: ۲۰ سال 
پیش رییس این فدراســیون به همراه یکی از 
همکارانش سفری ۱۲ـ  ۱۰ روزه به ایران داشت 
و با عالقه ای که پیدا کرد، قرار شد نشست ساالنه 
این فدراسیون را که هر سال در یک کشور برگزار 
می شد، در ایران برپا کند اما بنا به دالیلی، اجرای 
این برنامه ۲۰ سال به تعویق افتاد؛ تا آن که سه ماه 
پیش ایمیلی از آقای »ماریون پاالسین«ـ  رییس 
هیات مدیره فدراسیون خبرنگاران و نویسندگان 

گردشگری اسپانیاـ  دریافت کردیم که دوباره این 
پیشنهاد را مطرح کرده بود و ما هم از آن استقابل 

کردیم، چون همیشه به دنبال این رویداد بودیم.
این تورگردان ادامه داد: احساســم این بود اگر 
ایران در شرایط حاضر میزبان گردهمایی اعضای 
این فدراسیون شــود، برای توسعه گردشگری 
کشور اتفاق ارزشــمندی خواهد افتاد. بنابراین 
موضوع را با معاونت گردشگری سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطرح کردم 
و قرار شد در حد توان در اجرای این رویداد ما را 

همراهی کنند.
ماریانو پاالسینـ  رییس هیات مدیره فدراسیون 
خبرنگاران و نویسندگان گردشگری اسپانیاـ  به 
نمایندگی از خبرنگاران و نویسندگان گردشگری 
که به ایران سفر کرده بودند، اظهار کرد: ما هفت 
روز در این کشور زیبا، دوست داشتنی و مهربان 
سفر کردیم و اکنون زمان ترِک ایران فرا رسیده 

که غم انگیزترین لحظه این سفر است.
او ادامــه داد: هفته ای پر بار را در ایران ســپری 
کردیم؛ بازدیدها و جلساتی با مهمترین مقامات 
گردشگری ایران و شهرهای فارس، یزد، اصفهان 
و تهران داشــتیم. متوجه شــدیم ایران کشور 
بی نظیری است. مهربانی و مهمان نوازی مردم 
ایران، لحظه های شگفت انگیز و هیجان انگیزی 
را برای ما رقم زد. دیدن این همه زیبایی در این 

کشور جای تعجب داشت.
پاالسین همچنین گفت: آن چیزی که برای یک 
گردشگر یا ما خبرنگاران اهمیت دارد این است 
که مردم این کشور همیشه خنده بر لب دارند و از 
اعماق قلب پذیرای ما هستند، برای همین آینده 

درخشانی را برای گردشگری ایران پیش بینی 
می کنیم. اسپانیا ساالنه بیشتر از ۸۰ میلیون 
گردشگر دارد و اتفاقا با همین مهمان نوازی و 
خوشرویی به چنین جایگاهی دست یافته است.

رییس فدراســیون خبرنگاران و نویسندگان 
گردشگری اسپانیا که در آخرین شب حضور این 
گروه در ایران سخن می گفت، بیان کرد: ما برای 
همیشه کشور زیبای ایران و مهربانی مردم آن را 

در قلبمان محفوظ خواهیم داشت.
اعضای فدراســیون خبرنگاران و نویسندگان 
گردشگری اسپانیا از ســوم آذرماه به مدت یک 
هفته به ایران ســفر کردند. به گفته واقفی، این 
فدراسیون که ۲۰۰ عضو دارد، هر سال در یک 
کشــور، گردهمایی برگزار می کند و امسال به 
درخواست خودشان، ایران میزبان برگزاری این 
کنفرانس ساالنه شد. آن ها پیش تر در کشورهایی 
چون کوبا، مصر، برزیل، فیلیپین، ونزوئال، اردن، 
مالزی، هندوراس، مراکش، اندونزی، ســوریه، 
چین، ازبکســتان، یمن، پاراگوئه، ترکیه، پرو و 
مکزیک این کنفرانس را برگزار کرده اند و سال 
آینده نیز در کامرون و در ســال ۲۰۲۰ هم در 

اکوادور جمع خواهند شد.
این تورگردان پیشکسوت و مدیر ایران دوستان 
همچنین گفت: خبرنگاران و نویسندگانی که 
در این تور آشناسازی حضور داشتند با رضایت 
کامل ایــران را ترک کردند. برخــی از آن ها به 
حدی غمگین بودند که اشک می ریختند. قرار 
است حاصل سفر آن ها در رسانه ها و مجله های 
اسپانیا بازتاب داشته باشد. رییس هیات مدیره 
این فدراسیون مسئولیت مجله نمایشگاه مهم 
گردشگری فیتور را که در بین کشورهای التین 
زبان ســرآمد اســت، به عهده دارد و قرار شده 
همزمان با نمایشگاه امســال ۱۴ صفحه از این 
مجله را به ایران اختصاص دهد. مطمئنیم بازتاب 
این سفر که پیش از برگزاری نمایشگاه گردشگری 
فیتور اسپانیا بوده، نتایج خوبی در این نمایشگاه 

و گردشگری ورودی از این کشور خواهد داشت.
واقفی برگــزاری تورهــای آشناســازی برای 
خبرنگاران رســانه های خارجی در ایــران را با 
توجه به نقشی که در شکل گیری و اقناع سازی 
افکار عمومی دارند، بسیار مهم دانست و توضیح 
داد: در اسپانیا معموال خبرنگاران و نویسندگان 
گردشگری در حرفه ی دیگری در ارتباط با این 
صنعت کار می کنند و نویسندگی و خبرنگاری 
شــغل دوم آن ها محسوب می شــود و اصوال 
اشخاصی سرشناسان، معتبر و با نفوذ هستند 
که عقاید، دیدگاه ها و واکنش های آن ها بسیار 

اهمیت دارد. 
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 تعداد بسیاری از 
خریداران خودرو 

که قراردادهایی را با 
خودروسازان دارند 
این روزها با مراجعه 
به نمایندگانی های 

فروش با در بسته 
مواجه می شوند و بعضا 

پیشنهادات عجیب و 
 غریبی از آنها 

می شنوند.

    وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی نامه ای به مدیرکل گمرک ایران، ممنوعیت صادرات مرغ را لغو 
کرد، این در حالی است که ۴ روز قبل این وزارتخانه صادرات مرغ را ممنوع اعالم کرده بود.

    محمدباقر نوبخت از تقدیم الیحه بودجه ۱3۹۸ کشور به مجلس شورای اسالمی در موعد مقرر خبر 
داد و گفت: الیحه بودجه ۹۸ طبق قانون ۱۵ آذر )پنج شنبه جاری( تقدیم مجلس می شود.

    رییس انجمن علوم خاک ایران گفت: برآوردها نشان می دهد ساالنه 2 میلیارد تن از خاک کشور دچار 
فرسایش می شود که این موضوع خسارت زیادی را به دنبال دارد.

    رایزن اقتصادی سفارت اتریش در تهران گفت: با وجود شرایط سخت تحریم، تولید و تجارت ایران 
دچار اختالل نمی شود و فرصت های همکاری بسیاری با کشورهای اروپایی به ویژه اتریش وجود دارد.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سال ۱3۹۸ در بین سال های پس از انقالب از نظر بودجه ریزی سال 
سختی خواهد بود اما معتقدم بودجه سال آینده مورد استقبال جامعه حرفه ای قرار بگیرد.

    بانک مرکزی با تکذیب خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر »ممنوعیت ارایه خدمات بانکی در 
نرم افزار های موبایل بانک « اعالم کرد:ارایه خدمات بانکی روی برنامه های موبایلی کماکان میسر است.

تکرار بدعهدی خودروسازان به بهانه تحریم؛

پیشنهادات عجیب به خریداران

خودروســازان باز هم 
از یک آزمون دیگر در 
فروش محصوالتشــان 
شــدند؛   مــردود 
همان هایــی که با ولع 
بســیار طرح های پی 
در پی فــروش خودرو 
را رونمایــی مــی کردنــد و تالش 
داشتند تا با سوءاستفاده از وضعیت 
بــد بــازار، هیجانــات کاذب، نقش 
آفرینــی دالالن و نااطمینانی مردم 
از آینده قیمت خــودرو، مردم را به 
سمت خرید خودروهای خود ترغیب 
کنند و ســناریوی تکراری خود را با 
استفاده از فراموشی مردم نسبت به 
عملکردقبلی خودروســازان، پیاده 

