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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 
3,950,005,001,000قدیم

سکه طرح 
4,090,005,182,000جدید

2,080,0002,331,000نیم سکه

1,150,0001,241,000ربع سکه

670,000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18337400539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

سیگنال های مثبت برای ترمیم 
دستمزد کارگران؛

فاصله دستمزد با هزینه 
سبد معیشت بررسی 

می شود
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح 
جزییات جلسه شــورای عالی کار از نظر مثبت 
وزیر کار برای ترمیم دستمزد و اختصاص بسته 

حمایت غذایی به کارگران خبر داد.
ابوالفضل فتح  الهی با تشــریح جزییات نشست 
امیدوار کننده شــورای عالی کار اظهار کرد: در 
این جلســه که با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی، نمایندگان کارگــران و کارفرمایان و 
نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی و 
صنعت، معدن وتجارت برگزار شد، موضوعات و 

مباحث مختلفی مورد بحث و بررسی...

2 ادامه در صفحه 
         این گونه به نظر می رسد که تولید و اشتغال، اولویت دولت نیست و اگر دولت به ایجاد اشتغال نیز همچون ارائه یارانه های مستقیم و غیرمستقیم توجه می کرد، اقتصاد کشور از حالت فعلی 

خارج می شد و به این میزان سنگ اندازی در مسیر تولید صورت نمی گرفت.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد :  

تقویتدوبارهتولیدملیدردورجدیدتحریمها

3

رونمایی از 10 سامانه و محصول جدید معاونت برنامه ریزی 
شهرداری اصفهان در حوزه مدیریت اطالعات ؛

گام بلند شهرداری در مسیر شفافیت  
 معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 

اصفهان از رونمایی 10 سامانه و محصول جدید این 
معاونت در حوزه مدیریت اطالعات و ارزیابی نظام 
عملکرد در شهرداری اصفهان خبر داد. بهروز 
ارباب شیرانی اظهار داشت: امروز 24 آبان ماه 
تعدادی سامانه و محصول جدید که از سوی 

معاونت برنامه ریزی و توسعه ...

به مناسبت روز 
کتابخوانی؛

با  » یار مهربان « 
باشیم!

از روزی که ســرانه مطالعه در 
کشــور ســیر نزولی و گرفت و 
به رقمی غیر قابل بیان رســید 
باید می فهمیدیم که جوانان و 
 مردم مــا از منبع دیگری تغذیه 
می کنند . شــاید آن روزها اگر 
متوجه وخامت اوضاع می شدیم، 
امروز درگیر اعتیاد مردمانمان 
به فضــای مجــازی نبودیم. از 
 این قهــر فرهنگی مــی توان 
نتیجه گیری هــای زیادی کرد 
اما هرچه هست نا مهربانی با یار 
 مهربان باعث شده زمانه نیز با ما 

نا مهربانی کند.
هر چند عوامل زیادی در کاهش 
مطالعه موثر اســت اما یکی از 
مهمترین عوامل آن پدیده فضای 
مجازی است. البته شاید هم به 
دلیل کاهش مطالعه این فضای پر 
از خالی توانسته این گونه جوالن 
دهد و جای هر گونه استدالل و 
منطقــی را در جامعه و فرهنگ 
مردم کشورمان بگیرد. زیرا تجربه 
کشورهای توســعه یافته و یا در 

حال توسعه ...

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

وی ادامه داد: امروز بسیاری 
از پروژه ها با وجــود اوراق 
مشارکت و دالر هشت تا 12 
هزار تومان به صورت رایگان 
انجام می شــود بنابراین با 
توجه به شــرایط اقتصادی 
اســتفاده از اوراق مشارکت 
 به صرفه اســت این در حالی است که در

 سال های گذشته مدیران چندان تمایلی 
به فروش اوراق مشارکت نداشتند.

