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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 
4,370,005,001,000قدیم

سکه طرح 
4,550,005,182,000جدید

2,240,0002,331,000نیم سکه

1,250,0001,241,000ربع سکه

680,000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18412500539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

بررسی پنج کشور در صدر لیست 
برترین ها؛

بزرگ ترین اقتصادهای 
جهان در سال 2019 چه 
کشورهایی خواهند بود؟

باال رفتن نرخ رشــد اقتصــاد جهانی ممکن 
اســت هرســال تغییر کند ولی کشورهای 
لیست برترین های اقتصاد با وجود پشت سر 
گذاشتن شرایط اغلب دشــوار، همواره ثابت 

باقی می مانند.
ایاالت متحده آمریکا از سال ۱۸۷۱ در صدر 
لیســت برترین اقتصادهای جهان قرار دارد 
ولی گفته می شــود که چین به ســرعت در 
حال پیشــرفت در اقتصاد و  پیشی گرفتن از 
ایاالت متحده است. در ادامه، پیش بینی پنج 

کشوری که در صدر لیست ...

2 ادامه در صفحه 
        چه کسی می گوید آب دست دوم  بد است، تمام دنیا از پساب تصفیه شده استفاده می کنند، پروژه هفتگانه احیای زاینده رود یعنی زنده ماندن اصفهان، و زنده ماندن اصفهان یعنی بقای 

تمدن، گردشگری، صنعت و آینده ایران.

استاندار اصفهان در آخرین نشست خبری:  

برای هیچ سرمایه گذار مشخصی اصرار بر بازچرخانی نداشتم
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 عبور از تحریم با ارزهای دیجیتال؛
 از رویا تا واقعیت

بیت کوین و نسل های جدید ارزهای دیجیتال روز به روز در حال 
افزایش است و ایرانی ها نیز خود را عالقمند به سرمایه گذاری در 
آن نشان داده اند ،چنانکه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
طی گزارشی اعالم کرد تا پایان سال 96 ایرانی ها رقمی بالغ بر 
2.5 میلیارد دالر در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرده اند ، 

به عبارتی رقمی حدود 2.5 میلیارد دالر ارز از کشور در راستای 
اهداف نامشخصی از کشور خارج شده است. ...

 دور دور 
در تحریم ها !

۱0 روز از شــروع   تقریبــا 
تحریم های آمریــکا علیه ایران 
می گــذرد البتــه تحریم های 
بیگانگان علیه ایران در این ۱0 
روز شروع نشــده است و ریشه 
در تاریخ 40 ســاله انقالب دارد. 
اما آیا این بار تحریم ها می تواند 
در کشور تحولی ایجاد کند؟ آیا 
ایران با تحریم های جدید مجبور 
 به تسلیم شــدن می شود؟ و یا 

آب دیده تر خواهد شد؟
به نظر می رسد 40 سال دشمنی 
با کشــور ما به اوج خود رسیده و 
برخی از کشــور ها قصد دارند با 
تمام قوا  و تمام قد بر علیه ایران 
به ستیز برخیزند البته بر همگان 
واضح است جنگ رو در رو دیگر 
در ایران به نتیجه نخواهد رسید 
به همین دلیل از طرق دیگر سعی 
کرده اند زمام کشــور را به دست 
بگیرند . جنگ فرهنگی  و جنگ 
اقتصادی از بزرگترین مصادیق 
دشمنی کشورهایی چون آمریکا 
و عربستان سعودی است که اگر 
بر آن پرورش منافق در کشور را 
نیز اضافه کنیم به نظر می رسد که 

آنها کم نگذاشته اند. ...

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

وی افــزود: در حــال حاضر 
حریم شــهر اصفهان بیش از 
55 هزار هکتــار و محدوده 
شهر اصفهان ۳6 هزار هکتار 
بوده که از این میزان بیش از 
5۷00 هکتار آن فضای سبز 
عمومی و خصوصی در شــهر 

اصفهان است.
معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان با 
اشــاره به اینکه مجموعه خدمات شهری و 
مدیریت مناطق ۱5 گانه برای عملیاتی کردن 
برنامه و پروژه های شــهری باید هماهنگ 
باشــند، تصریح کرد: ۱450 پروژه در حوزه 
خدمات شهری برای سال9۷ در شهر اصفهان 
برنامه ریزی شده بود که بخشی از آن تاکنون 
انجام شده و بخش دیگر همکاری و همیاری 
بیشــتر برای تحقق این پروژه ها را در مدت 

زمان باقی مانده تا پایان سال می طلبد.
امیری با اشاره به اینکه سیاست ها و اهداف 
خدمات شهری در چند مورد از جمله حفظ 
و نگهداری فضای سبز، آبیاری فضای سبز، 
مدیریت ایمنی و بحران، تاسیسات و مدیریت 
پسماند ، تعریف و تبیین شده است، اظهار 
کرد: حفظ و نگهداری فضای ســبز و تامین 

منابع آبی مورد نیــاز آن از اولویت های مهم 
خدمات شهری در چند ماهه پیش رو تا پایان 

سال و در سال 9۸ است.
معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان 
علــت در اولویــت اول قرار داشــتن حفظ 
فضای سبز را نیاز جمعیت دو میلیونی شهر 
اصفهان به این فضای سبز شهری عنوان کرد 
و گفت: ۳۷00 هکتار از فضای ســبز شهر 
اصفهان در اختیار شــهرداری قرار دارد که 
با توجه به صنایع مختلف نزدیک اصفهان، 
مهاجرپذیری شهر و آالیندگی های حمل و 
نقل نه تنها بر حفظ فضای ســبز باید تاکید 
 کنیم، بلکه الزم اســت برای افزایش آن نیز 

قدم برداریم.
وی با  اشاره به اینکه منابع آبی مثل زاینده 
رود در حال حاضر در دســترس نیست و با 
برنامه ریزی و همکاری تمام دســتگاه های 
متولی باید فضای سبز را حفظ کنیم، تصریح 
کرد: 55 میلیون مترمکعب آب در سال برای 
حفظ فضای سبز شــهر اصفهان مورد نیاز 
هســت که در حال حاضر با 50 درصد این 
ظرفیت، آبیاری فضای سبز انجام شده است.

امیری گفت: حفظ فضای ســبز شــهری و 
کمک به تامین منابع آبی یک وظیفه همگانی 
هست که همه مسئوالن و مردم باید همکاری 

کنند.

حفظ فضای سبز شهری و تامین منابع آبی اولویت نخست خدمات شهری

3700 هکتار از فضای 
سبز شهر اصفهان 

در اختیار شهرداری 
قرار دارد که با توجه 

به صنایع مختلف 
نزدیک اصفهان، 

مهاجرپذیری شهر و 
آالیندگی های حمل 
و نقل نه تنها بر حفظ 

فضای سبز باید تاکید 
کنیم، بلکه الزم است 

برای افزایش آن نیز 
قدم برداریم.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: حفظ و نگهداری فضای سبز و تامین منابع آبی مورد نیاز آن از اولویت های مهم خدمات شهری است. 
حسین امیری در نشست بررسی برنامه و چشم اندازهای معاونت خدمات شهری در سال 98 که با حضور مدیران و معاونان خدمات شهری مناطق 
15 گانه شهرداری اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: گستردگی شهر اصفهان به میزانی است که هیچ کس برای به ثمر رساندن برنامه و چشم اندازهای 
تعریف شده، به تنهایی نمی تواند ادعای معجزه کند، اما با همکاری و همیاری بین معاونت خدمات شهری و مدیریت های مناطق می توان در مسیر 

تحقق آن گام برداشت.

ایمنا
گـــزارش
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مجوز افزایش سرمایه 85 درصدی ذوب آهن اصفهان صادر شد

مدیر راهبری شــرکت ها، امور مجامع و سهام شــرکت ذوب آهن 
اصفهان گفت: ســازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز افزایش سرمایه 
2۸ هزار و ۳22 میلیارد ریالی شرکت ذوب آهن از محل مازاد تجدید 

ارزیابی دارایی های این شرکت را صادر نموده است.
روح اله فاضل پور اظهار کرد: ذوب آهن با این افزایش سرمایه از شمول 
ماده ۱4۱ الیحه اصالحی قانون تجارت خارج خواهد شد و با افزایش 
مبلغ سرمایه شرکت به شش هزار و ۱50 میلیارد تومان، نسبت مالکانه 
بهبود چشمگیری خواهد داشــت که این موضوع نیز در بهبود رتبه 
اعتباری شرکت نزد بانک ها و کاهش نرخ موثر تسهیالت مالی دریافتی 

نیز اثرگذار است.
مدیر راهبری شرکتها، امور مجامع و سهام شرکت ذوب آهن اصفهان 

در خصوص زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده این شــرکت 
برای تصویب افزایش ســرمایه، گفت: این موضوع از طریق روزنامه 
کثیراالنتشار شرکت و همچنین سامانه کدال جهت اطالع سهامداران 
محترم شرکت اطالع رسانی شدهاست و افرادی که در زمان برگزاری 
مجمع، سهامدار شرکت باشند سهام جایزه به آنها تعلق خواهد گرفت.

فاضل پور به توقف نماد معامالتی این شرکت اشــاره نمود و اظهار 
کرد: طبق دســتورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار 
در فرابورس ایران، زمان توقف نماد معامالتــی، یک روز کاری قبل 
از برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام است و بازگشایی نماد نیز 
در شرایط معمول حداکثر دو روز کاری پس از زمان برگزاری مجمع 

خواهد بود.
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دور دور در تحریم ها !
ادامه از صفحه یک:

...     البته  تسلط بر اعراب، توانمندتر 
کردن قــدرت نظامــی و اقتصادی 
اسراییل، فروش اسلحه، به حاشیه 
رانــدن موضوع فلســطین، تعویق 
بازســازی ســوریه، مجبور کردن 
کشــور های عربی به برون سپاری 
 امنیت ملی خود و تزریق درآمد های
 Research  نفتــی آنــان بــه 
Development&  در بخــش
  Artificial Intelligence  و  IT
 )هوش مصنوعــی( آمریــکا را نیز
 نمی توان نادیده گرفت. اما ایران تا 

کنون چه کرده و چه باید بکند؟
اگرچه مردم در این شرایط اقتصادی 
بیشترین لطمه را دیده و می بینند اما 
مسئوالن نسبت به این جریان بسیار 
خوشبین هستند و به اعتقاد آنها از 
تمام فرصت ها برای مقابله با دشمن 
در زمینه اقتصاد استفاده کرده و در 
مقابله با تحریم ها از ابتدای انقالب 

کارکشته شده اند. 
یکی از مهم ترین درگاه های تحریمی 
آمریکا علیه ایران جلوگیری از فروش 
نفت ایران اســت اما در این ده روز 
مشخص شد که در این پروژه آمریکا 

به نتیجه مطلوب نرسیده است. 
مســاله  آن اســت که آمریکا فکر 
می کرد می تواند در برنامه تحریمی 
که علیه ایران ایجاد کرده است یک 
انسجامی را علیه ایران ایجاد کند اما 
شاهد بودیم با آغاز تحریم ها بعضی 
از کشــورهای اروپایی ابراز تاســف 
کردند و این یعنی می خواهد برجام 
باقی بماند و از تصمیم آمریکا تبعیت 

نمی کنند. 
ایــن مســاله قطعا یک شکســت 
برای تحریم هــای آمریکا اســت. 
همچنیــن ایــن موضــوع بــرای 
 ایــران نیــز موفقیت محســوب 

می شود.
کانال دیگری که آمریکا به وسیله آن 
قصد در فشار گذاشتن ایران را دارد، 

دارو است .
 هــر چنــد گفتــه شــده تحریم 
دارویی جــز تحریم هــای اعمال 
 شــده بر علیه ایران نیست اما وقتی 
بانــک های ایرانــی توانایــی داد و 
ســتد مالی نداشته باشــند عمال 
توانایی خرید دارو نیــز وجود ندارد 
البته آمریکا بعد از اعــالم تعدادی 
از بانک های ایرانــی در بانک های 
تحریم شــده اعالم کرد در معرفی 
این بانک ها اشتباهی رخ داده است 
پنجشنبه هفته گذشته با تغییری 
که در فهرســت تحریم های آمریکا 
اعمال شــد، در واقع گفته شــد که 
اشــتباهی به وجود آمده و آمریکا 
بانک هــای »خاورمیانه«، »حکمت 
ایرانیــان«، »قرض الحســنه مهر 
ایران« و موسسه مالی »توسعه« را 
از فهرست تحریم های ثانویه خارج 
 subject کرد؛ در واقع برچســب
 to secondary sanctions
از آنها برداشته شد. و در حال حاضر 
بین 11 تا 12 بانک ایرانی هستند که 
در فهرست تحریم های ثانویه آمریکا 
قرار ندارد و ســوئیفت برای آنها باز 

خواهد بود.
 به نظر می آید که اوفــک با این کار 
خواســته کانالی را بــرای واردات 
غذا، دارو و اقالم بشــر دوستانه باز 
بگذارد و شاید نتوانیم برای واردات 
 کاالهای دیگر از این کانال استفاده

 کنیم. 
 تحریــم هــای امریکا علیــه ایران 
جنبه های بســیار دیگری نیز دارد 
اما به نظر می رسد که برای هر کدام 
 راه حلی وجــود دارد و مهم ترین و 
موفق ترین راه حــل تقویت تولید 
داخــل و بهــا دادن بــه جوانان و 
اندیشمندان کشــورمان است که 
امیدواریم در آینده ای نه چندان دور 

محقق شود.