سازی نمایند.
 بارهــا و بارهــا خودروســازان ثبت

 نام هایی را انجــام داده و وقتی پای 

عمل رسیده، بدعهدی کرده اند؛ این 
هم تنها مختص یکی از آنها نیست، 
بلکه هم ایران خودرو و هم سایپا بار 
دیگــر از اعتماد مشــتریان که البته 
به دلیل انحصــاری بودن بازار و عدم 
رقابت در آن چاره دیگری جز اعتماد 
به آنها نداشــتند، سوءاستفاده کرده 
و بازار را با خیــل عظیمی از افرادی 
مواجه کــرده اند که اکنــون موعد 
تحویل خودروهایشــان رسیده اما 
دست شــان به جایی بند نیست و از 
سوی خودروساز پیشنهادات عجیب 
و غریب می شنوند؛ افرادی که به امید 
دریافت خودرو با نــرخ های نظارت 
شده در طرح های ثبت نامی رنگارنگ 
خودروســازان شــرکت کرده اند، و 
اکنون با فرا رســیدن موعد تحویل 
خودروهایشان، دستشان به جایی بند 
نیست و باید فرمانبردار خودروسازان 
باشــند؛ چاره ای هم ندارند چرا که 
عموما مفاد قراردادهای پیش خرید 
به صورت یکســویه و بــا ترفندهای 
حقوقی به نحوی تنظیم می شود که 
جایی برای شــکایت و یا احقاق حق 

خریدار باقی نمی ماند. 
متاسفانه سازمان به اصطالح حامی 
مردم یعنی ســازمان حمایت حقوق 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
در هیچ کجای ایــن قراردادها نقش 
آفریــن نیســت و به نظر می رســد 

تنها به یک سازمان نمادین در بدنه 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
تبدیل شده اســت. تعداد بسیاری از 
خریداران خودرو کــه قراردادهایی 
را با خودروسازان دارند این روزها با 
مراجعه بــه نمایندگانی های فروش 
با در بســته مواجه می شوند و بعضا 
پیشــنهادات عجیب و غریبی از آنها 
می شنوند به نحوی که حتی با تهدید 
از سوی برخی مدیران صنعت خودرو 
مواجه شــده و با برخوردهای شدید 
حراســتی از دفتر آنها بیــرون رانده 

می شوند.
یکی از خریداران خودرو با بیان اینکه 
خودروی خود را باید تا مهرماه امسال 
تحویل می گرفته اســت، گفت: در 
مراجعات مکرر به نمایندگی فروش با 
این جمله مواجه شدم که اگر خودرو 
را نیــاز دارم، می توانــم آن را بدون 
قطعاتی مثل ایربگ یــا باالبر برقی 
تحویل بگیــرم و در قبال آن رضایت 
خود را از خودروساز اعالم نمایم، این 
در شرایطی است که در مفاد قرارداد 
چنین برخورد یک طرفــه ای دیده 

نشده است.
وی افزود: ایربــگ از جمله قطعات 
 ایمنی الزامی یک خودرو به شــمار

 مــی رود اما مشــخص نیســت که 
خودروســاز با چه مجــوزی چنین 
تحویلــی را مجاز می دانــد، ضمن 

اینکه آیا ســازمان ملی اســتاندارد 
 در جریــان چنیــن برخوردهایــی 

هست؟
به گفته این خریدار خودرو، در برخی 
نمایندگی ها مردم به خصوص آنهایی 
که از خودروی ثبــت نامی به عنوان 
ابزار کار اســتفاده مــی کنند با اخذ 
رضایتنامه خودروی بــدون ایربگ 
هم تحویل می گیرند چــرا که فرد 
برای گذران زندگی ناچار به تحویل 
گرفتن چنین خودرویی اســت؛  اما 
مشخص نیســت ســازمان ناظر بر 

عملکرد خودروسازان چه نظارتی بر 
این فرآیند دارد.

یکی دیگر از مشتریان صنعت خودرو 
با بیان اینکه خــودروی خود را باید 
 ماه هــا پیش از خودروســاز تحویل 
می گرفته است، گفت: مراجعات مکرر 
مردم به نمایندگی های خودروسازان 
عمدتا بدون پاســخ باقــی می ماند، 
به خصــوص اینکــه مفاد قــرارداد 
آنقدر یک ســویه اســت که دست 
مشــتری به هیچ کجا بند نیســت، 
این در شــرایطی اســت که معاونت 

بازاریابــی و فروش خودروســازان 
هیچ پاســخ مشــخصی مبنــی بر 
 زمــان تحویل خودرو به مشــتریان

 نمی دهد.
وی افزود: وقتی نماینــده فروش با 
اصرار مکــرر مشــتریان در عمل به 
تعهدات خود مواجه می شود، اعالم 
می کند که مشتری می تواند انصراف 
داده و ســود ۱۰ درصــدی دریافت 
نماید؛ در حالی که ســود ناشــی از 
دیرکرد خودروساز بسیار باالتر از این 

ارقام است.



کسب و کار
04

سه شنبه 13 آذر 1397  | شمـاره 106

همراهاولکسبوکارهایدیجیتالیراتوسعهمیدهد
بنابر اعالم شرکت ارتباطات سیار ایران، در مراسمی که صبح روز یکشــنبه ۱۱ آذرماه با حضور ابوالحسن 
فیروزآبادی رییس مرکز ملی و دبیرشــورای عالی فضای مجازی، حمید فرهنــگ مدیرعامل همراه اول، 
عیسی منصوری معاون کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدهادی ایازی معاون اجتماعی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان 
فناوری اطالعات و مرکز توسعه رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تفاهم نامه همکاری چند 

جانبه با محتوای همکاری، هماهنگی و هم افزایی قابلیت و ظرفیت در موضوع کسب وکارهای نوپا به ویژه از نوع 
دیجیتال توسط طرفین امضا شد. با امضا این تفاهم نامه هفت جانبه، همراه اول به عنوان اپراتور پیشرو در امر حمایت 

از کسب وکارهای نوپا متعهد شد در شتابدهی رسانه ای کسب وکارهای نو کمک کند. از دیگر تعهدات اپراتور اول در این 
تفاهم نامه »همکاری در معرفی استارت آپ ها با استفاده از ظرفیت سامانه های هوشمند دراختیار«، »اختصاص سهمیه تبلیغی صداوسیما 

به استارت آپ ها با استفاده از ظرفیت توسکا«، »انجام تبلیغات ویژه کسب وکارهای نوپای دیجیتال در صداوسیما با تخفیف مصوب«، »ایجاد سامانه 
آموزش الکترونیک جهت برگزاری دوره های آموزشی مدیریت کسب وکار، منتورینگ« و »پیگیری همکاری و برگزاری فعالیت ها و برنامه های 

فرهنگی- ترویجی کارآفرینی مثل استارت آپ ویکندها« عنوان شده است. 
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استارتآپ

مهمترینواژههایاستارتآپیکهبایدبیاموزید

هایواژهمهمترینبررسیبههاآپاستارتبرایسرمایهتامینهنرکتابازنقلبه
استارتآپیمیپردازیمکهممکناستهرجاییودرهررویدادیآنهارابشنوید.

سرمایهگذارفرشته:)Angelinvestor(سرمایه گذاری است که سرمایه  یک 
یا چند شرکت نوپا را فراهم می کند. بر خالف یک شریک، سرمایه گذار فرشته به ندرت در 
مدیریت شرکت دخالت دارد )اغلب این سرمایه گذاران جزو دوستان و اعضای خانواده هستند 
که برای کمک به کارآفرین و تحمل یک دوره  سخت، منابع مالی مورد نیاز را به شرکت تزریق 

می کنند.(

سیاستهایضدرقیقشدنسهامantidilutionprotection((: بندی 
در قرارداد که به موجب آن قیمت سهام برخی از سرمایه گذاران هنگام خرید سهام شرکت 
توسط دیگر افراد کاهش نمی یابد. این بند معموال هنگامی به کار می رود که سهام یک شرکت 
با قیمتی کمتر از قیمت آغازین خریدار شده توسط سرمایه گذاران کنونی، به فروش می رسد.

هیئتمشاورانboardofadvisors((: گروهی که به مدیریت شرکت مشاوره 
ارائه می دهند. این ارتباط غیررسمی ست و از لحاظ قانونی تعهدآور نمی باشد، اما توصیه ها و 

مشاوره های این افراد می تواند از لحاظ استراتژیک و خط مشی بسیار ارزشمند باشد.

هیئتمدیرهboardofdirectors((: گروهی از افراد که 
به منظور ارزیابی و نظارت بر فعالیت های شرکت منصوب شده اند. این 
گروه یک هیئت رسمی هستند و از همین رو اجرای دستورها و احکام 

صادره از سوی آنها الزامی ست.

برنامهکسبوکار:)BusinessPlan(یک ساختار قاعده مند 
از فعالیت ها و نحوه  انجام آنها. در این برنامه تمامی هزینه های مورد نیاز 
برای دستیابی به اهداف اصلی در چارچوب زمانی تعیین شده، به وضوح 

و روشنی بیان شده اند.

اوراققرضه:)Bonds(شــکلی از سرمایه گذاری مبتنی بر بدهی 
است. در این شکل، سرمایه گذار درقبال اعطای وام به یک شرکت، ضمانت 
نامه و وجه التزامی به همان مقدار از او دریافت می کند. این ضمانت نامه پس 
از سررسید تعیین شده همراه با سود زمان مشارکت، قابل تبدیل به وجه نقد 
می باشد. به این ترتیب مالکان اوراق قرضه جزو طلبکاران شرکت هستند نه 

سهام داران آن، و هیچ نقشی در تعیین استراتژی های شرکت ندارند.