مدیرکل اعتبارات بانــک مرکزی با بیان 
اینکه ظرف 20 ســال آینده خیابان ها از 
خودروها قفل شده است، خاطرنشان کرد: 
مترو مهمترین زیرساخت هر شهر و استانی 
محسوب می شــود بنابراین طی دو دهه 
آینده تقویت حمل و نقل عمومی از جمله 
مترو و آب باید اولویت نخست کشور باشد.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه با استفاده از 
اوراق مشارکت می توان اجرای پروژه های 
عمرانی از جمله مترو را ســرعت بخشید، 
گفت: طبق نقشــه های خط دوم مترو ، 
شرق به غرب اصفهان متصل می شود که 
برای سرعت بخشیدن به این پروژه نیز باید 

از اوراق مشارکت استفاده کرد.

    اســتفاده از فاینانس برای خرید 
تجهیزات خط دو مترو

مشاور عالی شــهردار اصفهان نیز در این 
بازدید اظهار کرد: اگــر حمایت های تیم 
بانک مرکزی نبود، اتفــاق جدی در مترو 
اصفهان صــورت نمی گرفــت، در حال 

حاضر خط یک مترو از ایســتگاه قدس یا 
عاشــق آباد امام خمینی)ره( تا ایستگاه 
دفاع مقدس به طول 20.2 کیلومتر با 20 
ایستگاه در سال ۹۶ به بهره برداری رسید.

جواد شــعرباف افزود: خــط دو مترو به 
عنوان خط شرقی-غربی اصفهان از شمال 
شرقی اصفهان از شهرک امام حسین)ع( 
در خیابان زینبیه آغاز و پــس از عبور از 
خیابان های مرکزی شهر به میدان شهدای 
خمینی شهر به طول 24.۵ کیلومتر ختم 

می شود.
وی خاطرنشــان کرد: دولــت تقبل کرد 
فاینانس خط دو را تامین دهــد، اما این 
خط به دلیل چالش  عبور از میدان امام)ره( 
تا سال ۹۵ باقی ماند تا در نهایت نقشه ها 
تغییر کرد و قرار اســت میدان امام)ره( را 
دور بزند و پس از عبور از خیابان نشاط به 

سمت میدان امام حسین)ع( حرکت کند.
مشاور عالی شــهردار اصفهان اظهار کرد: 
اکنون دو فــاز از خط دوم مترو از شــرق 
به غرب به طول ۷.۷ کیلومتر و از خیابان 
مدرس نجفی به ســمت غرب در اولویت 

بهره برداری است.
شعرباف با بیان اینکه مصوبه هیئت دولت 
درباره فاینانس خط دو مترو صورت گرفته 
اســت، اظهار امیدواری کــرد: با حمایت 
ویژه بانک مرکزی ایــن اتفاق برای خرید 

تجهیزات مترو نیز صورت گیرد.
وی با بیان اینکه خط ســه مترو به طول 
۸.۵ کیلومتــر از میــدان آزادی آغــاز و 
تا مقابل زندان مرکــزی اصفهان امتداد 
خواهد داشــت، گفت: مطالعــات تونل 
 این خط تکمیل، منابــع آن پیش بینی 

شده است.

حمایت جدی بانک مرکزی از ساخت مترو در کالنشهر اصفهان

دولت تقبل کرد 
فاینانس خط دو را 
تامین دهد، اما این 
خط به دلیل چالش  

عبور از میدان 
امام)ره( تا سال 95 

باقی ماند تا در نهایت 
نقشه ها تغییر کرد 
و قرار است میدان 

امام)ره( را دور بزند و 
پس از عبور از خیابان 
نشاط به سمت میدان 

امام حسین)ع( 
حرکت کند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: مترو مهمترین زیرساخت هر شهر و استانی محسوب می شود، بنابراین طی دو دهه آینده تقویت حمل و نقل 
عمومی از جمله مترو و آب باید اولویت نخست کشور باشد.

ســیدعلی اصغر میر محمد صادقی در بازدید از روند اجرایی مترو اصفهان اظهار کرد: در زمینه فروش اوراق مشــارکت، فاینانس و تامین منابع 
 مالی در استان اصفهان تالش های بسیاری انجام شده اســت، البته در استفاده از اوراق مشــارکت اصفهان دومین استان کشور بعد از مشهد

 محسوب می شود.