اقتصاد استان
02
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طرح های تشویقی حمل و نقل عمومی نیازمند اختصاص بودجه از دولت است
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با اشاره به اینکه در قانون ردیف بودجه ای برای اختصاص 
تخفیفات به مشاغل خاص در نظر گرفته نشده است، گفت: پیش شرط اجرای طرح های تشویقی استفاده از 

حمل و نقل عمومی، اختصاص بودجه به این مبحث و تحویل آن به شهرداری است.
قدرت افتخاری در گفتگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه دولت موظف است تا ردیف های بودجه ای را برای 

اجرای طرح های تشویقی اختصاص دهد، تصریح کرد: در حال حاضر مسافران یک سوم هزینه سفر خود را 
می پردازند، طبق قانون باید یک سوم دیگر قیمت بلیت توسط دولت تامین شود که چندین سال است اعتباری 

از سمت دولت واریز شده و یارانه های پرداخت نشده زیادی داریم.
افتخاری در پاسخ به اینکه تا کنون چه کسانی مشمول طرح های تشویقی سازمان اتوبوسرانی شده اند، گفت: فقط رانندگان 

ناوگان اتوبوسرانی کارت های اتوبوسرانی با ظرفیت چهار سفر رایگان در روز دریافت کرده اند که این طرح نیز در قبال خدمات این قشر از جامعه 
بوده است. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: تا امروز برنامه خاصی برای اعطای تسهیالت به افرادی که چند بار در روز 
از اتوبوس استفاده می کنند اجرا نشده است اما یکی از اهداف طرح اصالح سیستم پرداخت ناوگان اتوبوسرانی اعطای تسهیالت ویژه به افرادی 

است که استفاده حداکثری از حمل و نقل عمومی دارند.

عملیات اجرایی قطار شهری اصفهان - شاهین شهر آغاز می شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از آغاز عملیات اجرایی پروژه قطار شهری اصفهان- 

شاهین شهر با اتکای به بخش خصوصی ظرف یک ماه آینده خبر داد.
علی مقدس زاده  درنشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان اصفهان اظهار داشت: آقای 
استاندار از ابتدای حضور خود در اصفهان بر این اعتقاد بودند که در اصفهان کار نشدنی وجود ندارد اما کار 

نشده بسیار است. وی با اشاره به اینکه عمده فعالیت های ما در طول این مدت در ارتباط با رفع مشکالت 
آبی استان بوده است، ابراز داشت:  نخستین پروژه آبی که ما بر آن متمرکز شدیم اجرای سد سوم کوهرنگ 

بود که تا سال ۹۰ تنها 1۰ درصد  و در سال های ۹1 و ۹2 نیز  در کل دو درصد پیشرفت داشته و سپس کامال 
متوقف شده بود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان  با اشاره به اینکه در آسیب شناسی رکود پروژه ها در 

کشور به چهار مورد موثر در تکمیل نشدن و توقف تمامی این طرح ها رسیدیم، بیان داشت: عدم مدیریت صحیح از سوی کارفرما، 
عدم تعهد و توان اجرایی پیمانکار، عدم تامین منابع مالی کافی و عدم هماهنگی میان بخش های حاکمیتی از آسیب های مذکوراست که 
در ارتباط سد سوم کوهرنگ هر چهار مورد وجود داشت. وی از آغاز عملیات اجرایی پروژه قطار شهری اصفهان- شاهین شهر با اتکای به 

بخش خصوصی ظرف یک ماه آینده خبر داد. 

خـــبــــر

حفر چاه های غیرمجاز، تیر خالص بر پیکر آب های زیرزمینی است

 رییس اداره منابع آب شهرستان لنجان گفت:در شهرستان لنجان 
بیش از هزار و ۴۶0 حلقه چاه وجود دارد که از این تعداد ۹۹۵ حلقه 
چاه فاقد پروانه و غیرمجاز هستند که در حوزه شرب، صنعت و 

کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است.

 امیرافشین غدیرپور در نشست شورای حفاظت منابع آب شهرستان لنجان 
با اشار به وضعیت بحرانی ذخیره آب، اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره سد 
زاینده رود 12۶ میلیون متر مکعب بوده و این میزان نسبت به حجم ذخیره 
شده این سد در بلند مدت بیش از ۸1 درصد کاهش داشته و وضعیت فعلی 

نیز حاکی از کاهش چشمگیر ذخیره آب است.
وی افزود: باید توجه داشت متوسط ورودی ســد زاینده رود امروز ۷.۳ متر 
مکعب بر ثانیه بوده درحالی که خروجی آن 11 متر مکعب بر ثانیه است، اما 
امیدواریم در سال آبی جدید شاهد بارش های چشمگیر باشیم و بارش برف 

نیز در ایستگاه اتفاق بیفتد.

رییس اداره منابع آب شهرســتان لنجان حفر چاه های غیر مجاز را تیر خالص بر پیکر 
آب های زیرزمینی دانست و تصریح کرد: در شهرستان لنجان بیش از هزار و ۴۶۰ حلقه 
چاه وجود دارد که از این تعداد ۹۹۵ حلقه چاه فاقد پروانه و غیرمجاز هستند که در حوزه 

شرب، صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بیشترین چاه های غیر مجاز شهرستان لنجان که در حدود ۸2۴ حلقه چاه 
بوده در بخش مرکزی، 1۵۷ حلقه چاه غیر مجاز در بخش باغبهادران و 1۴ حلقه چاه غیر 

مجاز نیز در بخش فوالدشهر وجود دارد.
غدیرپور با بیان اینکه انسداد چاه های غیر مجاز بستر رودخانه زاینده رود؛ نخستین اولویت 
اداره منابع آب شهرستان است، اضافه کرد: اداره منابع آب شهرستان لنجان  با جدیت به 
دنبال مسدود کردن چاه های غیر مجاز در این شهرستان بوده و در این میان اولویت نخست 
در بحث مسدود کردن چاه ها آن دسته از چاه هایی است که در بستر رودخانه زاینده رود 
قرار دارد که پس از اطالع رسانی مسدود کردن چاه های بستر رودخانه و دیگر چاه های غیر 
مجاز انجام خواهد گرفت البته بهتر است، مالکان قبل از ورود مسئوالن اداره منابع آب و 

دیگر دستگاه های مرتبط نسبت به مسدود کردن چاه های غیرمجاز اقدام کنند.
مهر

خـــبــــر

کوثر بابایی
ســرمقــاله
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وقتی به اصفهان آمدم 
همه شعار می دادند 

زاینده رود من کو؟ این 
شعار کلی است هرکسی 
رای می خواهد می گوید 

زاینده رود من کو؟ این 
شعار را می دهیم، ولی 

آیا تغییر فرهنگ، 
رفتار و ... داشته ایم؟ نه 

نداشته ایم!

استاندار اصفهان در آخرین نشست خبری :  

برای هیچ سرمایه گذار مشخصی اصرار بر بازچرخانی نداشتم

اســتاندار اصفهان گفت: برای اصفهانی ها جاری شدن آب در 
زاینده رود رویا شده است در حالی که  این مهم شدنی است، اما 

باید مدیران توانایی و قدرت اجرایی کردن آن را داشته باشند.
محسن مهرعلیزاده دیروز)دوشنبه( در نشست خبری،اظهار 
کرد: این آخرین نشست خبری بنده است. خبرنگاران اصفهان 
آگاهی، انصاف و مسئولیت خطیر خبر رسانی را به درستی انجام 
دادند و بی توجه به ســمت افراد آنچه را مشکالت استان بود 
انعکاس دادند. الزم نیست عمر کارهای انجام شده چند ماهه یا 
یک ساله باشد، می شد در همین یک سال چند کار بزرگ ۱0 ساله 

شروع کرد. باید بزرگ فکر کنیم و مقطعی اجرا کنیم.

ایسنا
گـــزارش
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        چه کسی می گوید آب دست دوم  بد است، تمام دنیا از پساب تصفیه شده استفاده می کنند، پروژه هفتگانه احیای زاینده رود یعنی زنده ماندن اصفهان، و زنده ماندن 
اصفهان یعنی بقای تمدن، گردشگری، صنعت و آینده ایران.

در نشست فعاالن صنعتی ایران و کره جنوبی مطرح شد؛

علیرغم تحریم هاي چهار دهه اخیر 
صنعت ایران توانمندتر شده است

نشست همکاری صنعتی ایران و کره جنوبی به منظور توسعه 
بنگاه های کوچک و متوســط اقتصادی و با مشارکت اتاق 
بازرگاني ، قطب صنعتي دانشگاه اصفهان و انستیتو سیاست 
گذاري اقتصادي کره جنوبي در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی 

اصفهان برگزار شد.

 روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،مصطفی رناسی در این نشست 
که با حضور  سفیر جدید کره جنوبي در تهران، مدیر دفتر خاورمیانه و 
آفریقا مرکز انستیتوی سیاست های اقتصادی بین المللی کره جنوبی و 
فعاالن و کارشناسان اقتصادي دو کشور برگزار شد،گفت:استان اصفهان 
با داشتن ۹ هزار واحد صنعتی بزرگ،متوسط و کوچک به عنوان قطب 
صنعتی ایران می تواند روابط اقتصادی نزدیکی با کره جنوبی برقرار کند.
وی با اشاره به تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران گفت:صنعت 
ایران طی چهل سال گذشته همواره در شرایط تحریمی قرار داشته 
اما با وجود فشارها و افزایش هزینه ها شاهد توانمندشدن واحدهای 

صنعتی بودیم.
رناسی خواستار همکاری شرکت های متوسط و کوچک کره جنوبی و 
ایران در شرایط تحریم شد و گفت:راهکارهای انتقال پول،لجستیک، 
تکنولوژی و فناوری و روش های تخصصی برای ارتقا بنگاه های متوسط 

و کوچک محور این نشست مشترک است .
 یانگ پیونــگ ســوب )Yang Pyeong Seob(نایب رییس 
 )KIEP( انستیتوی سیاست های اقتصادی بین المللی کره جنوبی
در این نشست گفت:این مرکز از سال 1۹۸۹  توسط دولت کره جنوبی 
با هدف تحقیق و سیاســت گذاری در حوزه اقتصادی تشکیل شده و 
همکاری های فرهنگی،اقتصادی و علمی با کشورهای مختلف برقرار 

کرده است .
 لی هون یونــگ )Lee Kwon Hyun(  مدیــر دفتر خاورمیانه 
و آفریقا مرکز انســتیتوی سیاســت های اقتصادی بین المللی کره 
 جنوبی )KIEP( در این نشســت گفت:هیات 1۰ نفره از Kief در
 بخش های بازرگانی ،حقوقی ،فرهنگی با هدف بررسی راه های همکاری 

با شرکت های ایرانی به این کشور سفر کردند.
وی خواستار مشخص شدند سیستم اقتصادی و بازرگانی ایران برای 
همکاری با شــرکت های کره ای شد و گفت:در شــرایط تحریم که 
جابه جایی کاال و پول بین دو کشــور با چالش روبرواست می توان از 

متخصصان کره ای برای تبادل اطالعات و فناوری بهره برد.
وی از شــرکت های ایرانی خواســت که به صورت شــفاف و جزیی 
 درخواســت همکاری را به مرکــز  )Kief( اعالم کنند تا بر اســاس 

حوزه های تخصصی شرکت های کره ای به آنان معرفی شود.
وی جا به جایی مهندسان و متخصصان را یکی از محورهای همکاری 
 )SME(  در ایران برشمرد و گفت:نیروی متخصص انسانی در )Kief(
نقش بسزایی دارد و حضور متخصصان کره ای می تواند به توانمندشدن 

شرکت های ایرانی کمک کند.
 )SME( وی تاکید کرد:بنگاه های متوســط و کوچک اقتصــادی
 موتور رشد اقتصادی کره جنوبی هستند و در شرایط کنونی ایران این 
شرکت های می توانند مسایل و مشکالت صنعتی ایران را برطرف کنند.
گفتنی است هیات 1۰ نفره کره ای با هدف بررسی راه های همکاری 

اقتصادی با ایران به این کشور سفر کردند .