جدولسرمایه:)Captable(جدول سرمایه، جدولی است که تعداد سهام و نحوه  
مالکیت افراد و گروه ها در آن مشخص شده است. در این جدول درصد مالکیت سهام، پیش 
و پس از دوره سرمایه گذاری و نیز هر نوع رقیق شدگی سهام و ارزش کنونی هر سهم نشان 

داده می شود.

مدیرعاملCEO((: مدیرعامل مسئول تصمیمات مدیریتی و نیز مسئول کل شرکت 
است، مگر آنکه اعضای هیئت مدیره او را از کار برکنار کنند.

سهامعادی:)Commonstock( این سهام نمایانگر مالکیت شرکت هستند.  
این سهام به مالکان اجازه می دهند تا در تنظیم خط مشــی ها و انتصاب مدیران حق رای 
داشته باشند. درصورت ادغام یا فروش شرکت، مالکان سهام عادی تنها پس از پرداخت سهم 

دارندگان اوراق قرضه و سهام داران ممتاز می توانند به پول خود برسند.

زمان خاتمه  فعالیت هــا )Completion schedule(: یک چارچوب زمانی برای 
تکمیل و پایان فعالیت های اجرایی و رویه ای و امضای قرارداد نهایی تامین سرمایه است.

ساختارتشکیالتیشرکت:)Corporatestructure(این ساختار نمایانگر 
شرح وظایف و نقش هر بخش در دستیابی به اهداف و چشم انداز کلی سازمان است.

جمعسپاریCrowdsourcing((: روشــی خالقانه و بدون خطر برای تامین 
سرمایه از سوی  اشویژه   و شرکت های ثالثی که سرمایه گذاران شایسته ای را به استارت آپ ها 

معرفی می کنند مثل »وانوست«.

سهامEquity((: اوراق بهادار یا سهام سرمایه که نمایانگر میزان مالکیت یک شرکت 
است.

پیشبینیمالی:)financialforecast(یک پیش بینی از میزان رشد و درآمد 
شرکت در زمانی مشخص براساس مقایسه با دیگر کسب وکارهای موجود و تحقیق در بازار.

عرضهعمومیسهامIPO((: که آن را عرضه آغازین سهام نیز می نامند. نخستین سهام 
عرضه شده توسط شرکت در بازار عمومی سهام است. این نوع سهام با ثبت در بازار بورس و 
اوراق بهادار؛ توسط عامه  مردم با قیمت توافق شده قابل خرید و فروش هستند. قیمت این 

سهام به صورت روزانه و براساس ارزش بازار تعیین می شود.

اولویتتسویهحسابLiquidationpreference((: بندی در قرارداد است 
که تصریح می کند درصورت تلفیق یا فروش شرکت، کدام سرمایه گذاران در دریافت پول خود 
ارجحیت دارند. گاهی این سرمایه گذاران حتی نسبت به موسسان شرکت نیز اولویت دارند. 
این بند، یک ماده  قانونی رایج است که سرمایه گذاران خطرپذیر از آن برای جبران خطرات 

ناشی از سرمایه گذاری استفاده می کنند.

تحقیقبازار:)Marketresearch(روشی برای تعیین مصرف کنندگان جامعه  
هدف. یک استارت آپ با اســتفاده از تحقیق در بازار می تواند با تغییر و تعدیل روش  خود، 

جذابیت بیشتری برای جامعه  هدف داشته باشد.

برونســپاریoutsourcing((: استخدام فرد یا شــرکتی که به جای شما یا 
کارکنانتان انجام و اتمام فعالیت ها را برعهده بگیرد. این کار، یک عمل رایج است و به منظور 
کاهش هزینه های باالسری و اطمینان از حفظ کیفیت کار بدون استفاده از کارکنان تمام 

وقت، به کار گرفته می شود.

پیــش  وی چنــدی 
به دنبــال اســتخدام 
متخصصــی در زمینه  
کدنویســی و توســعه 
وب سایت برای سایت 

لینکدین بود. 
پس از انتشــار آگهی 
استخدام، با تعداد زیادی رزومه مواجه 
شد که همگی آنها مهندسان کامپیوتر 
بودند و از دانشــگاه های معتبر فارغ 
التحصیل شــده بودند. عالوه بر این 
تجربه فعالیت در زمینه های مشــابه 

را دارا بودند.
با این وجود کارشــناس یاد شــده 
سراغ استخدام فرد دیگری رفت. این 
کدنویس بر خالف دیگر مهندسین، 
فارغ التحصیل رشته  عصب شناسی 
بود و در زمینه  فروش فعالیت می کرد 
تا به مقام مدیریتی رسیده بود. در این 
مقطع متوجه شــد که برنامه  گوگل 
شیتز محدودیت هایی دارد و اگر آنها 
برطرف گردند ممکن است نتایج تیم 

فروش بهبود یابد.
از ایــن رو فــرد مورد نظــر تصمیم 
گرفت دانــش کد نویســی بیاموزد 
 و آموختــه های خود را در ســاخت 
اپلیکیشن ماشین حسابی مخصوص 
پیاده کند تــا عملکرد تیــم خود را 

بهبود بخشد.
پس از این اتفاق، پالمر تصمیم گرفت 
پروتکل های مدیریتی سنتی را کنار 
بگذارد و ســراغ گزینه  نــا متعارف 

برود چرا که تا به حــال رزومه ای تا 
این حد متفاوت را مشــاهده نکرده 
بود. ســالیان سال اســت که اصول 
مدیریتی بر استخدام افراد متخصص 
و تحصیلکرده تاکید مــی ورزد اما از 
نظر کارشناسان مدرنتر، زمان تغییر 

فرا رسیده است.
به گفته  پالمــر، اکنــون وارد عصر 
دیجیتــال، اتوماســیون و شــتاب 

شده ایم. 
عصری کــه در آن، مهارت، تخصص 
و اشتیاق حرف اول را برای موفقیت 
در صنعت می زند. بــه همین دلیل 
مهمترین قســمت رزومه  یک فرد 
دیگر تحصیالتش به شــمار نمی رود 
بلکه توانایی های اوست که موجبات 
استخدام و عملکرد فوق العاده اش را 

فراهم می کند.
از این رو پالمر سعی کرد با استخدام 
عصب شــناس کدنویس یعنی ریکو 
ریســک کند چرا که باور داشت وی 
مجموعه ای از توانایی های مورد نیاز 

برای موفقیت را در اختیار دارد؛
ریکــو کدنویــس خوبــی بــود و با 
دســتاورد هایش اثبات کــرده بود 
تخصص الزم برای اســتفاده از زبان 

Python را کسب کرده است.
 باید گفت بــه گفته  کارشناســان 
Python بهتریــن زبان مخصوص 
مؤسســات غیر فنی برای توســعه 
وبسایت به شــمار می رود. اما آنچه 
ریکــو را از دیگــران جــدا می کرد، 
اصالت، ابتکار، خالقیت و توانایی های 

رهبری اش بود.
او در طول فعالیت کاری خود چابکی 
خاصی در یادگیری نشــان می داد 
که در واقــع مهمترین مهــارت در 
 دنیای کســب و کار امروز به شــمار

 می رود. 
با توســعه تکنولوژی هــای جدید و 
بکارگیری ایده های تــازه، وضعیت 
 کار ممکــن اســت هــر روز تغییر 

کند. 

به همین دلیل توانایی به روز رسانی 
سریع و چابکی در یادگیری مهمترین 

عامل موفقیــت یک فرد به شــمار 
می رود.

عالوه بــر این ریکو فــارغ التحصیل 
 رشــته  عصــب شناســی بــود و 
می توانســت بــا کمــک آموخته 
هایش بهترین گزینه بــرای پلتفرم 
لینکدین کــه روی پدیده  یادگیری 
 اجتماعــی تمرکز کــرده را انتخاب 

نماید.
 به همین دلیل اســت کــه مدیران 
موفق و متخصصین کارگزینی اخیرا 
مهــارت  های یک فــرد را مهمترین 
گزینه بــرای اســتخدامش درنظر 
 گرفتــه و روی ایــن مســاله تمرکز

 می کنند.
برای مثــال کمپانــی IBM اخیرا 
ســعی کرده تا روش های استخدام 
کارکنانــش را تغییر دهــد. »جینی 
رومتی« مدیــر عامل این شــرکت 
بــاور دارد که بســیاری از شــغل ها 

نظیــر تکنســین های رایانش ابری 
بیشــتر از آن که به مــدرک احتیاج 
 داشته باشند، نیازمند بهره مندی از

 مهارت  های متفاوتند.
بنابراین در عصر تکنولوژی بهتر است 
که هر فرد سعی کند همواره به لیست 
توانایی هایش مورادی را اضافه کند. 
بهترین روش این اســت که کیفیت 
توانایی های خود را افزایش دهید تا 
بتوانید نظر مدیــران را به خود جلب 

کنید. 
تحقیقــات نشــان می دهــد کــه 
اســتخدام کننــدگان تنها شــش 
ثانیه به بررســی رزومــه  کاندیداها 
می پردازند و اگر تعداد زیادی مهارت 
بی ربط کنار هم قــرار دهید ممکن 
 اســت کاندیدای مناســبی به نظر 

نرسید.