ایمنا
گـــزارش
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شهردار اصفهان: هوای پاک از حقوق شهروندان است

شهردار اصفهان در صفحه توییتر خود نوشت: شهرداری اصفهان برای داشتن 
هوای پاک معاینه فنی را از خودرو های خود آغاز کرد.

 قدرت اله نوروزی در صفحه توییتر خود آورده اســت: هوای پاک از حقوق 
شهروندان است. شهرداری اصفهان برای داشتن هوای پاک معاینه فنی را 
از خودرو های خود آغاز کرد. بیش از ۶0 درصد آلودگی هوا ناشــی از تردد 

خودروهای سبک و سنگین است. از شهروندان و تمامی دستگاه ها می خواهیم 
معاینه فنی خودروهای خود را جدی بگیرند تا هوای بهتری را نفس بکشیم.

وی در صفحه توییتر خود افزود: طی بخشنامه ای تمامی پیمانکاران خدماتی، 
نظافتی، عمرانی و شرکت های زیر مجموعه شهرداری را ملزم کردم، ظرف 1۵ 

روز معاینه فنی خودروهای خود را انجام دهند.

نقل قول



با  » یار مهربان « 
باشیم!

ادامه از صفحه یک:
...     نشــان مــی دهد کــه مطالعه 
 کتاب در کنار گســترش اینترنت و 
شبکه های اجتماعی مانند گذشته 

در آنها رایج است.
نبودن نظارت بر کتب انتشار یافته 
و خالی بــودن از محتــوای کتب 
جدید از یک ســو و اولویت نداشتن 
تالش برای ترویج فرهنگ مطالعه 
در جامعه، قیمت سرسام آور کتاب 
و کاغــذ، اهمیت نــدادن به فعاالن 
عرصه فرهنگ و نویسندگی به شکل 
شایسته و سایه افکندن دغدغه های 
اقتصادی و اجتماعی بر ذوق فرهنگی 
شهروندان از ســوی دیگر توانسته 
کتاب خواندن در ایران  را به حاشیه و 

از آنجا به قعر زمان ببرد.
شاید امروز که روز کتابخوانی است 
همه رسانه ها و حتی مسئوالن برای 
یک پز فرهنگی حرف از گســترش 
کتابخوانی بزنند اما واقعا چه تالشی 

در این راستا شده است؟ 
چرا هیچ کس حتی آنان که ادعای 
فرهنــگ مــی کنند تالشــی در 
 جهت افزایــش فرهنگ کتابخوانی 
نمی کنند؟ و یا حتــی چرا جلوی 
 نشر برخی از کتب بی محتوا گرفته

 نمی شود؟
حرکت بــه نقطه ایــده آل مطالعه 
نیازمند یک رویه هماهنگ و منسجم 
در مجموعه مدیریت شهری است. 
با همــکاری و همراهی اصحاب قلم 
و دســتگاه های فرهنگی و انتخاب 
راهکارهای مناســب می توان افراد 
جامعه را با کتاب و کتابخوانی آشتی 

داد.
گفته می شود  انسان با تفکر، اندیشه، 
نوشتن و فیلم سازی در برابر واقعیت 
مختوم مرگ ایستادگی و ماندگاری 
اندیشه را ثبت می کند. به طور حتم 
با ادامه روند کنونی در امور فرهنگی، 
سالیان نه چنان دور نوادگان ما دیگر 
به ما افتخار نخواهند کرد بلکه از ما به 
عنوان مردمانی بی فرهنگ نام می 
برند که حتی توانایی نوشتن برنامه 
روزانه خود را نداریم آن هم در عصری 
که مردمانش برای 20 ســال آینده 

خود برنامه ریزی کرده اند! 
 این موضــوع واقعیتــی فرهنگی و 
اجتماعی بوده در حالی که مطالعه 
و کتابخوانــی الزمه به  روز  شــدن 
شــخصیت فردی و اجتماعی افراد 