گـــزارش

وی افزود: از روز اول روی 
ســه اولویت آب، اشتغال 
و محیط زیست متمرکز 
شدم. آب حیات اصفهان 
و منطقه را موجب شــده 
است و بودن و نبودن تمدن 
اصفهان به آب بســتگی 
دارد، صنعت، اشتغال، کشاورزی، اقتصاد و 
همه چیز این استان به آب بستگی داشته 

و دارد.
استاندار اصفهان تصریح کرد: پس ارزش 
داشــت که هر انرژی داشــتم روی آب 
بگذارم، تامین امنیت مســائل اجتماعی 
در ســال ۹۷ به خصوص وضعیت بحران 
آب یکی از موضوعات اساسی بود چراکه 
بحرانی ترین ســال آبــی را طی این یک 
سال پشت سر گذاشتیم. آمارها کاهش 
۵۰ درصدی یا یک چهارمی را نسبت به 

میانگین  را نشان می دادند.
مهرعلیزاده گفت: در ماه مرداد نگران آب 
شــرب مردم بودیم که خوشبختانه این 
بحران را پشت سر گذاشتیم بدون اینکه 
مشکلی پیش بیاید. بحران بعدی بحران 
حوادث دی ماه بود که آن را هم به خوبی 
پشت سر گذاشتیم. این استان بسیار مهم 
اســت و آن حوادث می توانست اتفاقات 

ناگواری را رقم بزنند که این چنین نشد.
وی ادامه داد: مساله آب بسیار مساله مهمی 
اســت و هنوز هم معتقدم که مهم است، 
مساله آب از دو دهه پیش تا کنون رخ نمایی 
کرده است. این موضوع تحت عنوان بروز 
خشکســالی پی در پی بوده است، وقتی 
منطقه در حال خشکی است این موضوع 
متاسفانه در همه سطوح حتی ملی مورد 

بی توجهی قرار گرفته است.
اســتاندار اصفهان گفت: از سال 1۳۵۰ 
تا کنون میــزان ورودی زاینده رود دچار 
تغییر شده است، رقم یک میلیارد و ۸۵۰ 
میلیون متر مکعب در ســال 1۳۵۰ در 
انتهای شهریور ۹۷ به ۵۶۰ میلیون متر 
مکعب رسید. یعنی به یک چهارم کاهش 

پیدا کرده است.
مهرعلیزاده تاکید کــرد: اگر طرح تونل 
کوهرنگ دو و چشــمه لنــگان اجرایی 
نمی شد اصفهان پیش از این سال ها دچار 

بحران شدید آب می شد، در اواسط دهه 
۸۰ قرار بود فعالیت هــای مدیریت آب 
داشته باشیم، اما متاسفانه فکری به حال 

این مشکل نشد.
وی گفت: اقتصاد شهر، بناهای تاریخی، 
کشــاورزی و... همه به آب وابسته است، 
در کشور و منطقه کم آب باید آب یک بار 
مصرف را مجدد استفاده کنیم. دنیا چنین 
کاری می کند و کشورهای پر آب، از آب، 

چندین بار استفاده می کنند.
استاندار اصفهان افزود: وقتی به اصفهان 
آمدم همه شــعار می دادنــد زاینده رود 
من کو؟ این شــعار کلی است هرکسی 
رای می خواهــد می گویــد زاینــده رود 
من کو؟ این شــعار را می دهیم، ولی آیا 
 تغییر فرهنــگ، رفتار و ... داشــته ایم؟

 نه نداشته ایم!
مهرعلیزاده اظهار کرد: کارگروه سازگاری 
با کم آبی با دبیری وزیر نیرو در اسفندماه 
گذشته تشکیل و این کارگروه در استان 
نیز فعال شــد. باید مطالعــات علمی را 
 جدی بگیریم تا از شــعارهای کلی جدا

 شویم. 
وی افــزود: احیا یعنی زنــده کردن، این 
به آن معنا اســت که نیازمند آوردن آب 
هستیم، سپس بهینه مصرف کردن باید 
مطرح شــود، بعد از آن باید آب را بدون 
هدر رفت و هــدف دار بیاوریم و درصدها 
را به درســتی تخصیص دهیم. وقتی از 
ساماندهی صحبت می شود همه ناله سر 
می دهند که می خواهند آسفالت کنند، 
نه این طور نیست ساماندهی یعنی اینکه 
چگونه و از چه طریقی آب را برای مصارف 

تخصیص دهیم.
استاندار اصفهان گفت: بیش از ۵۰ درصد 
مردم شــهر اصفهان معتقدنــد که احیا 
حرکت آب در این 12 کیلومتر است، اما 
چرا تاکنون کسی به این موضوع فکر نکرده 
است. شاید این 12 کیلومتر فراموش شده 

یا اراده ای برای اجرای آن نبوده است.
مهرعلیــزاده ادامه داد: شــرط عقل این 
نیست که بیش از دو میلیون نفر از مردم 

شهر اصفهان این آب را نبینند، آیا انصاف 
نیســت که از 11۸۰ میلیون مترمکعب 
آب زاینــده رود در ســال، 1۰۰ میلیون 
مترمکعب را به ایــن 12 کیلومتر درون 

شهر اصفهان بدهیم؟
وی تصریح کرد: برای اصفهانی ها جاری 
شدن آب در زاینده رود رویا شده است، در 
حالی که این مهم شدنی است، ولی باید 
مدیران توانایی و قدرت اجرایی کردن آن 

را داشته باشند.
اســتاندار اصفهان گفت: سوال می کنند 
آقای مهرعلیزاده چــرا آب را در رودخانه 
جــاری نمی کنید؟ چــون باغــداران و 
کشاورزان در مسیر دو برابر سهم خود آب 
برداشت می کنند، مردم به من می گویند 
پس تو چه کاره ای کــه نمی توانی 1۰۰ 
میلیون مترمکعب آب به اصفهان بیاوری.

مهرعلیزاده گفت: ۶۹ دهنه از ســد چم 
آسمان تا باغات غرب آب برداشت می کند، 
این در حالی اســت که این تعداد دهنه 
درســت نبوده اســت، اما با فعال کردن 
ماموران چندین ارگان دیدیم آب به باغات 

غرب رسید.
وی با بیان اینکه لوله گذاری می تواند این 
کار را انجام دهد و از برداشت بی رویه آب 
جلوگیری گند، افزود: چه کسی می گوید 
آب دست دوم  بد است، تمام دنیا از پساب 
تصفیه شــده اســتفاده می کنند، پروژه 
هفتگانه احیای زاینــده رود یعنی زنده 
ماندن اصفهان، و زنــده ماندن اصفهان 
یعنی بقای تمدن، گردشگری، صنعت و 

آینده ایران.
اســتاندار اصفهان گفــت: آن هایی که 
می گویند »زاینده رود مــن کو« تحقق 
خواسته شــان در اجرای پروژه هفتگانه 

احیای زاینده رود است.
مهرعلیزاده ادامه داد: سه پروژه بهشت آباد، 
کوهرنگ سه و خلیج فارس ۵۷۰ میلیون 
مترمکعب آب به اصفهــان وارد می کند، 
یک میلیــارد و 1۰۰ میلیون متر مکعب 
آب برای اصفهان فعال کافی اســت و اگر 
هم خشک سالی پایان یافت که همه چیز 

به روال قبل خواهد بود.
وی گفت: چرا طرح ســد کوهرنگ سه 
این همه سال خوابیده بود؟ مدیران گفتند 
به خاطر نبود پول اســت، اما نه این طور 
نیست، این طرح به دلیل دعواهای بچه گانه 
خوابیده بود، چه طور طی این مدتی که 
من هستم پولش بود طی این همه سال 

پولش نبود ؟!
استاندار اصفهان اظهار کرد: این پروژه ها 
همگی زمان بندی دارند، لوله گذاری ها از 
چم آســمان تا نکوآباد یک پروژه ۹ ماهه 
تا یک ساله است. پس باید بتوانیم در این 
مدت آب جاری در زاینده رود داشته باشیم. 
فعالیتی نکردم که اســتاندار بعدی بیاید 
بگوید که فعالیت استاندار قبلی موجب 
مشکالت من شده است نه این طور نیست.

مهرعلیزاده در پاســخ به سوالی مبنی بر 
اینکه چرا قول های وعده داده شــده در 
خصوص راه اندازی خطوط هوایی اجرایی 
نشد گفت: گران شدن ارز و مشکالت آن 
موجب شد تا شــش خط هوایی که قول 
داده بودیم راه اندازی نشــود، اتفاق دوم 
تشدید مســاله ایران هراسی  است و این 
دو مهم، مشکل اساســی برای این وعده 

ایجاد کرد.
مهرعلیزاده در پاســخ به سوالی مبنی بر 
اینکه آیا اصرار شما بر بازچرخانی آب از پل 
مارنان شخص سرمایه گذاری بوده است 
که در منطقه ناژوان قرار سرمایه گذاری 
داشته است، افزود: پس از بازچرخانی آب 
و جریان آب در زاینده رود هتل ها ساخته 
می شود، اما هیچ سرمایه گذار مشخصی 
نمی شناسیم. منصفانه می گویم تالش 
کرده ام تا با بازچرخانی حق مردم باز گردد.
وی در خصوص هماهنگی بدنه اســتان 
با فرمان او به عنوان استاندار گفت: بدنه 
مدیریتی تا انــدازه ای هماهنگ بودند و 
بدنه باید برای کار همراه باشــد، در بدنه 
کاری اســتان اصفهان یک بوروکراسی 
ســنگینی می دیــدم و می بینــم  که 
 حرکت دادن آن کار خســته کننده ای

 بود.



تیرانی ها 7 میلیارد ریال به بقاع متبرکه کمک کردند
رییس اداره اوقاف و امور خیریه تیران و کرون گفت: مردم این شهرستان در سال جاری هفت میلیارد ریال با 

هدف توسعه عمرانی به بقاع متبرکه کمک کردند.
اکبر صادقی افزود : این کمک های مردمی در قالب طرح مودت جمع آوری شده که در مقایسه با سال گذشته 

40 درصد افزایش داشته است.
وی بیان کرد: کمک های مردمی برای بهسازی ســرویس های بهداشتی، کاشی کاری، سنگ فرش محیط، 

زیباسازی و تهیه سر در ورودی بقاع متبرکه هزینه می شود.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه تیران و کرون اضافه کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه برای انجام فعالیت های عمرانی و 

جاری آستان مقدس امامزادگان 700 میلیون ریال امسال اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه هشت بقعه متبرکه منطقه ساالنه میزبان یکصد هزار زائر اســت، تصریح کرد: وجود این مراکز دینی در محیط 

گردشگری و تفریحی فرصتی برای رونق گردشگری معنوی و جذب زائر بوده و در فصل بهار و تابستان تعدادشان افزایش می یابد.
صادقی با بیان اینکه احداث زائرسرا در بقاع متبرکه شهرستان ضروری است، خاطرنشان کرد: تنها 20 زائر سرا در آستان امامزاده احمدرضا)ع( 

وجود دارد و بقیه بقاع متبرکه نیازمند احداث چنین مکان هایی برای اسکان یک روزه و موقت مسافران هستند.

جذب ۸۲۴ میلیارد تومان سرمایه  با راه اندازی پرتال ویژه در اصفهان
 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با راه اندازی پرتال سرمایه گذاری در اصفهان 

تاکنون ۸24 میلیارد تومان جذب سرمایه گذاری داشتیم.
محمدعلی شجاعی پیش از ظهر دوشنبه درنشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان اصفهان 
با بیان اینکه بخش زیادی  از مشکالت  اصفهان مانند خشــکی زاینده رود و  بیکاری زیاد در استان از 

عدم برنامه ریزی درســت در دهه های گذشته ناشی می شود، اظهار داشــت:  مهاجرت مردمی از سایر 
استان ها به اصفهان منجر به افزایش نرخ بیکاری شده است و این در حالی است که در طول سال گذشته با 

برنامه ریزی های درست نرخ بیکاری در اصفهان به ۱۳.۳ درصد رسید.
وی با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی در استان اصفهان ۳.4 درصد است که نسبت به میزان  0.2 درصدی کشور خوب 

است، افزود: ۱0 درصد جمعیت استان اصفهان در بخش کشاورزی، 4۶.۶ درصد در بخش صنعت و 4۹ درصد این جمعیت در بخش خدمات 
مشغول به کار هستند. شجاعی با اشاره به اینکه جذب سرمایه از طریق پرتال سرمایه گذاری قرار است برای همه استان ها اجرایی شود، گفت: 
این طرح در بدترین شرایط اقتصادی ممکن خروجی های خوبی داشته است. وی ادامه داد: این طرح تاکنون ۸24 میلیارد تومان جذب 

سرمایه گذاری داشته است و اگر نوسانات ارزی و تولیدات را نداشتیم بیشتر از اکنون نیز مفید واقع می شد.

خبرهای دو خطیگردشگری

باال رفتن نرخ رشــد اقتصاد جهانی ممکن است هرسال 
تغییر کند ولی کشورهای لیســت برترین های اقتصاد با 
وجود پشت سر گذاشتن شرایط اغلب دشوار، همواره ثابت 

باقی می مانند.

ایسنا
گـــزارش

ایمنا
گـــزارش
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ظرفیت بازار سرمایه 
در تامین منابع مالی 
شهری مغفول مانده  

است

مدیر دارایی شرکت تامین سرمایه 
بانک مســکن گفت: اســتفاده از 
ظرفیت بازار ســرمایه برای تامین 
منابع مالی بسیار حائز اهمیت است، 
زیرا بازار ســرمایه محدود به اوراق 
و یا یک نهاد مالی نیســت. محمد 
بختیار نصرآبادی اظهارکرد: استفاده 
از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین 
منابع مالی نه تنهــا نزد مردم عامه 
بلکه در میان سیاست گذارانی که 
به منابع مالی نیــاز دارند، مدیران 
شهری و مدیران پروژه های شهری و 
غیر شهری مغفول مانده است.   وی 
تاکید کرد: به مدیران سرمایه گذاری 
شهرداری ها توصیه می کنم جعبه 
سیاه استفاده از ظرفیت بازار سرمایه 
را مخوف نبیننــد و از این ظرفیت 
استفاده کنند. مدیر دارایی شرکت 
تامین سرمایه بانک مسکن گفت: بی 
شک استفاده از ظرفیت بازار سرمایه 
برای تامین منابــع مالی جذاب تر 
از بازار پول و سرمایه برای مدیران 
ســرمایه گذاری خواهد بــود. وی 
استفاده از اوراق مشارکت را نیز بسیار 
قابل توجه دانســت و افزود: بخش 
مهمی از منابع مالی مورد نیاز برای 
اجرای پروژه ها را می تــوان از توان 
مالی مردم با فروش اوراق مشارکت 
تامین کرد، در واقع با تشویق مردم 
به خرید اوراق مشارکت، آنها عالوه 
بر دریافت سود مناسب، در اجرای 
پروژه های شــهری مشارکت می 
کنند. بختیار نصرآبادی با اشاره به 
راه اندازی صنــدوق ریتس، تاکید 
کرد: امسال موافقت اصولی راه اندازی 
صندوق ریتس را از سازمان بورس 
دریافت می کنیــم.وی ادامه داد: 
صندوق های امالک و مستغالت در 
بسیاری از شهرهای دنیا وجود دارد 
و ما همچنان از داشتن این صندوق 
مهم محروم هســتیم در حالی که 
یک نیاز بسیار ضروری به وجود این 
صندوق در شهرهای کشور احساس 

می شود.