چرا در دنیای کسب و کار کنونی تخصص مهمتر از تحصیالت است؟!

علمبهتراستیامهارت؟

دهدمینشانتحقیقات
کنندگاناستخدامکه

بهثانیهششتنها
کاندیداهارزومهبررسی
تعداداگروپردازندمی
ربطبیمهارتزیادی
دهیدقرارهمکنار

کاندیدایاستممکن
مناسبیبهنظرنرسید.

برخیوهامهارت،کنونیکارکسبدنیایدرهاروزاین
.مهمترندبسیارتحصیالتازشــخصیتیهایویژگی
کهداردعقیدهحتیمدیریتیکارشناســانازیکی
فردیکهایمهارتاندازهبهنیزمشابهکاریسابقه

اهمیتندارد.
لینکدینســایتآموزشادارهرییس»پالمرکلی«
 The Expertise معروفمدیریتیکتابنویســندهو
ازیکیاستخدام،موضوعاینتوضیحبرایEconomy

زند؛میمثالراخودنیروهای

،،
درعصرتکنولوژیبهتر

استکههرفردسعیکند
هموارهبهلیستتواناییهایش
مورادیرااضافهکند.بهترین

هایتواناییکیفیتکهاستاینروش
نظربتوانیدتادهیدافزایشراخود

.کنیدجلبخودبهرامدیران

entrepreneur :منبع
یـــادداشت
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ایراناستارتآپ
یـــادداشت

برایجهانیتور
هاتوانمندینمایش
تولیدیحوزهدر

نانوذرات

یک اســتارت آپ هلندی با 
همکاری شــرکت ترموفیشر 
اقدام به برگزاری تور جهانی 
برای نمایش توانمندی های 
خــود کرده اســت. ایــن 
اســتارت آپ فنــاوری تولید 
و تصویربــرداری هم زمان از 

نانوذرات را ارائه کرده است.
بــدون تردیــد بســیاری از 
کاربران به دنبال فناوری های 
جدید نظیر حسگرهای تلفن  
همــراه بــرای اندازه گیری 
، پنل هــای  کیفیــت هــوا
خورشیدی کوچک برای شارژ 
باتری، باتری های تلفن همراه 
که هیچ گاه تخلیه نمی شوند، 
پیل های سوختی و باتری های 
با کارایی باال برای استفاده در 

خودروها هستند.
یک شــرکت نوپــا در دلفت 
بــا نــام وی اس پارتیــکل 
)VSPARTICLE( قصد 
دارد با استفاده از فناوری  نانو 
به ایــن نیازها پاســخ دهد. 
این شــرکت به دنبال تولید 
نانوذرات و نانوســاختارهای 
مختلف است. وی اس پارتیکل 
در حال حاضر تور جهانی برای 
نمایش قابلیت هــای خود و 
اثبات فناوری  تولید نانوذرات 
برگــزار می کند. ایــن تور با 
همکاری شــرکت ترموفیشر 
ساینس در شــهر آیندهوون 

برگزار می شود.
ســخن گوی ایــن شــرکت 
می گوید: » با فشار یک دکمه 
و با استفاده از دستگاه می توان 
نانومواد کامال جدیدی تولید 
کرد. برای اولین بار، شرکت ها 
امــکان تولیــد نانــوذرات و 
هم زمــان مشــاهده آن را 
خواهند داشــت و این کار در 
مدت زمان چند دقیقه انجام 
می شــود. برای ایــن منظور 
تنها کافی اســت دســتگاه 
تولیدکننده ی نانــوذرات را 
به دســتگاه SEM رومیزی 

فاروس متصل کرد.
شــرکت وی ا س پارتیکل در 
مقیاس های تک اتــم تا 20 
نانومتــر کار می کند و امکان 
تولید نانوذرات در این مقیاس 
را دارد. نانوذرات تولید شده 
توسط این شرکت از خواص 
کوانتومی برخــوردار بوده و 
کاربــر می تواند با اســتفاده 
از این فناوری، نســل کامال 
جدیــدی از مــواد را بــرای 
استفاده در حوزه های مختلف 
تولید کند. برای مثال از این 
نانوذرات می توان برای ساخت 
حســگرهای تلفــن همراه 
به منظور اندازه گیری کیفیت 
هــوا، پنل های خورشــیدی 
کوچک بــرای شــارژ باتری 
دســتگاه ها و باتری هــای با 

کارایی باال استفاده کرد.

مهر
گــزارش
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The golden dome 
is among the 

most attractive 
features of 
the church. 
The interior 
is decorated 

with tile work 
and paintings 
that mainly 

depict the life 
of Jesus Christ. 
The paintings 
appear in two 

rows. The lower 
row presents 
a continuous 

sequence; in the 
upper row, each 

painting is framed 
with a fringe of 
floral design.

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

The second most important and 
beautiful church in Julfa, the 
Bethlehem Church was built by Khajeh 
Petros Velijanian. a wealthy Armenian 
merchant. ‘The historical book about 
the Armenians of Julfa reports that 
Petros could not participate in the 
religious ceremony that was held 
in St. Mary’s Church, because it was 
overcrowded, so he decided to build 
a new church only a few steps away 
from there.
The church has an almost quadran-
gular plan and is crowned with a 
double-shelled dome. The structure 
consists of three parts: an entrance 
section with a balcony, where 
newlywed or engaged girls are said 
to have sat during the ceremonies; a 
community prayer hall; and an altar, 
chalice, and two vestries. The building 
is 26 m high, with the walls 31.5 m long 
and 14 m high and a dome of 12 m high. 
The altar is rather small Compared 
to the general dimensions of the 
building. The church overlooks the 
courtyard measuring 480 sq. m, which 
has two entrances on the north and 

south sides. Until recently, there were, 
above the south door, three panels with 
engraved crosses and an inscription, 
indicating that they were installed “in 
the memory of Harutun, pilgrim from 
Jerusalem, and his family”; however, 
two of them have been recently 
plundered.
The golden dome is among the most 
attractive features of the church. The 
interior is decorated with tile work and 
paintings that mainly depict the life 
of Jesus Christ. The paintings appear 
in two rows. The lower row presents 
a continuous sequence; in the upper 
row, each painting is framed with a 
fringe of floral design. Altogether, 
there are 72 paintings, all the work of 
Armenian craftsmen. The church’s 
mysterious interior expresses, with 
powerful effect, a blend of Latin, 
Russian, and Iranian art.
At present, in a deliberate effort to 
preserve a building that so far has 
never been restored, no ceremonies 
are held in the church. The church 
treasures include two ancient gospels. 
dated 1176 and 11 57. To the west of 
the Bethlehem Church is the family 
crypt of Khajeh Petros.
Location of St. Mary Church
St. Mary Church is easy to find. Its exact 
location is in Hakim Nezami Street, 
Kelisa Avenue. Mehrdad Bus Station 
is the closest station to this religious 
site. Furthermore, other attractions 
in the vicinity of St. Mary Church are 
St. Bethlehem Church, Isfahan Music 
Museum, Si-o-se-pol Bridge, Joui 
Bridge, Khaju Bridge, Vank Cathedral, 
and Nazhvan Forest Park. Hence, you 
can consider visiting these sites as well.

History of St. Mary Church
St. Mary Church was built in the 11th 
century and has been renovated 
through the following years. The 
gothic architecture of St. Mary Church 
was created in 1240. Gothic style has 
always been at the service of church 
architecture. It began to become 
popular before Renaissance and 
during Humanism. The considerable 
point about this style is that pointed 
arches are prominent and they add 
to the horror effects of the structure. 
Perhaps the reason for resorting to 
it in church architecture had been to 
emphasize the dignity and elegance of 
those holy places.
Structure of St. Mary Church
The majestic bell tower of St. Mary 
Church with its particular design 
tickles your sense of admiration. The 
brilliant sound it echoes is soothing 
to the ears. The Art Museum of this 
church is located right next to it in 
which there is a unique collection of 
gold, paintings, vintage antiques, and 
statues. Therefore, you can enjoy both 
the church and the museum in a visit.
Where to Eat Near St. Mary Church
Restaurants Near St. Mary Church are 
as follows: Arabo Sandwich, Hermes 
Cafe Restaurant, Arc a, Honey, Newsha 
Italian Restaurant, Nazar Pizza, and 
Piano Cafe. So you can get to these 
restaurants whenever you feel hungry.
Where to Stay Near St. Mary Church
Nearest hotels to St. Mary Church are 
Julfa Hotel (2-Star), Espadana Hotel 
(3-Star), and Hasht Behesht Hotel (3-
Star). Make an online reservation for 
some nights in one of these hotels if you 
want to stay in the area.