ایمنا
خـــبـــر
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دبیرکل سازمان جهانی 
گردشگری در دیدار با رییس 

سازمان میراث فرهنگی:
ایران برای گردشگران 

امن است
سازمان  دبیرکل 
جهانی گردشگری 
در دیدار با رییس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کشورمان گفت: »فضای 
ایران برای گردشــگری بسیار امن 

است.«

زوراب پلولیکاشــویلی، دبیرکل سازمان 
جهانی گردشــگری، در دیدار با علی اصغر 
مونســان معاون رییس جمهوری و رییس 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری که یکشــنبه 20 آبان در 
مجموعــه فرهنگــی تاریخی ســعدآباد 
تهــران برگــزار شــد، گفت:»ایــران 
پتانســیل های عظیمی برای گردشگری 
 دارد و از مردمانی مهمان نــواز برخوردار 

است.«
او با اشــاره بــه جاذبه های گردشــگری 
ایران و آثار فرهنگی تاریخــی زیبا افزود: 
»تالش می کنیــم ظرفیت های تاریخی و 
گردشگری ایران به جهانیان معرفی شود.«

علی اصغر مونسان معاون رییس جمهوری 
و رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری نیز در این دیدار  با 
اشاره به مراحل پایانی تدوین برنامه جامع 
گردشگری ایران گفت: » سازمان جهانی 
گردشــگری با توجه به جایگاهی که دارد، 
به اجــرا و عملیاتی شــدن برنامه جامع 

گردشگری ایران کمک کند.«
او همچنین گفــت: »یکــی از مهم ترین 
ظرفیت های ایران در کنــار آثار فرهنگی 
تاریخی زیبــا و مانــدگار، اکوتوریســم 
و طبیعــت زیبای ایــن مرز و بوم اســت 
 که خوشــبختانه در سراســر کشور دیده 

می شود.«
 مونســان گفت: »این طبیعــت بکر و زیبا
  مــی توانــد باعث جــذب گردشــگران

 بی شــماری بــه ایــران شــود از این رو 
درخواســتی کــه از ســازمان جهانــی 
گردشــگری داریم این اســت که در این 
 خصــوص بــه ایــران مشــاوره بدهد و 
حمایت های الزم را از توســعه این نوع از 

گردشگری در ایران داشته باشد.«
معاون رییس جمهوری افــزود: »در حال 
حاضر ۶00 اقامتگاه بوم گردی در مناطق 
بکر و روستایی و زیبای ایران احداث شده 
است که قصد داریم این تعداد را به دوهزار 

واحد افزایش دهیم.«
مونســان گفت: »موضوع حساب اقماری 

گردشــگری نیز یکی دیگر از 
حوزه هایی اســت که در این 
باره  نیازمند کمک و حمایت 
ســازمان جهانی گردشگری 

هستیم.«
رییــس ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
 گردشگری سپس به تهدیدها و 
تحریم های آمریــکا علیه ایران 
اشــاره کرد و گفت: »ســازمان 
جهانی گردشــگری می تواند با 
توجه به پروژه ایران هراســی که 
از ســوی آمریکا دنبال می شود، 
آگاهی گردشــگران نســبت به 
امنیت موجــود در ایــران را باال 
ببرد و تصویر واقعــی از ایران را به 

گردشگران ارائه دهد.«
مونســان گفت: »از 40 سال پیش 
شــاهد اعمال تحریم هایی از سوی 
آمریکا هستیم اما با این وجود امنیت ایران 
آســیبی ندیده و موضوعاتی که از ســوی 
آمریکا مطرح می شــود اقتصادی است و 
در این مدت 40 سال امنیت ایران به شکل 

مناسبی حفظ شده است.«
زوراب پلولیکاشــویلی، دبیرکل سازمان 
جهانی گردشگری در ادامه این نشست با 
اشاره به جایگاه ایران در حوزه گردشگری 
گفت: »طبیعت زیبای ایران می تواند دلیل 
بسیار خوبی برای جذب گردشگران باشد 
و به طور حتم توسعه اکوتوریسم در ایران 
می تواند به توسعه گردشگری طبیعی در 

دنیا نیز کمک کند.«
او گفت: »سال 20۱۹ را ســال آموزش و 
سال 2020 را سال اکوتوریسم نام گذاری 
خواهیم کرد که نام گذاری سال 20۱۹ به 
عنوان ســال آموزش می تواند به موضوع 
حساب اقماری گردشــگری ایران کمک 
کند و نامگــذاری ســال 2020 به عنوان 
سال اکوتوریســم می تواند دستاوردهای 
خوبی برای این نوع از گردشگری در ایران 

داشته باشد.«
زوراب پلولیکاشــویلی، دبیرکل سازمان 
جهانی گردشــگری به منظور شرکت در 
مراسم افتتاحیه چهلمین اجالس اعضای 
وابســته ســازمان جهانی گردشگری که 
 دیروز دوشــنبه 2۱ آبان در همدان برگزار 

می شد، به ایران سفر کرده است.
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علی رغم مواجهه با 
چالش های داخلی در 

سطح جهانی که به 
سرعت در حال تغییر 

چشم انداز جهانی 
هستند، اقتصاد 

ایاالت متحده آمریکا  
با رقم ۲0 درصد از کل 

تولید ناخالصی داخلی 
هنوز هم بزرگترین 

اقتصاد در جهان است.

      مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: تخم مرغ وارداتی با قیمت مصوب ۱3 هزار و ۸00 تومان 
از این هفته توزیع می شود.

      رییس کمیسیون عمران مجلس نهم گفت: وقتی آخوندی با افتخار می گوید حتی یک واحد مسکن 
مهر افتتاح نکردم، نشان می دهد که خدمت به مردم را افتخار نمی داند.

      یک مقام مسئول در وزارت کار با تشریح مزایای صدور گواهینامه شغلی برای شاغالن خارج از کشور 
و کارفرمایان شرکت های اعزام کننده، معافیت پرداخت عوارض خروج را یکی از این مزیت ها عنوان کرد.
      عضو هیات مدیره انجمن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: اکنون شاهدیم خودروهای با کیفیت 

پایین داخلی سازی شده اند که افتخار نیست.
      مشاور امور بانوان کارآفرین سازمان صنایع کوچک اعالم کرد: شورای توسعه تعاون بانوان با هدف 

افزایش مشارکت های این قشر در فعالیت های اقتصادی کشور به زودی تشکیل می شود.
      وزیر کشور در نامه ای به محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه خواستار امهال وام های 

کشاورزان شد.

 ایاالت متحــده آمریکا از 
سال ۱۸7۱ در صدر لیست 
برترین اقتصادهای جهان 
قرار دارد ولی گفته می شود 
کــه چین به ســرعت در 
حال پیشرفت در اقتصاد 
و  پیشی گرفتن از ایاالت 
متحده اســت. در ادامه، پیش بینی پنج 
کشوری که در صدر لیســت بزرگترین 
اقتصادهای جهان قرار خواهند داشــت 
و همچنین چگونگی تغییر اقتصادهای 
بزرگ در راستای ســرانه تولید ناخالص 
داخلی و شرایطی که این کشورها در راه 
برترین شدن پشت سر گذاشته اند، عنوان 

شده است.

    ۵. هند
پیش بینی می شــود که هند بــا تولید 
ناخالــص داخلی ۹/2 تریلیــون دالری، 
اقتصادهای بزرگ انگلیس و فرانســه را 
پشت سر گذاشته و در جایگاه پنجم لیست 
برترین اقتصادهای جهان قرار گیرد. این 
کشور در فاصله سال های 200۳ تا 2007 
با رشد ۹ درصدی اقتصاد سالیانه مواجه 

شد، امروزه با شکوفایی بازار سهام و کاهش 
کسری حســاب های جاری اقتصاد هند 
به ســرعت در حال رشد اســت و با رشد 
احتمالی 4/7 درصد در سال 20۱۹ لقب 
»سریع ترین اقتصاد بزرگ رو به رشد در 
جهان« را از چین گرفته و از آن خود خواهد 

کرد.

    ۴. آلمان
در فاصله سال های ۱۹۹۹ تا 200۸، یعنی 
۱0 ســال قبل از رکــود اقتصادی بزرگ 
آلمان، نــرخ تولید ناخالــص داخلی این 
کشور، سالیانه ۶/۱ درصد بود. سپس در 
ســال 200۹ با توجه به  وابستگی آلمان 
به صادرات کاالهای سرمایه ای و به دلیل 
اینکه پــس از آغاز بحــران مالی جهانی 
کشورهای دیگر پروژه های سرمایه گذاری 
خود را کاهــش دادند، آلمــان با کاهش 
نرخ تولید خود به 2/۵ درصد مواجه شد. 
اقتصاد آلمان در ســال بعد با رشد قوی 
چهار درصدی به میدان بازگشــت ولی 
متاسفانه در ســال های بعد از آن بحران 
طوالنی اتحادیه اروپا کــه باعث کاهش 
میزان تقاضا در کشــورهای جنوب اروپا 
می شــد بار دیگر آن را تحت الشعاع قرار 
داد و در نتیجه آلمان در فاصله سال های 
20۱۱ تا 20۱۳ رشــد اقتصادی نزولی 
داشت. پس از بازگشــت اقتصاد اتحادیه 
اروپا به میدان، اقتصاد آلمان نیز بهبود یافته 
و امروزه پیش بینی ها آلمان را با افزایش دو 

درصدی در ســرانه درآمد تولید ناخالص 
داخلی و افزایش آن به چهار تریلیون دالر، 
در چهارمین جایگاه لیست برترین های 

اقتصاد جای داده اند.

    3. ژاپن
بنابر پیش بینی تولید ناخالص داخلی سال 
20۱۸، ژاپن با درآمد ناخالص پنج تریلیون 
دالری رتبه ســوم لیســت برترین های 
اقتصاد را به خود اختصــاص خواهد داد. 
این کشور در دهه های ۱۹۶0 تا ۱۹۸0 با 
رشد اقتصادی سریع خود همتای چین 
کنونی بود. پــس از آن و به دنبال حباب 
قیمت دارایی های ژاپــن، دهه ۱۹۹0 در 
این کشور به عنوان »دهه از دست رفته« 
نامگذاری شد و رشد اقتصادی آن به طور 

قابل توجهی کاهش یافت.
در پاســخگویی به این شــرایط، دولت 
ژاپن چند اصالح ساختاری برای کاهش 
مخاطرات بازارهای مالی طراحی کرد که 
البته این امر موجب ایجاد تورم منفی در 
اقتصاد ژاپن در سال های ۱۹۹۹ تا 2004 
شد. اقدامات بعدی دولت عبارت بودند از 
سیاست انبساطی بانک مرکزی از طریق 
انتشار اوراق بهادار با هدف تحریک اقتصاد 
با در نظر گرفتن نرخ بهره صفر و گسترش 

عرضه پول برای افزایش انتظارات تورمی.
 سپس در اواخر ســال 200۵ این کشور 
شاهد عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به 
ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بود 

ولی علی رغم نشانه های بازگشت به رشد 
اقتصادی، ژاپن در ســال 200۸ با رکود 
اقتصادی در طی بحران مالی، برای اولین 
بار با افت اقتصادی شــدیدی مواجه شد. 
با این حســاب باز هم پیش بینی ها نشان 
می دهند که رشد اقتصادی ژاپن بار دیگر 
در سال 20۱۸ مثبت خواهد بود و آن را به 

جایگاه سوم لیست خواهد برد.

    ۲. چین
رشد چشمگیر اقتصاد چین در چند دهه 
اخیر آن را تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ 
جهان کرده است. از آنجایی که تولیدات 
این کشور به سراسر جهان عرضه می شوند، 
میزان تولید در اولین بخش یعنی مرکز 
تولید جهانی به طور چشمگیری کاهش 

یافته اســت و مقامات برای جلوگیری از 
رشد بیش از حد اقتصاد اقدام به برنامه ای 
موسوم به »new normal« در جهت 
کاهش نرخ رشد سالیانه اقتصاد کرده اند 
که از سال 20۱0 شروع شده است. رشد 
اقتصاد چین در ســال جاری 4/۶ درصد 
پیش بینی می شود که البته رقم موردنظر 
مسئوالن نیســت ولی نســبت به رشد 
بیش از ۱0 درصد در سال های اخیر نرخ 

مناسب تری است.

    ۱. ایاالت متحده آمریکا
علی رغم مواجهه با چالش های داخلی در 
سطح جهانی که به سرعت در حال تغییر 
چشم انداز جهانی هستند، اقتصاد ایاالت 
متحده آمریکا  با رقــم 20 درصد از کل 

تولید ناخالصی داخلی هنوز هم بزرگترین 
اقتصاد در جهان است و پیش بینی تولید 
ناخالص داخلی آن در سال 20۱۸ رقم 20 

تریلیون دالر را نشان می دهد.
اقتصاد ایــاالت متحده  کــه تحت تاثیر 
شرکت های خدمات گرا مانند شرکت های 
فناوری، خدمات مالی، خدمات بهداشتی 
و خرده فروشــی قــرار دارد، دارای یک 
بخش خدمات بسیار وسیع با تکنولوژی 
پیشرفته است که تقریبا ۸0 درصد تولید 
آن را تشــکیل می دهد؛ البته باید گفت 
شــرکت های بزرگ نیز نقش مهمی در 
جایگاه جهانی ایاالت متحده  ایفا می کنند. 
پیش بینی ها رشــد اقتصادی آمریکا در 
 ســال 20۱۹ را برابر با ۵/2 درصد نشان 

داده اند. 