St. Mary,A Church with 
Gothic Architecture
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Nayband; A Unique 
Village in Heart of 
Iran Deserts

Nayband, a beautiful village 
located on the road that 
connects the city of Tabas 
to Ravar in Iran’s South 
Khorasan province, is one 
of the unique examples of 
the so-called “staircase 
architecture” in which the 
roof of a house serves as the 
yard of the other house.In 
this type of architecture, 
whose best example is the 
village of Masuleh in Gilan 
province, there is a dense 
collection of houses in 
which the roofs of the lower 
houses are used as the 
yard of the upper houses.
According to the census in 
2006, about 145 households 
and 484 people live in the 
village of Nayband, and 
thanks to the existence of 
springs and qanats, they 
live through the cultivation 
of citrus, palm, berry, and 
a variety of crops such as 
wheat, barley, vegetables 
and legumes.Some of them 
are also engaged in animal 
husbandry. A series of 
factors including storms and 
severe rains as well as the 
migration of a large number 
of people have reduced the 
population of this village.
However, there are still 
people living there, and 
even the construction of new 
buildings in the northern 
part shows the development 
of Nayband.

The Khersan River: 
The Largest Tributary 
of Karoon River, Iran
The Khersan River is the 
largest tributary of Karoon 
River and originates from 
the Tang-e-Sorkh Mountains 
43 km. southeast of Yasooj 
and flows under the name 
of Beshar River towards the 
northwest of this area.After 
passing by the Tang-e-Sorkh 
Mountains, irrigates several 
of villages and joins the Tang-
e-Sorkh River in the village 
of Tang-e-Sorkh. Then it 
enters a valley between the 
Toop Abdollah Mountains 
in east and Palauan in west.
In the mentioned valley, this 
river passes through many 
villages. Finally joining rivers 
by the names of Garmogah 
and Khersan in the vicinity of 
Lordegan in Chahar Mahal va 
Bakhtiyari.
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where to stay

The sumptuous history of  Isfahan city, known as 
‘the half of the world’, is globally acknowledged. 
This spectacular historic diversity, that accounts 
for the majority of tourist attractions in Isfahan, 
is comprised of grand plazas, palaces, religious 
monuments, civic structures such as avenues 
and bridges and of course historic houses. 
Iravani Histortic House in Isfahan is one such 
historic landmark. AKA Iravani Historic Hotel, 
Iravani House is an architectural masterpiece 
of the 19th century and a national heritage 
site. Among the historic lodges in Isfahan 
accommodation sector, Iravani House is one of 
the most sought-after. One reason behind this 
popularity is that opposed to most of Isfahan 
hotels (even the historic ones), here you will 
verily find yourself in the authentic atmosphere 
of an Iranian historic house. There are just five 
rooms but each is an exotic wonder. The first 
chamber located on the ground floor is known as 
Korsi Room. This double room is distinguished 
from others by its maximum natural lightening. 
The other chamber on the ground floor is called 
Panj Dari (five doors) and is a quad room. It 
has a unique design with five colorful doors 
opening to the extraordinary courtyard with 
its beautiful Iranian garden and fountain pool. 
The triple room which is known as Hoz-Khaneh 
might be the best of all rooms for relaxation. 
Here you will find a stunning design featuring 
an adorable turquoise miniature pool and Onyx 
stone flooring. The remaining two chambers are 
called Konj and Tabestan-Neshin. The former is 
a cozy twin room while the latter is another quad 
room that boasts wonderful embellishments and 
a stunning view of the internal courtyard. All the 
rooms have modern facilities such as LCD TV, free 
WI-FI, central phone, minibar, air conditioning 
and also en-suite bathrooms. The restaurant of 
the hotel is located in Shahneshin (the seat of the 
king), is a palatial hall with colored windows and 
marvelous plasterwork. The rooftop terrace of 
the house which is known as Bahar-Khab with 
its breathtaking view of Isfahan’s old town, 
serves as the coffee shop of the hotel and is the 
perfect place for hanging out with friends and 
socializing. Speaking of the view of the old town, 
we should also mention another advantage of 
staying in Iravani House: central location. By 
opting for Iravani House, you will be within easy 
reach of many of Isfahan’s historic highlights. 
Iravani House is truly flawless as a historic 
accommodation and for that reason it is hugely 
popular with Isfahan tours.

Festival of colors in half the 
world!

where to visit

 Autumn is a beautiful season in which the 
colourful leaves shine in the sun’s light. The 
beauty of trees, which turn into different colours 
in this season, has made different cities of Iran a 
beauty spot especially, the city of Isfahan

St. Mary Church is the second 
most visited church in Isfahan 
after Vank Cathedral. Both 
Christians and Muslims visit 
this church. Therefore, the 
peace that is shared in the hall 
of the church is not particularly 
considered for a certain group 
of people with fixed religious 
ideologies.
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Nanotechnology products 
can be extremely helpful in 
different fields, said the laureate 
of the 2015 Mustafa (PBUH) 
Prize.“Nanotechnology could 
offer various solutions” said 
Professor Jackie Ying, speaking 
before the ‘Assessing young 
scholars’ presentations at the 
4th Science and Technology 
Exchange Program (STEP) 
in Islamic countries, which is 
underway at Sultan Qaboos 
University in Muscat, Oman. 
‘Nano-porous Membranes 
can help in providing access to 

clean water in addition to use of 
Nano-catalysts in sequestration 
of Green House gases and 
Nano-composites in making 
solar energy economical,’ said 
Professor Ying.She added nano-
devices could assist in early 
diagnosis of diseases, whereas 
nanomedicine could lead to 
engineer better medicines.She 
also highlighted the significance 
of nanotechnology in cancer 
diagnosis, saying the current 
challenge is the difficulty in the 
procedure and the cost related to 
cancer diagnosis and prognosis.

Iran’s 
oil sales 
predicted at 
1.5mn bpd 
for $54 each 
in 2019

Spokesman for 
presiding board 
of the Iranian 
Parliament said 
Mon. that the 
government has 
estimated the 
sale of 1.5 million 
barrels of oil per day 
(bpd) for the next 
fiscal year (starting 
21 Mar. 2019).
According to IRIB 
news agency, 
spokesman for 
presiding board 
of the Iranian 
P a r l i a m e n t , 
Behrouz Nemati, 
said Monday that 
the US dollar would 
likely be priced at 
around 57,000 rials 
in the next year’s 
budget bill.
The current US 
dollar is worth 
around 42,000 
rials in the official 
market, and above 
110,000 rials in the 
open market.
Nemati further 
referred to some 
speculations that 
the government 
has envisaged the 
price of each barrel 
of oil at $54 for the 
next year’s national 
budget bill.
He said the country 
is predicted to 
export 1.5 million 
barrels of oil per 
day (bpd) next year, 
starting from 21 
March 2019.
Nemati also 
maintained that 
handing over 
d e v e l o p m e n t 
projects to the 
private sector 
is high on the 
g o v e r n m e n t ’ s 
agenda in a bid to 
control liquidity 
and create job 
opportunities.
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Nanotech as key to solving 21st century 
challenges: expert

Seyyed Mohsen Ghamsari said, “when the United 
States put forward the issue of imposing sanctions 
on Iran’s oil sales, it was said that Saudi Arabia and 
Russia could offset the void in the oil market by 
increasing their production, but the oil market 
stakeholders, right from the beginning, knew that 
these claims were a bluff.”
The reason behind their inability to offset Iran’s 
void is that Saudi Arabia and Russia’s oil is 
different from that of Iran.
Elsewhere, touching upon US hostility against 
the Iranian nation, he added, “America’s hostility 
towards Iran is deeply rooted. Before the 1979 
Revolution, nearly 65,000 Americans ran all the 
affairs in Iran and after the revolution, they felt 
that they had lost their stable island in the region; 
so their opposition and hostility towards Iran is 
rudimentary.”
Many analysts consider the new US sanctions 
on Iran to be stricter than the previous ones. 
What do you think?
I do not think so. The sanctions are more 
commercial and trade-restricting than the 
previous embargoes in 2011, and the reason is 
that the president is a trader and a businessman; 
the sanctions in 2011 and before were mostly 
political, and Iran, in addition to the United States, 
was sanctioned by the UN Security Council and the 

European Union. If you remember, the Americans, 
after pulling out of the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) said they would bring Iran’s 
oil exports to zero, but now and with the start of 
sanctions, the exports have not been zero and will 
not either.
What is the reason for America’s failure to fully 
impose sanctions on Iran’s oil exports?
For several reasons, the United States failed to fully 
succeed in boycotting Iran’s oil exports. First, the 
sanctions that are now imposed against Iran are 
more economic than political; and the imposer of 
the sanctions is primarily interested in economic 
benefits than political ones. Now, if these benefits 
are provided, this country will no longer insist on 
continuing the embargoes. Second, regarding the 
issue of surplus supply in the oil market, with the 
exception of the crude oil supplied by Iran which is 
medium and heavy, the remaining types of crude 
are in surplus supply in the market; so there is not 
much replacement for Iranian oil for which there 
is a shortage in the market. When the United States 

spoke of a boycott on Iran’s oil sales, it was said 
that Saudi Arabia and Russia could offset the void 
in the market by pumping more oil, but oil market 
stakeholders knew from the beginning that such 
claims were a mere bluff.
Why a bluff?
It’s about the oil produced by these countries 
and its difference from the Iranian oil. Saudi 
Arabia currently supplies 10 million barrels of 
oil per day, most of which is in light grades, while 
the medium oil output of this country is about 
1,800,000 barrels per day; so it cannot offset a 
drop in Iran’s oil exports. What Saudi Arabia says 
about increasing production concerns light oil 
production. In the case of Russia, Russian Urals oil 
also cannot precisely replace Iran’s oil, because 
it is lighter than Iran’s crude oil. Russia and Saudi 
Arabia may be able to increase their medium 
crude oil output for one or two months and replace 
Iran in the market, but certainly they will not be 
able to produce the item continuously. For this 
reason, I say that these sanctions are fragile.

Iran Showcases Nano 
Achievements at Muslim 
World Technology Fair
 Iranian-made products in the fields of 
nanotechnology and nano-medicine are 
exposed at the 4th edition of Science and 
Technology Exchange Program (STEP) of 
the Islamic World in the Omani capital city 
of Muscat.The 4th edition of Science and 
Technology Exchange Program (STEP) 
opened in Muscat, Oman, on Monday with the 
participation of 60 scientists from 17 countries 
at the Sultan Qaboos bin Qaboos University 
for four days.At the opening ceremony of the 
conference, Iranian ambassador to Oman 
Nouri Shahroudi and a scientific delegation 
from Tehran were present.On the sidelines 
of the conference, an exhibition of the latest 
achievements of Islamic countries in the fields 
of science and technology is open where eight 
Iranian companies are showcasing their latest 
products in the fields of nanotechnology and 
nano-medicine. The event is co-organized by 
the Mustafa Science and Technology Foundation 
(MSTF) and Sultan Qaboos University.In this 
round of STEP summit, Mustafa (PBUH) Prize 
laureates such as Jackie Ying, Prof. Erol Gelenbe 
and Prof. Mohammad Amin Shokrollahi will 
participate.

Asian shares, oil soar on 
Sino-U.S. trade truce
Asian shares rallied on Monday after U.S. and 
Chinese leaders brokered a truce in their trade 
conflict, a relief for the global economic outlook 
and a tonic for emerging markets and battered 
oil prices.Trade-exposed currencies led the 
early gains, with the Australian dollar notching 
a four-month peak, while the dollar dropped to 
one-month lows against the yuan CNH=.E-Mini 
futures for the S&P 500 ESc1 climbed as much 
as 1.9 percent. MSCI’s broadest index of Asia-
Pacific shares outside Japan .MIAPJ0000PUS 
jumped 1.8 percent.China’s CSI300 index of 
Shanghai and Shenzhen shares .CSI300 rose 2.6 
percent. In Japan, the Nikkei .N225 gained 1.3 
percent to a six-week high.“Markets are opening 
with a knee-jerk boost to risk appetite but time 
will tell how enduring the optimism proves to 
be,” said ANZ economist Jo Masters. “There are 
already very different official takes on what 
was achieved at the meeting.”“But for now, both 
sides can claim a win,” she added. “Perhaps not 
insignificantly, it provides a window to export 
the soybean crop from key Republican states, at 
least.”China and the United States agreed to halt 
additional tariffs in a deal that keeps their trade 
war from escalating as the two sides try again to 
bridge their differences with fresh talks aimed 
at reaching a deal within 90 days.

A former director of international 
affairs at the National Iranian Oil 
Company (NIOC) said that as many 
experts believed, claims that Saudi 
Arabia and Russia can offset Iran oil 
void after US sanctions is a bluff.

S Arabia claim of offsetting Iran oil 
void is bluff: former NIOC official

news

Qatar to Withdraw from OPEC 
as of January 2019, Minister 
Says
Qatar announced plans to pull out of OPEC on Monday, 
just days before a crucial meeting between the influential 
oil cartel and its allies.
Speaking at a news conference, Qatar’s Energy Minister 
Saad al-Kaabi said the country would withdraw from 
OPEC on January 1, 2019, ending a membership which 
has stood for more than half-a-century.
The decision comes after Qatar reviewed ways in which it 
could improve its global standing and plan its long-term 

strategy, CNBC Reported.
While Qatar is one of OPEC’s smallest oil producers, 
especially when compared to the likes of de facto leader 
Saudi Arabia, it is one of the world’s largest producers of 
liquefied natural gas (LNG).
The country’s energy minister said Monday that the move 
represents a “technical and strategic” change, Reuters 
reported, and was not politically motivated.
Qatar’s Al-Kaabi also said the decision was not linked to 
the 18-month political and economic boycott of Doha.
Since June 2017, OPEC kingpin Saudi Arabia — along with 
three other Arab states — has cut trade and transport ties 
with Qatar, accusing the country of supporting terrorism 

and Iran. Qatar denies the 
claims, saying the boycott 
hampers its sovereignty.
The Middle East-
dominated group’s final 
meeting of the calendar 
year is now expected to 
be Qatar’s last. It has been 
an official OPEC member 
since 1961.OPEC and non-
OPEC members are due to meet in 
Vienna, Austria on Thursday, with the aim of reaching 
an accord over possible output cuts.

Iran’s Trade Surplus Hits $2bln 
in 8 Months
Official figures show Iran had a trade surplus of $2 billion 
in the first eight months of the current Iranian year (March 
21, 2018-November 22, 2018) despite the re-imposition of 
sanctions by the US against Tehran.
“Iran’s non-oil exports in the said eight-month period stood 
at $31.4 billion which was higher than the corresponding 
period last year by around 13 percent,” figures released by the 
Customs Department showed.
The Customs Department also announced in a statement that 
Iran’s imports also lowered by 12.5 percent to reach $29.5 
billion.
Iran’s leading export item was condensate which fetched the 
country $2.7 billion. This accounted for around 9 percent of the 
country’s overall non-oil exports, the statement added.
Other key export items included liquefied propane ($1.3 
billion), light oil products excluding gasoline ($1.1 billion) and 
methanol ($1 billion).
Figures showed that the majority of Iran’s non-oil exports 

were petrochemical products (33 percent).
The top export destination for Iran’s non-oil products was 
Iraq which imported $6.7 billion worth of products from the 
Islamic Republic over the period.
The Customs Department said in its statement that exports 
to Iraq saw a whopping rise of 66.5 percent compared to the 
same period last year.
Next key destinations for exports of Iranian products were 
China ($6.4 billion), the UAE ($5.9 billion) and Afghanistan 
($2.2 billion).
Also, leading exports to Iran were China ($7.3 billion), the 
UAE ($4.4 billion), South Korea ($1.7 billion) and India ($1.6 
billion).
The Central Bank of Iran (CBI) announced last Monday that 
Tehran’s total foreign debts reduced by 9 percent in the first six 
months of the current Iranian year (March 21 – September 21), 
showing a significant slump as compared to the same period 
last year.The volume of Iran’s foreign debt by the end of Iranian 
month of Shahrivar (Sept. 21) hit $10,317 million, $6,853 and 
$3,464 million of which is related to the mid-, long-and short-
term periods, respectively.



Lavrov: US Steps on Eastern 
Bank of Euphrates River Violate 
Syria’s Integrity
 Unacceptable things are happening on the 
Eastern bank of the Euphrates River in Syria 
and the United States’ steps violate territorial 
integrity of the Arab Republic, Russian Foreign 
Minister Sergey Lavrov said.
"What is happening on the Eastern bank 
of the Euphrates River clearly violates the 
commitment to Syria’s territorial integrity, 
declared by all and confirmed in the UN Security 
Council’s resolution. In my view, this is already 
evident for all," Lavrov stressed in an interview 
with the program "Moscow. Kremlin. Putin" on 
Rossiya 1 TV channel.
The US is trying to pretend that its steps are 
temporary, the foreign minister noted.
Some US moves in the Eastern bank of the 
Euphrates River and in other Syrian areas, 
where Washington has its commandos and 
advisers, include playing the Kurdish card, he 
said.
"This is a very dangerous game, taking into 
account that the Kurdish issue is vital in a whole 
number of regional states [in Syria, Iraq, Iran 
and Turkey]," Lavrov said.
According to Lavrov, the west does not have its 
alternative strategy on Syria.
"Unacceptable things are happening on the 
Eastern bank of the Euphrates River. The US 
is trying to establish quasi-state structures, 
they earmark hundreds of millions of dollars 
into rebuilding these areas, so that people 
could return to a normal peaceful life, but 
they refuse to restore infrastructure on the 
territories, which are controlled by the Syrian 
government," he said.
Larijani says EU has not 
implemented practical measures 
to save JCPOA
Iranian Parliament Speaker Ali Larijani said 
that European countries insisted on Iran’s 
remaining in the JCPOA but they have not still 
adopted practical measures to save the deal.
Ali Larijani made the remarks in a press 
conference on Monday, organized on the 
occasion of the birthday anniversary of Seyyed 
Hassan Modarres on Dec. 01 which is named 
‘Majlis (Parliament) Day’ in Iran.
After US withdrawal from the Joint 
Comprehensive Plan of Action, European 
countries called upon Iran not to leave the deal 
but they have not still implemented a practical 
measure in this regard, he regretted.
They have proposed some solutions and 
Iran is studying them, he noted, adding, “but, 
unfortunately, there are problems regarding 
their implementation.”
He went on to say that Iran is still 
negotiating with EU and if these the talks 
are proved ineffective, Iran will take other  
decisions.