بررسی پنج کشور در صدر لیست برترین ها؛

بزرگ ترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۱۹ چه کشورهایی خواهند بود؟
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رونمایی از دستاورد جدید » فوالد « 
مدیرعامل فوالد مبارکه با اعالم حمایت از شرکت های دانش بنیان برای تامین نیازها از پیشرفت ۷۰ درصدی 

عملیات ساخت فوالد سازی فوالد سفیددشت و تولید ورق رنگی با کاربرد لوازم خانگی خبر داد.
حمیدرضا عظیمیان در دیدار با رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره اینکه حمایت کامل از شرکت های دانش 
بنیان، استارت آپ ها و شتاب دهنده ها برای تامین نیاز از برنامه های مجموعه است، گفت: تولید ورق رویۀ 
نمایان موردنیاز صنعت خودروسازی و راه اندازی هرچه سریعتر واحد فوالدسازی فوالد سفیددشت در دستور 

کار است؛ در این راستا بخش قابل توجهی از تجهیزات اصلی از قبیل دستگاه کنترل اتوماتیک الیۀ پوشش روی، 
دستگاه کشش ده تنی و تجهیز کنترل خودکار کیفیت سطحی ورق خریداری و تامین شدند. برنامه های توسعه 

این شرکت به طور مشترک با شرکت های ایران خودرو، ساپکو، فوالدمبارکه، ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و شرکت 
طرف قرارداد انجام خواهد شد.عظیمیان با اشاره به پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی عملیات ساخت واحد فوالدسازی و نصب تجهیزات فوالد 

سفیددشت گفت: مطابق برنامه، پیش بینی شده در نیمۀ دوم سال آینده این بخش نیز به بهره برداری برسد. وی با اشاره به اقدام های صورت گرفته 
برای تامین آب موردنیاز این شرکت گفت: باید هرچه سریعتر پروژه های احداث تصفیه خانۀ آب که تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت داشته و همچنین 

انتقال پساب بروجن به شرکت و تصفیه و بازچرخانی آن در خطوط تولید به بهره برداری برسد.
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استارتآپ

عبورازتحریمباارزهایدیجیتال؛ازرویاتاواقعیت

درروزبهروزدیجیتالارزهایجدیدهاینســلوکوینبیت
حالافزایشاستوایرانیهانیزخودراعالقمندبهسرمایهگذاریدرآننشان
کرداعالمگزارشیطیمجلساقتصادیکمیسیونرییسچنانکه،اندداده
دیجیتالارزهایدردالرمیلیارد2.5بربالغرقمیهاایرانی96ســالپایانتا
درکشورازارزدالرمیلیارد2.5حدودرقمیعبارتیبه،اندکردهگذاریسرمایه

راستایاهدافنامشخصیازکشورخارجشدهاست.

همچنین سایتی بنام localbitcoins که در واقع یک استارت آپ خرید و فروش بیت کوین به 
شمار می رود در آخرین گزارش های خود اعالم کرده است که ایرانیها در شش ماه گذشته 
روزانه 16 میلیون دالر بیت کوین خرید و فروش کرده اند که رتبه ایران را در اســتفاده از 
بیت کوین به تنهایی ۲6 جهانی قرار می دهد این رتبه در حالی است که سیاست گذارپولی 

کشورمان تا کنون هیچ واکنشی در مقابل استفاده از ارزهای دیجیتال نداشته است .
هرچند در اردیبهشت ماه سال جاری بانک مرکزی استفاده از ارزهای دیجیتال را ممنوع 
اعالم کرد و هدف از ممنوعیت آن را احتمال پولشویی دانست ،اما محدودیتی برای فعاالن 
استفاده از ارزهای دیجیتال پیش نیامد و حتی سایت های جدید ایرانی ارائه دهنده ارزهای 

دیجیتال ایجاد و گسترش پیدا کردند.

بررسی عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد هرچند بصورت سمبلیک با 
بکارگیری ارزهای دیجیتال موافقت نشده است اما هنوز ظرفیت استفاده از 
آنها برای شرایط دشواری نظیر تحریم ها برای بانک مرکزی مشخص نیست 

و تصمیم قاطعی برای رد استفاده از ارزهای دیجیتال اتخاذ نشده است.
گزارش ها نشان می دهد کشورهای توســعه یافته نیز استفاده از ارزهای 
 دیجیتال و بویــژه بیت کوین را قانونی شــمرده و از ظرفیت آن اســتفاده 
می کنند، چنانکه آمریکا میزبان بیشترین تعداد کاربران ارز رمزپایه و باالترین 
حجم معامالت بیت کوین در جهان است. این کشور از همان ابتدا با حمایت 
سیلیکون ولی، که مراکز متعدد ارزهای رمزپایه، استارتاپ های مربوط به بالک 
چین و دستگاه های خودپرداز بیت کوین در آنجا قرار دارند، در عرصه  ارزهای 
مجازی پیشتاز بوده است و بسیاری از کشورها منتظرند عملکرد بیت کوین در 

آمریکا را ارزیابی کرده و سپس برای آن تصمیم گیری کنند.
عالوه بر آمریکا ، استونی، دانمارک ، سوئد، هلند و فنالند نیز با قانونی خواندن 

استفاده از ارز دیجیتال آن را مقدمه حذف پول نقد عنوان کرده اند.
هلند با شهر آرنهم که به شــهر بیت کوین هلند معروف است، از معروف ترین 
کشورهای بیت کوین دوست در جهان است. قدرت خرید با بیت کوین در این کشور بسیار 
باال اســت. با ارز قانونی بیت کوین می توان همه چیز از جمله گاز، مسکن و حتی خدمات 
دندانپزشکی دریافت کرد. اســتارت آپ های زیادی برای تنظیم اســتفاده از بیت کوین 
راه اندازی شده اند. خودپردازهای متعدد و همچنین سفارت بیت کوین در قلب آمستردام، 

نشان از موردقبول بودن این ارز رمزپایه در هلند است . 
عالوه بر این، سیستم بانکی کشور هلند، از بیت کوین به عنوان راهی برای ارتقای تکنولوژی 
خود و کاهش هزینه ها یاد می کنند. میزبانی منظم شرکت های جهانی بیت کوین نظیر 
بیت پی در هلند به دفعات صورت می گیرد . ؛ عالوه بر هلند ،فنالند ،کانادا، استرالیا و انگلستان 

نیز ارز قانونی بیت کوین را به عنوان یک سرویس مالی معتبر و قانونی اعالم کرده اند.
با وجود آنکه هیچ برنامه رسمی برای استفاده از ارزهای دیجیتال در داخل ایران طراحی 
نشده است وزارت خزانه داری ایاالت متحده آمریکا با رصد تراکنش های ایرانیانی که در 
صرافی های متمرکز ارزهای دیجیتال اقدام به خرید و فروش می کنند، دولت ایران را متهم به 
استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم های مالی کرده و از صرافی های آمریکایی 
عرضه کننده ارزهای دیجیتال خواسته تا از فروش کریپتوکارنسی به شهروندان و دولت 

ایران خودداری کنند.

کوچکهایتجارتبرایمناسبیظرفیتدیجیتالارز
بیژن عبدی کارشناس اقتصادی می گوید: آمریکا با اعمال تحریم های جدیدی علیه ایرانیانی 
که عالقمند به سرمایه گذاری در بیت کوین هســتند اقدام به مسدود سازی آی پی های 
ایرانی در دو صرافی Bitrex و Binance کرده است، که نشان دهنده آگاهی این کشور 
 از ظرفیت ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم است و از سوی دیگر نشان دهنده رصد 
خزانه داری این کشــور بر معامالت کالن بیت کوین اســت و می توان گفت اگر ایرانی ها 

می خواهند در این حوزه سرمایه گذاری کنند باید سراغ صرافی های کوچک دیگر بروند.
وی افزود: مســلما برای تراکنش های با حجم باال چنیــن محدودیت هایی وجود دارد اما 
صرافی های دیگر بدون دریافت اطالعــات هویتی که بتوان بر مبنــای آن تحریم کرد، 

تراکنش های کوچک را انجام می دهند. 
عبدی در پاسخ به این پرســش که آیا با بیت کوین یا ســایر ارزهای دیجیتال، می توان 
تحریم های نفتی و شبکه انتقال پولی موجود را دور زد؟ گفت: ارزهای دیجیتال یک ابزار 
هستند و تبدیل کردن آن به یک استراتژی بلندمدت برای دور زدن تحریم ها کار غیرممکنی 
اســت ؛ به عبارتی هرچند نمی توان این ارزها را برای دور زدن تحریم تجارت های بزرگ 
 نظیر نفت استفاده کرد اما از این ظرفیت برای نقل و انتقال پول تجار با حجم های کوچک 

می توان بهره گرفت.

ایراندردیجیتالارزهایبکارگیریبرایموجودموانع
عبدی ،کارشناس اقتصادی می گوید :یکی از اصلی ترین مشکالتی که در حال حاضر مانع 
فعالیت بازرگانان با ارزهای دیجیتال است، مشــکل قانون اجباری بودن تحویل ارز پس از 
صادرات است. بر اســاس پیمان سپاری ارزی که از اردیبهشــت ماه سال جاری برای تمام 
بازرگانان اجباری شده اســت، بازرگانان باید عین رقم صادراتی خود را به صورت حواله در 
اختیار وارد کنندگان قرار دهند که اگر این عملیات نقل و انتقال با ارزهای دیجیتال صورت 
گیرد عمال قانون پیمان سپاری ارز غیرقابل اجراست. وی تاکید می کند: همچنین به دلیل 
غیرقانونی اعالم شدن خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ظاهر اشخاصی که می خواهند در 
داخل کشور آن را نقد کنند به همین بهانه ارزش کمتری برای ارزهای دیجیتال پرداخت 
می کنند. این کارشناس اقتصادی همچنین معتقد است :آخرین دلیلی که باعث می شود نتوان 
از ارزهای دیجیتال در ایران استفاده کرد نپذیرفتن این ارزها در اسناد گمرکی و ترخیص است، 
 این یعنی اگر پیش فاکتور با ارز دیجیتال باشد عمال هیچ تعریفی در عملیات های بازرگانی 

ایران ندارد . 

 مدیــران در پیشــبرد 
اهداف الزم اند تا مسائل 
پیــش آمــده را حل 
کنند،چون به تخصص 
تکنیکی آن ها نیاز است 
و می داننــد چگونه از 
پس کارها برآیند.آن ها 
باید توان این را داشته باشند تا کشتی 

را در امواج خروشان به پیش ببرند!
الگوهای سنتی کسب و کار در دنیای 
امروز به کار نمی آیند. امروزه همزمان 
با فرســایش الگوهای عصر صنعتی، 
قدرت ازفروشــندگان به خریداران 
منتقل شده اســت. مدیریت کسب 
وکار امروزه به یک استاد شعبده بازی 
و یک شنونده دلسوز نیاز دارد. او باید 
در امور کســب وکار فهیــم ، دارای 

قدرت درک شهودی باشد .
مدیران باید بتوانند انرژی انســانی را 
به حرکت درآورده،آن را تنظیم کنند 
و به سوی یک هدف مشترک که همانا 
ایجاد ارزش بیشتر برای مشتری است 
جهت دهند تا یک شــرکت سودده 
ایجاد کنند. شرکت هایی که مراتب 
باال تری از رضایت مشتری و کارمند 

را دارا هستند .

من معتقدم در قرن بیست و یکم برای 
مدیران کسب وکار موفق هفت ویژگی 

وجود دارد :

۱-تفکرخالق
جهانــی   « گفــت  انیشــتین 

ایــم کــرده  خلــق   کــه 
 حاصل طــرز تفکر ماســت « . هیچ 
چیــز در آینــده بــدون روش های 
بنیادی نو اندیشــی تغییــر نخواهد 
کرد . اگر بخواهیــم دنیای جدیدی 
 خلق کنیــم ابتدا باید تفکــر خود و

 زمینــه هــای فکریمــان را تغییر 
دهیــم ٪٨۰ مــردم واکنشــی فکر 
مــی کننــد. آن هــا زحمــت می 
کشــند تا چیزی را برطــرف کنند. 
)معموال یک مشــکل را !( ٪۲۰ دیگر 
 متفکــران خــالق هســتند آن ها

 عمل می کنند تــا چیزی را به وجود 
آورند. )خلق کنند(. متفکران خالق 
از پرسش» چه امکانی وجود دارد ؟« 
 ترقی می کنند . متفکران واکنشــی
 می پرسند » چه چیزی اشتباه است؟« 
یا »چه کســی را باید سرزنش کرد؟« 
متفکران واکنشی در واکنش و پاسخ 
به محیط زندگی می کنند. متفکران 

خالق فراتر از محیط می روند.

کسبمدیربرایبعدیمهارت-2
وکار،آمادگیبرایتحولاست

شــخصی که آمادگی تغییر دارد، از 
تحول استقبال می کند. آن ها مراحل 
تغییــر و چگونگی اثــرآن را بر اغلب 
کارکنان می دانند و در دخیل کردن 
کارکنان درآن، مهارت دارند . برخی 
از کارکنان در برابــر تغییر مقاومت 
می  کنند زیرا آن ها را مجبور می  کند 
از گوشــه دنج خود بیرون آیند. یک 
مدیر می داند چگونــه کارکنان را از 
کنج راحت خود با بزرگــی و احترام 
بیرون آورد. او به افراد کمک می  کند 
به درک مشترکی از گذشته برسند و 
علت تغییر را دریابند. ســپس با ارائه 
تصویــری مثبت از آینــده، از طریق 
فعالیت هایی که همه بــا آن موافق 
باشــند، آن ها را در جهت درســت 

حرکت می دهد.

چشــممعمار،مدیر۳-یک
اندازهایدوراست

این وظیفه ابتدایی اوســت تا محیط 

پویایی را بســازد که فرهنگ نامیده 
می شــود. فرهنگ روح تعهد اســت. 
مدیر یک فرهنگ پیشه  ماهر است . او 
پیکره محیطی را می  تراشد. کارکنان 
را تحریک ، تشویق و دعوت می کند 
تا بهتــر از آنچه می توانند باشــند . 
مدیر معمار می داند که توانایی خلق 

محیطی مغذی و چالش بر انگیز برای 
رشــد کارکنان بســیار مهم تر از هر 

توانایی تکنیکی دیگری است .