FM Dismisses US' Pompeo's Anti-
Iran Claims

“‘Surrealism’ is now the US' modus operandi 
in its foreign affairs,” Zarif wrote on his 
Twitter page on Sunday.
Zarif's remarks came after Pompeo accused 
Tehran of testing a missile "capable of 
carrying nuclear warheads" in violation of 
Security Council Resolution 2231.
"While (the US) itself violates UNSCR 
2231…, it now falsely accuses Iran of 
violating the very same resolution," the 
Iranian foreign minister said.
The UNSC Resolution 2231 - which 
represents a nuclear agreement signed 
between Iran and other countries, including 
the US, in 2015 -- bans all activity related to 
“nuclear-capable” weapons. Iran does not 
engage in any such activity, something that 
has been verified on many occasions by the 
UN nuclear watchdog.
Washington itself started breaching 
the resolution in early May after it left 
the nuclear agreement. In the following 
months, it took further steps in breach of the 
resolution by restoring the sanctions that 
had been lifted under the agreement, and 
even threatened the countries potentially 
ignoring the bans with “secondary 
sanctions.”
In relevant remarks on Tuesday, Iran's 
Ambassador and Deputy Permanent 
Representative to the UN Eshaq Al-e 
Habib urged the UN Security Council to 
condemn the recent anti-Iran threats of 
US Secretary of State Mike Pompeo, who 
openly threatened to “starve” Iranian 
people, describing Pompeo's rhetoric as 
“irresponsible” and “provocative”.
“Such remarks are part of the US policies of 
exerting pressure and issuing real threats 
in order to wage an economic war against 

the people of Iran,” reads Eshaq Al-e Habib's 
Tuesday letter to the Security Council’s 
president and the UN secretary general.
Iran's deputy ambassador to the UN, in his 
letter, lashed out at US unilateral sanctions 
against Iran and Pompeo's remarks as “a 
collective punishment for a nation” and a 
“clear violation of the basic principles of 
international law”.
“Pompeo’s comments are another indication 
of the US’ bullying policy, which knows no 
limit and principle,” the letter reads, adding 
that the US has no hesitation in penalizing 
other countries when punishing the Iranian 
nation.It also reiterated the fact that the 
re-imposition of US sanctions against Iran 
prevents Iranian people from having access 
to their basic requirements, including 
medicine and medical equipment.
“The White House’s measures are a clear 
instance of crime against humanity,” it says.
“Iran has shown resistance against the US’ 
bullying behavior and illegal measures 
within the past 40 years, and will manage 
to do so against Washington’s recent wrong 
policies as well,” the letter adds.
The UN and its member states must 
condemn such bullying remarks by 
American officials, Iran’s mission to the UN 

said, urging the international community 
to stand against such policies, which 
threaten the foundations of the UN and 
multilateralism.
It also calls on the world to hold the US 
accountable for such irresponsible policies 
and measures, and force it to remain 
committed to the UN’s principles and 
objectives.
Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif replied to Pompeo's remarks 
on November 10, ensuring that his country 
would survive the US sanctions and 
thrive despite pressures and threats by 
Washington.
The Iranian diplomatic chief made the 
remarks in a post on his Twitter page, 
dismissing his American counterpart's 
starvation threat, and stressing that the 
Islamic Republic will survive and even 
advance despite Washington’s sanctions
The top diplomat described Pompeo's open 
threat to starve the Iranian nation as "a crime 
against humanity" and "a desperate attempt 
to impose US whims on Iran".
"Like his predecessors, he'll also learn that—
in spite of US efforts—Iran will not just 
survive but advance w/out sacrificing its 
sovereignty," Zarif said.

 Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif categorically dismissed 
his US counterpart Mike Pompeo's 
allegations that "Tehran has violated UN 
Security Council Resolution 2231".

 Iran’s Foreign Ministry, in a statement 
on Monday, said it welcomes and 
supports UN-brokered Yemeni-Yemeni 
talks due to be held in Stockholm, 
Sweden.
In the statement, the Foreign Ministry 
called on all Yemeni parties to engage 
“constructively and responsibly” in the 
Stockholm talks and  take steps to build 
confidence and provide the necessary 
ground for reaching a comprehensive 
agreement that would end the suffering 
of the Yemeni people and the cruel 

blockade on the Arab country.
The ministry also pointed to Iran’s 
four-point peace plan for Yemen and 
said the Islamic Republic once again 
emphasizes that the Yemeni crisis has 
no solution other than a political one 
based on Yemeni-Yemeni talks.
Tehran also calls on the international 
community to play a more serious 
role in facilitating the peace process 
in Yemen through imposing pressures 
on countries exporting weapons to the 
Saudi-led coalition, according to the 

statement. 
Britain’s ambassador to Yemen 
said Thursday he had spoken with 
representatives from the country’s 
warring sides and that he expects them 
to attend peace talks that are to begin 
this week in Stockholm.
Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif on Friday highlighted 
the effectiveness of the four-point 
plan he had put forward in 2015 for 
bringing peace to Yemen and said it 
“still remains the only viable option”.

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.

Iran Voices Support for Yemeni-Yemeni Talks in Sweden
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Iran to continue missile tests to build up 
defense: military spokesman
Iran will continue missile tests to build up its defense and deterrence capabilities, a top 
military spokesman was quoted as saying on Sunday, following a US allegation that Tehran 
had carried out a new missile test, Reuters reported.
US Secretary of State Mike Pompeo on Saturday condemned what he described as Iran’s 
testing of a medium-range ballistic missile capable of carrying multiple warheads as a 
violation of the international agreement on Tehran’s nuclear program.
“Missile tests ... are carried out for defense and the country’s deterrence and we will 
continue this,” General Abolfazl Shekarchi, a senior spokesman for Iran’s armed forces, 
was quoted as saying by the semi-official Tasnim news agency. He did not confirm or deny 
that Iran had carried out a new test.

US dominance in region eliminated: Cmdr
The US political power and dominance in the region has been eradicated due to the Islamic 
Revolution, said deputy commander of the Islamic Revolution Guard Corps on Monday.
'The defeat of the US was not credible for anyone; and the defeat of the Arrogance by 
Imam Khomeini and Iranian people made them concentrate in countering the Islamic 
revolution to stop it from expanding,' said Brigadier General Hossein Salaami at Imam 
Sadeq University.General Salaami said, 'We directly fought the US during the Iran-Iraq 
War in the Persian Gulf, which was incredible for many.'He also said that the enemy is 
now after conquering the minds of Muslims, because anyone who controls the minds of a 
society will control the society. Saying that the US created and supported Daesh (ISIS) in 
the region with spending seven trillion dollars, he added, 'Their attempts to counter the 
Resistance created a big popular movement in Syria, Iraq and Yemen, of which the Zionist 
regime is afraid.'

Iranian Health Minister 
Hassan Qazizadeh 
Hashemi blasted 
Washington for 
preventing imports of 
medicine to Iran, but 
meantime, said the US 
embargos would fail to 
cripple his nation that is 
neighbor to 15 regional 
states.
"The US secretary of 
state and president 
are after deceiving the 
public opinion. I have 
said many times that 
speaking of sanctions 
in the 21st century 
is nothing but a joke, 
specially for a country 
which has at least 15 
neighbors," Qazizadeh 
Hashemi said, 
addressing a ceremony 
to unveil 6 home-made 
k n o w l e d g e - b a s e d 
products in Tehran on 
Monday.
He lashed out at the US 
officials' lies that they 
have not imposed any 
medical embargoes 
on Iran, and said, "No 
Iranian pharmaceutical 
company has been 
able in the past month 
to have monetary 
transactions with other 
countries."
In relevant remarks 
last month, Qazizadeh 
Hashemi expressed 
deep regret that the 
US' claims that it would 
not impose sanctions 
on medicine were not 
delivered on, saying that 
it was a pity that human 
rights were violated in 
the 21st century.
He recounted that 
Iran 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,” he said.
Meanwhile, the Iranian 
health minister said 
that the country was 
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.”
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US pressure has delayed execution of 
Iran-EU’s trade mechanism
Foreign Ministry Spokesman Bahram Ghasemi said Mon. that the 
delay in the execution of Iran-EU’s trade mechanism is due to too 
much pressure exerted by US on European countries.Ghasemi 
made the remark in his press conference on Monday, while 
discussing the latest development regarding EU’s promised Special 
Purpose Vehicle (SPV), a mechanism which is supposed to bypass 
US sanctions against Tehran. The mechanism is part of the EU’s 
efforts to encourage Iran to remain in the nuclear deal following 
the unilateral withdrawal of the US back in May, by offering an 
alternative payment channel to keep trade flowing with Iran in 
defiance of US sanctions.“The case is clear, as are Iran’s expectations 

from the other sides,” Ghasemi said. “Due to some reasons, the 
framwork of the payment channel has notfully formed in certain 
areas, and we insist on a faster result given the commitments of the 
other sides.”Ghasemi voiced hope that the sides would come to an 
agreement regarding the implementation of the trade mechanism 
as soon as possible.The special payment channel needs a host 
country to come into effect. According to a report by the Wall Street 
Journal on Nov. 26, France and Germany – as the two remaining 
European parties to the JCPOA – are the likely candidates to host the 
SPV.“Arriving at the desired result for the trade mechanism will take 
time,” said Ghasemi. “But we see the commitment on the European 
side, and the only reason that the implementation process is taking 
so long is because of the US’ immense pressure on Europe that has 
complicated the case.”



S Arabia claim of offsetting Iran oil 
void is bluff: former NIOC official

Number of Disabled People in World Increasing Everyday
A rapidly ageing world population and chronic health conditions will 
subsequently increase the number of disabled people, the World Health 
Organization (WHO) said.The UN General Assembly proclaimed Dec. 3 as 
the International Day of Persons with Disabilities in 1992, with an aim to take 
attention to the solutions of the difficulties and problems these people face.
Emphasizing that disability is now seen as a human rights issue, WHO noted 
the fact that people are disabled not just by their bodies, but by the society, Anadolu 
Agency reported.“These barriers can be overcome, if governments, nongovernmental organizations, 
professionals and people with disabilities and their families work together,” the organization said in a 
report on disability.A global increase in chronic health conditions such as diabetes, cardiovascular disease, 
cancer and mental health disorders are among the reasons for increased disability.

Tehran has reiterated 
the Islamic Republic's 
readiness to cooperate 
with the international 
community to accelerate 
the moves on alleviating 
the deplorable crisis in 
Yemen.
In a Monday statement, 
Iran's Foreign Ministry 
announced that Tehran 
is ready to help alleviate 
the worsening situation 
in Yemen, calling on 
the international 
community to speed up 
the operations to send 
humanitarian aids to the 
war-torn country.
The statement comes a 
few days ahead of a new 
UN-brokered peace 
talks between Yemen's 
warring sides, which will 
be held in Sweden this 
week.
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Trump's announcement comes shortly after he 
and Chinese President Xi Jinping announced a 
breakthrough during the G20- summit in Buenos 
Aires over the weekend, temporarily pausing an 
escalating trade war between the two countries that 
had seen tit-for-tat tariffs imposed on each other's 
products.
“It’s an incredible deal. It goes down, certainly — if it 
happens, it goes down as one of the largest deals ever 
made,” Trump told reporters on Saturday.
The Chinese foreign ministry also touted the 
agreement, saying the two sides had "proposed 
a series of constructive plans on how to properly 
resolve existing differences and problems”.
The separate statements, which offered conflicting 
characterizations of what the agreement entailed, 
were vague on details. The US statement highlighted 
a -90day window it had created to push through 
trade talks with Beijing, while the Chinese statement 
made no mention of it.
The Saturday agreement meant that Trump's tariffs 
on 250$ billion worth of goods remained effective, 

but an additional hike on tariffs for certain goods 
would be put on hold.
On Sunday, Treasury Secretary Steven Mnuchin 
suggested the tariffs on Chinese goods could be 
gradually removed if Beijing agreed to certain 
concessions, according to The New York Times.
The agreement also came as Chinese auto 
manufacturers are aiming to enter the US market 
within the next couple of years. China is currently the 
world's largest manufacturer of cars and car parts, as 
well as the world's biggest market for cars.
The Trump administration has threatened a Chinese 
joint venture of General Motors with a -25percent 
tariffs on the vehicles it exports to the US The 
administration already imposes a -2.5percent tariff 
on all cars from other parts of the world.  
China recently cuts it tariffs for foreign automobiles 
to 15 percent, but leveled an addition -25percent 
tariff on American cars over the summer, bringing 
the total to 40 percent.
Trump's Sunday announcement comes after months 
of heated back-and-forth between Washington 
and Beijing. The US has repeatedly accused China 
of unfair trade barriers, as well as theft of U.S. 
intellectual property.
China has hit back at the Trump administration by 
manufacturing and agricultural exports, especially 
those produced in red states where support for 
Trump remains high. 
The president in addition signed a renegotiated 
trade deal with Canada and Mexico this week. The 
deal must still be reviewed by the Senate.
The Chinese Embassy did not immediately respond 
to The Hill's request for comment.

"This plan has been put on the agenda 
of General Education Department, but the 
instructions and regulations has not been 
delivered to the related departments yet," 
Nasrin Babapour said.
"The hours of the other classes will not increase 
or decrease due to the game classes, but the 
lessons will be taught in the form of games 

to make the concepts more attractive and 
tangible," she added.
Saying that Education Department of Isfahan 
province tries to implement the pilot of this 
plan in schools that have enough spaces and 
game facilities, she continued, "Inquiry about 
schools has been started for this plan, and we 
will implement this plan based on the final 
evaluations."
Pointing out that toys should be related to 
educational concepts, she said, "Teachers 
should provide the learning context for children 
by creating a happy atmosphere, so that 
students will learn better through games."
"The development plan of game class has been 
put on the agenda; children will use all their 
senses by playing, and it will have a significant 
effect on learning the content," she also said.

 Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said that the 
US is continuously providing terrorist groups like al-
Qaeda and the ISIL with advanced weapons, adding 
that the US is after creating permanent instability in 
the whole region.
Foreign Minister Zarif posted a tweet on Sunday, 
lashing out at the US for being an accomplice in 
“Saudi and UAE war crimes” against Yemeni civilians 
with providing the Saudi-led coalition with “arms, 
intelligence, and logistical support”.
He added that apparently all these US measures are 
not enough, as Washington continues to provide 
terrorist groups with advanced weapons.
Zarif said the US is also proliferating advanced 
weapons to extremist terrorist groups, including al-
Qaeda and the ISIL.
He said the US was formerly supporting terrorists 
in Syria, and now it is following the same agenda in 
Yemen.
The Iranian foreign minister further noted that the US 
actions are aimed at creating “permanent instability 
to justify heinous policy”.

He also posted the link of a report published by the 
London-based daily the Guardian, entitled "Arms by 
Yemen Rebel Militia were supplied by West, analyst 
find" as evidence. 
In relevant remarks in June, Secretary of Iran's 
Supreme National Security Council (SNSC) Ali 
Shamkhani blasted the US and its regional allies 
for fueling insecurity and instability in the region, 
and said that the Muslim countries should resist 
Washington's bullying.
"The US, the Zionist regime and certain regional 
countries have leading role in major crises in the 
region," Shamkhani said in a meeting with National 
Security Advisor to the Iraqi Prime Minister Faleh 
al-Fayad.
He underlined that some countries that think they 
could ensure their own security and stability of the 
region by putting their trust in the United States are 
practically bolstering terrorism, and said, "The White 
House leaders do not even hesitate to shamelessly 
attack Iraqi and Syrian armed forces in order to 
support terrorism.

 Iran’s representative to the United Nations Food and 
Agriculture Organization (FAO) says that registering 
Malayer’s grape as FAO’s 53rd agricultural heritage is an 
important advantage for the country.“Malayer’s grape 
production process is Iran’s second registered heritage 
after the country’s qanat which was registered in 2014,” 
said Iran’s Permanent Representative to FAO and the 
Rome Based Agencies Mohammad-Hossein Emadi .
He expressed hope that another two agricultural heritage 
from Iran would be registered in FAO by the end of the next 
Iranian calendar year (beginning on March 21), putting 
Iran’s name among the world’s five countries with the 

most FAO registrations.
Emadi pointed to the global climate change, saying 
that grape production in Malayer is environmentally 
friendly and can adapt to global warming phenomenon. 
Elsewhere in his remarks, he said that FAO considers 
economic aspects, tourism attractions, and value added 
during the registration evaluations and helps countries 
protect and develop agricultural heritage. The grape 
production process and the harvested products in Jowzan 
area near Malayer city located in Iran’s western province 
of Hamedan was registered in Globally Important 
Agricultural Heritage Systems (GIAHS) on December 1. 

Trump: China Agrees to Reduce Tariffs on US AutosGame class to be implemented in 
Isfahan's schools

"We have considered a "game class" in schools 
during which the first to third grade students 
can practice group activities in the form of 
games," the head of pre-school and primary 
school office of Education Department of 
Isfahan province said.

President Donald Trump announced on Sunday 
that China had agreed to "reduce and remove" 
tariffs on US-produced vehicles imported into 
the country.
"China has agreed to reduce and remove tariffs 
on cars coming into China from the US," the 
president tweeted, adding that "currently the 
tariff is %40", The Hill reported.

Iran Condemns US’ Arms Support for Terrorist Groups in 
Middle East

Malayer’s grape registration advantage for Iran
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