4-پیشرفتمداوم
مدیر امروزی بــه طورمنظم با عقاید 
کهنه به چالش برمی خیزد و نسبت 

به یادگیری و اعمال آن آموخته ها در 
دنیای واقعی پر شور و با حرارت است. 
او معموال ســوال مورد عالقه مرا می 
پرسد » چه کسانی چیزی را متفاوت 
از آنچه که برای من معمول اســت، 
انجام می دهند و چه چیزی می توانم 

از آن ها بیاموزم ؟ «

5-مدیرجدیدبااصالتاست
این که شما چه کسی و چگونه هستید 
به اندازه آنچه می دانید مهم اســت. 
خودتان را در باالترین اســتاندارد ها 
نگه دارید. چیزی را که از خود انتظار 
ندارید از دیگران توقع نداشته باشید. 
دوستدار حقیقت باشــید و حقیقت 
را بگوییــد. محتــرم تریــن مدیران 
آنانی هستندکه در تمام کارهایشان 

راستگو، بی  پرده و شفاف اند .

6-مربی
یک مدیر باید مربی باشــد و نه یک 
توصیه گر . او باید فضا را برای اتفاقاتی 

که می افتد بــاز بگــذارد. گفته می 
 شود وقتی مدیران به وظیفه خود به 
درستی عمل کنند کارکنان باور می 
کنند که کار را خودشــان انجام داده 
اند. مدیران باید بــه کارکنان کمک 
کنند تا به مسائل از زاویه دیگری نگاه 
کنند، ســواالتی را مطرح نمایند که 

کارکنان به یادگیری تشویق شوند.

۷-مدیریکانساندوراندیشاست
به وضوح مستند اســت که مدیران 
دور اندیش در بسیج پتانسیل بشری 
موفق هســتند. یک دوراندیش برای 
 جهت  مندی انرژی ها، مرکزیت ایجاد
 می کند. اهداف واضــح با چارچوب 
معین کارکنان را به تصمیم گیری و 
تالش وا می  دارد. امروزه نیاز به شیوه 
جدید در مدیریت به طور مشــخص 
احساس می شــود . به سبک وسیاق 
خودتان به دقت بنگرید و ببینید آیا 
برای زندگی و مدیریت در قرن بیست 

و یک آماده هستید یا نه .

شما قهرمان کارکنان هستید ؛

اسرار هفتگانه مدیریت کسب و کار درعصر جدید

کسیچهشماکهاین
بههستیدچگونهو

دانیدمیآنچهاندازه
درراخودتان.استمهم

باالترین
.داریدنگههااستاندارد

خودازکهراچیزی
دیگرانازنداریدانتظار

.باشیدنداشتهتوقع
باشیدحقیقتدوستدار

وحقیقترابگویید.

تمایلفرهنگیهردرکهایدکــردهتوجهحالبهتاآیا
راهبرکردنپیدابرایراخودماناطرافکهاستبراین
زمانآیا.استضعفیکاین؟کنیمجســتجومدیرو
کنیمجستجوراخودماندرونکهاستنرسیدهفراآن
خودتوانیممیویکمبیســتقرندرچگونهببینیمتا
من؟داریمنیازآنبهوخواهیممیکهباشیمراهبری

فکرمیکنمقطعارسیدهاست.
بایدکاریچهکارکنــانکهاینگفتنیعنیمدیریت
نگاهقهرمانیکچشمبهمدیربهکارکنان.دهندانجام

.کنندمی

،،
مدیرانبایدبتوانندانرژیانسانی
تنظیمرادرآورده،آنحرکتبهرا
کنندوبهسوییکهدفمشترک
برایبیشترارزشایجادهماناکه
یکتادهندجهتاستمشتری

.کنندایجادسوددهشرکت
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Isfahan Museums Address IRR
Chrhel Sotun Isfahan Province, Isfahan، Imam Hossein Square 200000

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

Imam Mosque Isfahan Province, Isfahan , Imam square 200000

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

Decorative Arts Museum  Isfahan, Isfahan Province, Ostandari Street 150000

Contemporary Art Museum Isfahan Province, Isfahan , Ostandari Street 200000

The Zayandeh-Rud, the lifeline 
of Esfahan, originates in the Zagros 
Mountains and flows southeast, where 
it dissipates in the saline of Gavkhuni 
Swamp (pp74-75). The main river of the 
central Iranian plateau, it waters, along 
with its tributaries, an area of 27,570 sq. 
km that constitutes roughly one-seventh 
of Iran’s territory. The river is about 270 
km long, and its width varies from 10 to 
800 meters. In Esfahan, it is 100 to 200 
meters wide on average. During various 
historical periods, the Zayandeh-Rud 
was known under different names, 
among them Zandak-Rud (“the big 
river”), Zarin-Rud (“the golden river”), 
or Zendeh- Rud (“the live river”). Its 
present name, meaning “the life-giving 
river”. best emphasizes the river’s role 
in the very existence of Esfahan and the 
towns and villages situated in the fertile 
oasis watered by the river.
The Zayandeh-Rud flows through 
four distinctive areas. It starts in the 
mountainous districts in Chahar 
Mahal-a Bakhtiari province, streams 
rapidly through the hilly area of Faridan 
and Lar, waters the valley of Esfahan, 
and terminates in the arid districts in 
the east. The soil of the Esfahan valley 
is very firm; water cannot penetrate 
deeply and Soon returns to the river, 
thus preventing the river from drying 
up. Despite this, since ancient times, the 
water
of the Zayandeh-Rud alone was not 
adequate for irrigation purposes. The 
first irrigation system on the Zayandeh 
- Rud is attributed to Ardashir Babakan. 
It is said to have been reorganized under 
the Seljuks. During this period, a first 

attempt was made to link up the river 
with the Karun, Iran’s sole navigable 
river, an upper branch of which flows
not far from the source of the Zayandeh-
Rud, on the western slope of the Kuhrang 
range. Attempts - always unsuccessful 
- were taken under Shah Tahrnasb and 
his successors. When Esfahan became a 
capital, Shah Ab-bas I delegated Mohib 
Ali Beikollah to examine the possibilities 
of constructing a tunnel. When the first 
survey was completed, Shah Abbas 
appointed Imam Qoli Khan, a governor 
of Fars, Hossein Khan, a governor of 
Lorestan, and Jahangir Khan, a Bakhtiari 
chieftain, to head the construction.
In 1621, Shah Abbas personally 
inspected the site. His death, however, 
interrupted the work on the project. The 
work was resumed under Shah Abbas II, 
when a French engineer was designated 
head of the tunnel’s construction. Part of 
the work was done, but Shah Soleiman, 
who succeeded Shah Abbas II, ordered 
the work stopped, as the dam was going 
to threaten agricultural lands. The re-
mains from the construction of this 
period can still be observed. The project 
was finally accomplished in 1948-1953 
by a British firm, which built a tunnel 
over 2 km long, about 150 m deeper than 
the Safavid structure. The tunnel has 
made it possible to regulate the outflow 
of the Zayandeh-Rud, particularly in 
autumn and in the beginning of winter, 
since the waters of the Karun River have 
a more sustained flow. The completion 
of the Kuhrang Dam in 1971 diverted 
one of the Karuns tributaries and made 
it empty into the Zayandeh-Rud.
Six principal sets of canals with 33 

main branches and a host of secondary 
channels are believed to have been 
designed by Sheikh Bahai. Although 
some researchers deny
his participation in this project, the work 
is certainly that of a genius. The water 
was distributed among the towns and 
villages dependent on the Zayandeh-
Rud according to the Jalali calendar. 
The use of water was limited during 
the second six months of the year, and 
275 persons were desig¬nated as 
inspectors. They closed the sluices of 
the dams according to a de-tailed plan 
and controlled the provision of water 
to the neighboring villages. The system 
of canals (locally called madi) starts 
behind the first bridge on the Zayandeh-
Rud, the Zamankan Bridge, from where 
one of the most beautiful views of the 
river provided After the Falavarjan 
Bridge, the Zayandeh-Rud turns almost 
ninety degrees and changes its direction 
from northeasterly to southeasterly.
It runs through Esfahan following west-
easterly direction and turns southeast 
after the Shahrestan Bridge, beside 
which the Abshar Dam is located. One 
of the largest dams, the Zayandeh-Rud 
Dam, is situated about 80 km from the 
river’s source. It creates a lake of about 
56,000 sq. km.
Bridges on Zayandeh River in City of 
Esfahan:
Marnan Bridge Built in 1599
Vahid Bridge Built in 1976
Felezi Bridge Built in 1950s
Azar Bridge Built in 1976
Si-o-se Pol Built in the 1632
 Ferdosi Bridge Built in 1980s

Zayanderud:lifeline of 
Isfahan

Kianpour Historical 
Residence
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Hengam: 
An Iranian 
Island in The 
Persian Gulf

Hengam Island, 
with a population 
of approximately 
700 people, is 
located 2km south 
of Qeshm. It is 
36.6 kilometers 
(22.7 miles) wide 
and shaped like a 
truncated cone.
The island is 
connected with 
Shibderaz and 
Kandaloo port 
by boats from 
Kandaloo port 
shared boats for 
individuals operate.
The highest point on 
the island is Nakas 
Mountain with an 
altitude of about 
106 meters (348 
feet). Main industry 
of the island is 
fishery and tourism, 
and tourists can 
buy handicrafts 
including ones made 
from shells, as well 
as enjoy seafood 
and experience 
Persian Henna 
tattoo. Besides 
there are some 
small private houses 
to accommodate 
tourists.
The island is 
generally calcareous 
and low-lying. 
Beautiful beaches 
and coastal cliffs 
with marine caves 
are scattered along 
the coast, and some 
tourists enjoy 
swimming and some 
enjoy camping.
Wild gazelles 
inhabit in the 
island, and they are 
sometimes seen 
bathed on the coast, 
especially in hot 
season. Circle Island 
cruising by boat is 
available upon 
request. Coral reefs 
can be seen through 
the sea surface. 
Moreover, marine 
turtles can be found 
if you are lucky.
The main sights 
of Hengam are the 
English harbor 
buildings along with 
the coal storage, 
the Portuguese 
shipwrecks, and 
aquatic animals 
such as turtles, 
dolphins, corals, and 
sharks.
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where to stay

Kianpour Historical Residence is near Chahar Bagh 
Paeen street, the central county of Isfahan that is 
in the private ownership of Mr. Hoshang Kianpour. 
This house has an area of about 436 square meters. 
It has been renovated in 2015. At this 4-star hotel, 
you can easily see Iranian architecture.
Location of Kianpour Historical Residence
At Kianpour Historical Residence you have 
convenient and quick access to historical sites. 
Notably, Takhti Stadium is only 550 meters away.  
It is close to Isfahan Bazaar, Hasht Behesht Palace, 
Si-o-Seh Pol Bridge, and Naqshe Jahan Square.
Notably, the breakfast is free. All rooms have safe 
box, free Wi-Fi, air condition, hairdryer, toilet, 
minibar fridge, and TV. They also offer services 
like a wake-up call, 24-hour room services, tour 
leader, taxi agency, free tourism consultation, and 
laundry too.
The Amazing Architecture
The home main entrance was with a sunshade, 
but it has been destroyed through time. By 
corridor, you enter from the southwest part into 
the vestibule and then Myansra. Notably, the 
temperature of the building fluctuates with little 
changes in the weather. Accordingly, it causes the 
cool weather in summer and warm weather in 
winter in the rooms.The building structure is a 
home with Myansra(yard) in the middle where you 
can catch skylight. Rooms are around Myansara. 
It offers different types of rooms including 
Feraghatkhaneh, Vosaqh, Konj that are twin 
rooms. There are also Khabestan and Khabkhaneh 
which are imperial suites and Khoftanja that 
is a deluxe suite. Feraghatkhaneh and Vosaqh 
have access to moonlight porch space (terrace) 
and also have a view to roof space and Myansra 
(yard). Remarkably, east side rooms have unique 
architecture and wooden roof. Based on available 
evidence, the Kianpour Historical Residence 
appertains to the early Qajar period in Esfahan. 
So you will get familiar with that period at this 
traditional house in Isfahan.

Naghsh-e Jahan square; 
historical jewel in heart of Isfahan

where  to eat

Naghsh-e Jahan square which literally means “image 
of the world”, known as Imam square or Shah square; 
This beautiful historical site is one of the most beautiful 
tourist attractions of Isfahan that is situated at the center 
of Isfahan.This place is one of the UNESCO World Heritage 
Sites that was constructed between 1598 and 1629 
by Shah Abbas I. Many buildings from the Safavid era 
surround this square which is 160-meters wide and 
560-meters long. As you can see in the pictures, Shah 
mosque or Imam mosque is on the south side of the square, 
Ali Qapu stands on the opposite side of this mosque, 
Sheikh Lotfollah mosque located on the eastern side of this 
mosque, and Qeisarieh portal on the northern side that 
opens into the Grand Bazaar of Isfahan.The design of this 
wonderful monument is unique. All of the architectural 
elements of the square such as the arcades of the shops are 
remarkable as they are adorned with lots of paintings and 
ceramic tiles.  There are also some horses and carriages 
inside the square; you can go horseback riding and watch 
the beauties around the square.The amazing bazaar all 
around the square is somewhere you can spend hours and 
hours and buy beautiful souvenirs. Surely, you will enjoy 
the handicrafts displayed in the bazaar. When you walk 
through the Bazaar you will notice the tapping sounds 
that could be heard from the craftsmen and craftswomen 
shaping and moulding the handicrafts made from silver.



Currency

USD 42000

47549

54309
41728

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,186.5 $

SudokuNO 81  Solution: NO 80

At Baghdad’s grand but half-
empty railway station, a single 
train is sputtering to life. It is 
the newly revived daily service 
to Falluja, a dusty town to the 
west.The driver and conductor 
assure that the tracks running 
through Anbar province are 
now clear of mines planted by 
Daesh and of collapsed bridges 
the terror group blew up when 
it marauded through western 
and northern Iraq in 2014.
The rapid advance of the 
Takfiri militants shut down 
the line, before Iraqi forces 

drove them out of Falluja in 
2016 and defeated them in 
Iraq in late 2017.After a four-
year hiatus, hundreds of rail 
passengers now travel the 
30 miles (50 km) between 
Baghdad and Falluja in just 
over an hour. By car, the 
journey can take several.“The 
train saves time. The Baghdad-
bound leg arrives at 8 a.m., 
which suits my schedule. It’s 
also cheaper” than by car at 
3,000 Iraqi dinars ($2.50) for 
a ticket, commuter Thamer 
Mohammed said

Iran sells 
more oil 
to private 
exporters 
to bypass 
U.S. curbs

Iran sold 
700,000 barrels 
of crude oil to 
private compa-
nies for export 
on Sunday in a 
second round of 
sales aimed at 
countering U.S. 
sanctions on the 
country’s ex-
ports, oil minis-
try news website 
reported.
Three unnamed 
companies paid 
$64.97 per bar-
rel for two crude 
shipments of 
245,000 bar-
rels each and 
one shipment 
of 210,000 bar-
rels, which were 
traded on Iran’s 
energy bourse, 
SHANA reported.
Iran began sell-
ing crude oil to 
private compa-
nies for export 
in late October, 
just ahead of U.S. 
sanctions on sec-
tors including oil 
which came into 
effect on Nov. 5.
Crude oil trade is 
state-controlled 
in Iran. Earlier, 
private refining 
companies could 
only buy crude 
oil for exports of 
oil products.
Iran said in July 
it would start oil 
sales to private 
firms as part of 
its efforts to keep 
exporting oil 
and would take 
other measures 
to counter sanc-
tions after the 
United States 
told allies to cut 
all imports of 
Iranian oil from 
November.
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Iraq Rail Service Back on Track after 
Daesh Defeat

On Sunday the national 
currency gained slightly 
against the dollar with the 
exchange rate falling below 
the support level of 140,000 
rials. The rial was traded 
at 161,000 rials to the euro 
down from the previous day’s 
164,000. 
Iran’s currency market has 
seen more than its fair share of 
upheaval in the past months. 
Governor of the Central Bank 
of Iran Abdolnasser Hemmati 
has said his bank’s priority is 
to keep the rial stable in the 
face of mounting external 
pressures.
President Hassan Rouhani 
said last week Iran “will 
proudly move beyond” the 
hostile US restrictions that 
have targeted key sectors 
of the economy, namely 
oil exports, according to 
Financial Tribune.
“I announce that we will 
proudly defeat your illegal, 
unjust sanctions because 

it’s against international 
regulations,” Rouhani said.
The Trump administration 
hopes the tough sanctions 
it has imposed on Iran’s 
oil, shipping and banking 
industries will cripple 
its economy and force it to 
negotiate a new nuclear deal.
Analysts point out that while 
such economic penalties can 
be persuasive, there are ways 
Iran can circumvent them as 
it has done for almost the past 
four decades. 
The European Union, that 
supports the nuclear deal, is 
looking at creating a system 

for buying Iranian oil that 
doesn’t use the greenback or 
run through the American 
banking system. The so-called 
special purpose vehicle has 
yet to take a proper shape 
and structure because large 
European companies are 
afraid to run afoul of the 
Trump administration. 
Earlier this month, the US 
granted temporary waivers 
to China, India, Italy, Greece, 
Japan, South Korea, Taiwan 
and Turkey, allowing them to 
continue buying Iranian oil 
without consequences for six 
months. 

Iran Invites Germans to 
Work in Renewable Energy 
Industry
Iran’s Energy Minister Reza Ardekanian 
unveiled plans for a major boost to the country’s 
power generating capacity from renewable 
energy, inviting German companies to engage 
in this effort.In a meeting with a top German 
economic delegation, led by former foreign 
minister of Germany Sigmar Gabriel, held in 
Tehran on Sunday, Ardekanian said the Iranian 
administration is determined to increase the 
country’s generation capacity from renewable 
energy sources by 3,000 megawatts until 2021.
“German companies could cooperate 
(with Iran) in this regard,” the minister 
added.Hoping for the removal of obstacles 
to economic and trade ties between Tehran 
and Berlin, Ardekanian said the visit by the 
German delegation sends a clear signal from 
Germany that there is willingness for economic 
cooperation with Iran.For his part, Gabriel said 
Germany is not satisfied with the current level of 
trade interaction with Iran, hoping that the visit 
would mark a milestone for the enhancement 
of bilateral relations.Gabriel is in Iran with 
a German economic delegation comprising 
directors of several major German companies.
Europeans are striving to maintain trade ties 
with Iran and avert the US sanctions against 
Tehran.The EU has devised a special purpose 
vehicle (SPV) -a financial mechanism- to 
continue trade with Iran and neutralize the US 
sanctions.

Iran’s exports to Africa up by 
17%
Director General of Trade Promotion 
Organization (TPO) of Iran’s Arabic-African 
Affairs Office Farzad Piltan announced that 
Iran’s exports to the African states in the first 
six months of Iranian calendar year (March 
21 to September 22) indicated a 17-percent 
growth compared to the figure for the same 
period last year.Farzad Piltan further said on 
Sunday that Iran’s oil and non-oil exports to the 
African states, including Egypt, Kenya, Sudan, 
South Africa, Tunisia, Morocco, Mozambique, 
Tanzania, Djibouti and Somalia, amounted to 
$397 million in the first six months of Iranian 
calendar year (March 21 to September 22).
He added that the value of exports to African 
nations stood at about $752 million last year, 
which was $142 million more than the figure for 
the preceding year.The most important export 
items of Iran to the African states include iron, 
steel, bitumen, liquid gas, chemical products, 
cement, food dough, biscuits, chocolate, 
flooring, paraffin, vaseline, motor oil and raisins.

The rial has been keeping 
relatively steady since the 
reimposition of US sanctions last 
week, a fact reflected in official 
comments in Tehran that much 
of the impact of the sanctions 
have already been baked in.

Iran Currency Market Relatively 
Calm

news

Bigger Role Likely for Startups in 
Iran Insurance Industry
 As per an agreement between the Vice Presidential Office for 
Science and Technology and the Central Insurance company of Iran 
(CII), assistance of startups and knowledge-based firms are to be 
enlisted to revitalize the gradually expanding insurance industry.
In recent years hundreds of startups and knowledge-based 
companies have opened in Iran and some are offering insurance 
services, namely Bime Click, Bime Bazar, Bimito, and Fast Bime.
As per the agreement, signed earlier last week between Vice 
President for Science and Technology Sorena Sattari and CII’s 
new chief Gholamreza Soleimani Amiri, regulations governing 
activities of startups are to be eased paving the way for the 

expansion of their activities, the  news website Peivast reported.
The agreement is in response to the growing presence of startups 
in the insurance sector. Walking through the streets of Tehran, or 
commuting on the capital’s subway, one cannot help but observe 
that every day, the number of startups offering insurance services 
is growing with companies hiring more billboards across the 
metropolis to promote their services, Financial Tribune reported.
Amiri says, “So far 10 startups active in the insurance sector have 
been identified by the CII. After evaluation by the Central Insurance 
company these firms will be registered with the CII.”
Most of the startups are said to be operating as insurance brokers. 
“We hope to tap their potential and enlist their help for expanding 
insurance services,” Amiri said.
He further notes that several new insurance policies have been 

introduced by Iranian companies; however, the firms have not 
been able to promote them properly. Startups can help promote 
the services, enhance people’s access and increase revenues of the 
growing industry.
Amiri points out that all insurance contracts signed in Iran are 
registered by CII in a digital database named ‘Sanhab’. The CII is 
set to provide startups with access to the relevant data bank. By 
analyzing the data, Amiri says, startups and knowledge-based 
firms will be able to come up with new insurance proposals, curb 
costs for services to families and devise smart marketing strategies. 
 Vice President for Science and Technology Sorena Sattari says 
that startups with their vision and creativity can revitalize the 
insurance industry, increase people’s access to services and curb 
insurance policy costs.  

Spokeswoman of Russia's Foreign 
Ministry Maria Zakharova said her 
country is determined to strengthen 
cooperation with Iran.
Russia firm in working with Iran: Spox
Zakharova told the Islamic Republic 
News Agency (IRNA) that cooperation 
with Iran is valuable to Russia and 
Moscow has declared its stance on 
unilateral sanctions against other 
countries.
Russia sees the decisions made by 
the United Nations Security Council 
as a basis for adopting policies, and in 
other cases the country's interests and 
mutually beneficial cooperation would 

form the basis of its approach, according 
to the spokeswoman.
'The countries that unilaterally impose 
sanctions are those that claim to support 
human rights, economic development 
and democracy, but in practice they are 
far from their ideals,' she said.
Describing the anti-Iran sanctions as 
blatant violation of law, standards and 
principles of international relations, 
Zakharova said, 'The stances of Russia 
on the issue is clear to everybody, 
and it does not have to do only to Iran, 
rather Moscow has the same stance 
on unilateral sanctions against other 
countries.'

Russia would not only comply with the 
sanctions, but also it sees the measures 
unlawful, she said.
The sanctions are not rational, and 
destabilize the world, she said, adding 
that it is the world powers and leaders' 
duty to make efforts to stabilize the 
situation not to make chaos by their 
decisions.
Withdrawing from the nuclear deal, 
the US spoiled the multi-year efforts 
made by all other signatories to the deal, 
Zakharova said.
Only a negative impression is made by 
the action, she said.

Russia firm in working with Iran: Spox

Iran’s currency market 
has seen more than its 
fair share of upheaval 

in the past months. 
Governor of the 

Central Bank of Iran 
Abdolnasser Hemmati 

has said his bank’s 
priority is to keep the 
rial stable in the face 
of mounting external 

pressures.



Iran FM highlights significance of 
science diplomacy
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
on Sunday, referring to the changes related to 
diplomacy, said science diplomacy is far beyond 
abstract fields.
In an address to members of the Iranian Academy of 
Sciences, Zarif referred to the changes in concepts 
related to diplomacy, particularly the concept 
of sovereignty, and subsequently the changes 
in the number and variety of the players in the 
international arenas, and said science diplomacy is 
far beyond abstract fields.
“For example in various fields related to science like 
environmental pollution - including the pollution 
of the Persian Gulf - and safety of nuclear plants 
and other related issues, one can draw on science 
diplomacy in foreign policy and launch joint 
cooperation and build mutual trusts with others,” 
he said.  
The Iranian top diplomat referred to the fact that 
Iran enjoys rich conceptual resources and high 
scientific, cultural and literary capacities and said 
the capacities can be used as a great source for the 
country to establish connections with other nations 
and states.
“Through these connections, one can particularly 
take advantage of the rich literature of Iran,” he 
added.
Armed Forces Fully Prepared to 
Ensure Iran Oil Tankers Security: 
Commander
A top Iranian Navy commander shrugged off US 
threats against the Islamic Republic and said the 
Armed Forces are fully ready to guarantee the 
security of the country’s oil tankers in international 
waters.
“Causing any trouble for transportation and trade 
through international waterways is contrary to 
international law and basically, such measures 
would not be desirable or acceptable,” Rear Admiral 
Mahmoud Mousavi told reporters on Monday
“The Armed Forces have the necessary capabilities 
to protect their interests in various areas,” he said, 
adding, “Experience shows that we have proceeded 
with our maritime trade over the past 40 years 
despite threats.”
The commander further emphasized that the forces 
are prepared to protect the Iranian commercial fleet 
and oil tankers, as in the past.
The remarks came as tensions between Iran and the 
US have escalated since US President Donald Trump 
walked away from the 2015 nuclear deal between 
Iran and world powers in May and re-imposed 
sanctions on the Islamic Republic.
US officials have repeatedly claimed that they aim to 
cut Iran’s oil exports to zero.
Following the US exit from the nuclear deal, Iran 
and the remaining parties launched talks to save the 
accord.Trump on August 6 signed an executive order 
re-imposing many sanctions on Iran, three months 
after pulling out of the Iran nuclear deal.

“Saudi officials have 

portrayed Mr. Khashoggi’s 

death as a rogue killing 

ordered by an official who 

has since been fired. But that 

official, Maj. Gen. Ahmed 

al-Assiri, was present for a 

meeting in March 2017 in 

Riyadh, the Saudi capital, 

where the businessmen 

pitched a $2 billion plan 

to use private intelligence 

operatives to try to sabotage 

the Iranian economy,”

Top Saudi officials discussed 
assassinating Qassim Suleimani, 
Iranian officials: NYT report

“Top Saudi intelligence 
officials close to Crown 
Prince Mohammed bin 
Salman asked a small group of 
businessmen last year about 
using private companies to 
assassinate Iranian enemies 
of the kingdom,” three 
people familiar with the 
discussions said.According 
to the report, “The Saudis 
inquired at a time when Prince 
Mohammed, then the deputy 
crown prince and defense 
minister, was consolidating 
power and directing his 
advisers to escalate military 
and intelligence operations 
outside the kingdom. Their 
discussions, more than 
a year before the killing 
of the journalist Jamal 
Khashoggi, indicate that 
top Saudi officials have 
considered assassinations 
since the beginning of Prince 
Mohammed’s ascent”.

“Saudi officials have portrayed 
Mr. Khashoggi’s death as a 
rogue killing ordered by an 
official who has since been 
fired. But that official, Maj. Gen. 
Ahmed al-Assiri, was present 
for a meeting in March 2017 
in Riyadh, the Saudi capital, 
where the businessmen 
pitched a 2$ billion plan to use 
private intelligence operatives 
to try to sabotage the Iranian 
economy,” it said.
During the discussion, 
General Assiri’s top aides 
inquired about killing 
Qassim Suleimani, the leader 
of the Quds Force of Iran’s 
Revolutionary Guards Corps 
and a man considered a 

determined enemy of Saudi 
Arabia.
During the March 2017 
meeting about the plan to 
sabotage Iran’s economy, 
according to the three people 
familiar with the discussions, 
the Saudis asked the 
businessmen whether they 
also “conducted kinetics” — 
lethal operations — saying 
they were interested in killing 
senior Iranian officials. The 
businessmen hesitated, saying 
they would need to consult 
their lawyer.
The lawyer flatly rejected the 
plan, and the businessmen told 
the Saudis they would not take 
part in any assassinations.

Officials close to Saudi 
Arabia's crown prince 
discussed plans in 2017 with 
businessmen to potentially 
use private companies to 
assassinate Iranian officials 
including Qassim Suleimani, 
The New York Times reported 
on Sunday.

A senior Pakistan analyst says Iran has 
been facing sanctions for many years and 
this time too its brave and courageous 
nation will defeat fresh US sanctions with 
honor and dignity.
Muhammad Aslam Khan in his article 
published in Urdu daily ‘Nawa-i-Waqt’ 
said that recent US sanctions on Iran are 
against all international laws as their 
aim is to create instability in the Islamic 
Republic and the region.
He said these sanctions target Iran oil 
industry; however, the Islamic Republic 
is fully capable to resist all kinds of 

sanctions.
He added that many countries including 
China and Russia have already rejected 
the recent US move against Iran which is 
unfair and unjustified. 
US President Donald Trump announced 
on May 8 that Washington would pull 
out of Iran nuclear deal and reinstate 
sanctions which had been lifted under 
the accord.
The first round of the sanctions snapped 
back into place in August, with the second 
round which will aim the energy and oil 
sector taking effect on November 5.

Muhammad Aslam Khan added that 
Donald Trump since the time of his 
election campaign has been criticizing the 
land mark nuclear agreement. He said that 
US by these sanctions is trying to please 
the Zionist regime.
He noted that US is playing the role of an 
international policeman in the world 
and is threatening other countries who 
are interested to continue economic ties 
with Iran.The analyst said that Iran is an 
emerging economy of the east and this is 
not acceptable to the US. He said Iran has 
plenty of natural resourses and is fully 

c a p a b l e 
to withstand any kind of 

economic pressures.
He said Iran is a big market which is safe 
and open to all countries of the world. 
Muhammad Aslam Khan went on to say 
that Iran’s economy is progressing well 
and all indictors are showing positive 
trend in the county’s economy.

Iranian nation to defeat US sanctions with dignity:Pak analyst

report
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Rouhani:Reconstruction 
of 70k houses in quake-hit 
Kermanshah completed
Iranian President Hassan Rouhani said Sunday that 
reconstruction of 70,000 housing units in quake-hit 
regions of Kermanshah has been completed.
Making the remarks in a cabinet meeting on Sunday 
evening, Rouhani said that the relief process and 
temporary housing of the people hit by last year’s 
earthquake in Kermanshah province were very 
promising, adding, “based on the reports, almost all 

quake-hit people in rural areas have returned to their 
homes.”
“What has been done in Kermanshah province in helping 
those hit by the earthquake was a nationwide work, which 
the media should explain.”
“Reconstruction of 70,000 housing units has been 
finalized,” the President added, appreciating all athletic, 
cultural, artistic and scientific figures for helping the 
people in the areas.
He also said, “The government spent 10,800 billion 
tomans for helping the people in Kermanshah province, 
1,500 billion tomans of which was ex gratia.”
Appreciating all organs, including Iranian Red 

Crescent Society (IRCS) and 
Armed Forces, for helping 
relief process, Rouhani 
acknowledged efforts of 
the hard-working Governor 
General of Kermanshah and 
the Housing Foundation in 
reconstructing the housing 
units in the province.A powerful 
earthquake of magnitude 7.3 quake 
rattled parts of the western province of Kermanshah 
last November, killing at least 620 people and injuring 
thousands and leaving many displaced.

Parliament Speaker 
Special Aide on 
International Affairs 
Hossein Amir-
Abdollahian said that 
the White House only 
considers its own 
interests under any 
circumstance, and 
seeks to organize 
the presence of 
terrorists in the 
region.
He made the remarks 
in a meeting with 
A f g h a n i s t a n ’ s 
Ambassador to 
Tehran, Nasir Ahmad 
Nour, on Monday.
Amir-Abdollahian 
said the US and NATO 
follow a double-
standard policy 
in Afghanistan, 
adding “we need 
to be more vigilant 
about the current 
developments taking 
place in the region.”
He said despite the 
US’ call for ceasefire 
in Yemen, the 
Saudi-led coalition 
has intensified its 
aggression, and 
defenseless civilians 
are still being 
massacred.
“Although the 
US claims to be 
fighting terrorism 
and making efforts 
to establish peace 
and security, it sets 
up military bases in 
Syria without first 
coordinating [with 
Syrian government] 
and backs terrorists,” 
he added.
Amir-Abdollahian 
further maintained 
that the White House 
seeks to organize 
the presence of 
terrorists in the 
region in a bid to 
intensify pressure 
on countries that 
do not support 
its positions.The 
Afghan ambassador, 
for his part, called 
for further regional 
cooperation in a 
bid to build trust 
among neighboring 
countries and to 
prevent the presence 
and interference of 
outside powers in the 
region.

Amir-
Abdollahian:
US seeks 
to organize 
terrorists’ 
presence in 
region

Iran
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Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif said Pakistani officials have 
pledged to help release the Iranian 
border guards who were recently 
abducted by Takfiri terrorists near the 
common border.
In remark released on Monday, Zarif 
pointed to his recent visit to Pakistan 
and said the Pakistani officials he met, 
including the prime minister, foreign 
minister and commander of Pakistan’s 
army, promised to step up their efforts 
to secure the release of the abducted 
border guards.    The officials promised 

to have good news for Iran in the future, 
the Iranian top diplomat added.
“During the trip to Pakistan, we agreed 
to take measures to prevent vicious acts 
(in border areas) in the long term,” he 
said, adding that closer cooperation in 
securing common borders are among 
the agreements. 
Commander of the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) Ground Force 
Brigadier General Mohammad Pakpour 
also traveled to Pakistan on October 22 
to pursue the issue of the Iranian border 
guards who had been kidnapped and 

taken into Pakistan by Takfiri terrorists 
earlier that month.
Pakistani-based terrorists kidnapped 
14 Iranian forces at a border post 
in Mirjaveh region in Sistan and 
Balouchestan province on October 15.
Iranian military forces along the 
southeastern border areas are 
frequently attacked by terrorist groups 
coming from Afghanistan and Pakistan.
Tehran has frequently asked the two 
neighbors to step up security at the 
common border to prevent terrorist 
attacks on Iranian forces.

Iran’s Zarif Explains Latest Efforts to Free Border Guards



Iran Currency Market Relatively 
Calm

1st UNWTO certificate to be granted to Iran's 
Alisadr
The first-ever international certificate of tourism issued by the 
United Nations World Tourism Organization (UNWTO) is to be 
granted to Iranian Alisadr Tourism Company.The action is taken 
based on the attempts on the company to develop tourism in Iran, 
said Secretary-General of the UNWTO Zurab Pololikashvili on Sunday.
Thanking Alisadr Company for hosting such a big event, Pololikashvili 
said that the aim of the conference is to share experiences and ideas.
He also suggested that Alisadr Company become a member of the newly established 
academy of UNTWO. 

The Palestinian Islamic 
Resistance Movement, 
Hamas, warned the 
Zionist regime of Israel 
for its recent crimes in the 
Gaza Strip which claimed 
the lives of at least six 
Palestinians, saying Tel 
Aviv will pay the price.
Referring to the fact that 
Resistance operation 
in Khan Yunis is for 
defending Palestinians, 
Hamas stressed that 
the movement would 
take revenge on the 
Zionist regime. Hamas 
spokesman Fawzi 
Barhum praised 
Resistance forces' 
position to confront 
the Zionist aggressors, 
saying it is a brave act 
indicating awareness and 
presence on the battle 
field.
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While in the developed world the severe lung infection 
mainly affects the elderly, in developing nations it 
is children who bear the brunt, with hundreds of 
thousands dying each year from the easily preventable 
disease.
More than 880,000 children -- mainly aged less than 
two years old -- died from pneumonia in 2016 alone, 
AFP reported.
A new analysis conducted by Johns Hopkins 
University and the aid group Save the Children using 
forecasts based on current trends showed more than 
10,800,000 under-fives would succumb to the disease 
by the end of the next decade.
Furthermore, a handful of countries are set to carry the 
highest burdens, with 1.7 million children set to die in 
Nigeria and India, 700,000 in Pakistan and 635,000 in 
the Democratic Republic of Congo.
Yet there is some good news.
The study, published on World Pneumonia Day, found 
that scaling up existing vaccination coverage, coupled 
with cheap antibiotics and ensuring good nutrition for 
children could save a total of 4.1 million lives.
Pneumonia, an inflammatory infection of the lungs 
that may be contracted via viral or bacteria infection, 
is treatable if caught early enough and the patient's 

immune system isn't compromised.
But worldwide it hits young children who are often 
weak through malnutrition, killing more infants each 
year than malaria, diarrhoea and measles combined.
"It beggars belief that close to a million children are 
dying every year from a disease that we have the 
knowledge and resources to defeat," said Save the 
Children CEO Kevin Watkins.
"There are no pink ribbons, global summits or 
marches for pneumonia. But anyone who cares about 
justice for children and their access to essential 
healthcare, this forgotten killer should be the defining 
cause of our age."
Watkins' group, which operates health programmes in 
some of the countries worst hit by the disease, called 
for prices of major existing pneumonia vaccines to be 
lowered "dramatically".
2030 is the target date for the United Nations 
Sustainable Development Goals, which includes a 
pledge to "end preventable child deaths" by the end of 
the next decade.

"Fortunately, during the new urban management 
if Isfahan, we can see a positive transformation 
in the urban diplomacy in Isfahan. The first 
executable program which has been done in this 
regard, was holding the Week of Isfahan program 
in Paris, France, this March, during which various 
cultural and artistic programs were held with the 
cooperation of Isfahani people who were resident 
in France and abroad; the French host of the board 
was the chairman of Iran-France Parliamentary 
Friendship Group," Alireza Salarian, the head 
of Representative Office of Ministry of Foreign 
Affairs in Isfahan said regarding the situation of 
urban diplomacy in Isfahan.
The second program was the active participation 
in the annual meeting of mayors in Krakow, 
Poland. At the meeting of the mayors who were 
the members of UNESCO, Isfahan was introduced 
as one of the creative cities of UNIESCO. Actually 

two cities in Iran are among the creative cities 
of UNESCO; one of them is Rasht due to its food 
variety, and the other one is Isfahan due to its 
famous handicrafts. The active participation 
in these two cultural events was very valuable 
and influential for Isfahan regarding the urban 
diplomacy.
One point that should be reminded is that 
contrary to what we might usually assume, Iran 
and Isfahan are unknown to many people in the 
world; therefore, it is necessary to try our best 
to introduce the national, historical, and old 
monuments to people around the world. In this 
regard, a program called Cultural Day of Isfahan 
was held in Marburg, Germany.

A Syrian parliamentary delegation arrived in 
Tehran on Monday for a series of meeting with 
senior Iranian officials.
The -15member delegation is headed by 
Hussein Raqib al-Hussein, Deputy Head of the 
Syrian parliamentary friendship group with 
Iran.
Raqib is scheduled to meet with his Iranian 
counterpart Ahmad Salek.
The Syrian lawmakers are also expected 
to hold a meeting with Iranian Minister of 
Economy Farhad Dejpassand, followed by 
a meeting with Iran's Parliament Speaker 
Ali Larijani, his Senior Assistant Hossein 

Amirabdollahian, Deputy Head of the 
Parliament's National Security Committee, 
Kamal Dehqani .
A meeting with Iran's Supreme Leader's 
Advisor for International Affairs Ali-Akbar 
Velayati on Wednesday is also on the itinerary 
of the Syrian delegation.
Other meetings are scheduled, as 
well, between the Syrian parliament 
representatives and Iran's Minister of Science 
Mansour Gholami, and the country's Deputy 
Minister of Road and Urban Development Amir 
Amini who is also head of Iran-Syria economic 
group.

French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian 
on Monday said France was not in possession 
of recordings related to the killing of Saudi 
journalist Jamal Khashoggi as far as he was aware, 
contradicting remarks by Turkey’s president.
Khashoggi was killed in Saudi Arabia’s Istanbul 
consulate last month in a hit which President Tayyip 
Erdogan says was ordered at the “highest levels” of 
the Saudi government.Erdogan on Saturday said 
that France, Germany and Britain had been handed 

the tapes, but in an interview on France 2, Le Drian 
said this was not the case, as far as he knew.Asked 
if that meant Erdogan was lying, Le Drian said, “It 
means that he has a political game to play in these 
circumstances,” Reuters reported.Khashoggi’s 
murder provoked international outrage but little 
concrete action by world powers against Saudi 
Arabia.US President Donald Trump and Erdogan 
have discussed how to respond to the killing of 
Khashoggi, a White House official said on Sunday.

Pneumonia to Kill Nearly 11mln Children by 
2030, Study Warns

Representative of Ministry of Foreign Affairs in Isfahan:

Isfahan should be introduced to the 
world

Syrian MPs arrive in Tehran for talks

France Says Not Aware of Khashoggi Tapes

Pneumonia will kill nearly 11 million children 
under five by 2030, experts warned Monday on 
a global day aimed at raising awareness of the 
biggest infectious killer of infants worldwide.

Though tourism industry in Isfahan has been 
somewhat influenced by U.S sanctions and 
psychological warfare, it seems that some 
domestic factors are involved in depressing this 
clean and highest-paying industry.
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