است. 
همیشه گفته می شــود مردم یک 
کشور شبیه به مسئوالن آن کشور 
می شوند. در کشوری که نمایندگان 
مجلسش از تلفط برخی الفاظ مهم 
 و به روز که تیتر همه اخبار است باز 
 می مانند و مورد تمســخر همگان 
 می شوند انتظار بیشــتری از مردم

 نمی رود.
اگر مسووالن و مدیران فرهنگی خود 
را با کتاب مانوس کننــد، می توان 
به ارتقای ســطح مطالعه در جامعه 

امیدوار شد. 
البته همه مــا در جریانات فرهنگی 
دیگران را مقصر می دانیم در حالی که 
بزرگترین درسی که از کتاب می توان 
گرفت این اســت که تغییر و اصالح 
خود می تواند به تغییر اجتماع کمک 
کند و عموما از این موضوع غافلیم و از 

آن فاصله گرفته ایم.
فرقی نمی کند که کتابی که در دست 
دارید و آن را مطالعه می کنید چقدر 
قطر دارد اما مهم اســت که بدانیم 
خود و فرزندانمان وقت و روحمان را 
صرف خواند چه کتاب و چه محتوایی 

می کنیم . 
باید گفت  هنوز هم » یار مهربان « 
ما می تواند نقشی کلیدی در آگاهی 
بخشی به ما و نســل ما ایفا کند.اما 
الزم است ما هم اندکی با او مهربانتر 

باشیم.

اقتصاد استان
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فروش کاالهای غیرمجاز در فضای مجازی پیگیری قانونی می شود
 معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی فرماندار اردستان گفت: فروش کاالهای قاچاق در فضای مجازی پذیرفتنی 

نیست و مسئوالن ذیربط به جد با چنین فعالیت هایی برخورد قاطع و قانونی خواهند کرد.
علیرضا فرحبخش در جلسه کمیسیون برنامه ریزی ستاد قاچاق کاال و ارز شهرستان اردستان بیان کرد: 
برخی تبلیغات کاالهای غیرمجازی مانند پوشاک را که امکان فروش آنها در واحدهای تجاری وجود ندارد، 

در فضای مجازی معرفی کرده و به فروش می رسانند.
وی تصریح کرد: این فعالیت ها غیر قانونی بوده و محصوالت نیز در ردیف کاالی قاچاق محسوب می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی فرماندار اردستان افزود: رسانه ها باید با اطالع رسانی و انتشار مزیت های استفاده 
از کاالهای ایرانی، به یاری مسئوالن شتافته و نقش پر رنگ تری در پیشگیری از مصرف کاالهای قاچاق در کشور ایفا کنند. 

وی همچنین لزوم آگاه سازی و آموزش کسبه در مورد خودداری از خرید و فروش کاالهای قاچاق را یادآور شد و عنوان کرد: صنعت، معدن و 
تجارت با همکاری اتاق اصناف باید نسبت به تشکیل کالس های توجیهی اقدام کنند تا بهانه ای در این زمینه وجود نداشته باشد.

فرحبخش در ادامه به افزایش 108 درصدی کشف کاالی قاچاق در شهرستان اردستان اشاره کرد و گفت: 20 هزار لیتر نفت- گاز در کنار چوب 
تاغ، پوشاک، کفش، مواد شوینده، لوازم بهداشتی و آرایشی از جمله کاالهای قاچاق کشف شده در سال جاری است.

فناوری قدیمی بالی جان صنعت سنگ اصفهان است
 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: فناوری قدیمی به همراه روش های سنتی 

تولید در واحدهای تولید سنگ ساختمان و تزئینی، مهمترین مشکل صنعت سنگ در این استان است.
اسرافیل احمدیه افزود: اصفهان به عنوان یکی از استان های با ظرفیت های باالی معدنی در کشور، حدود 
840 معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از 10 هزار میلیارد ریال دارد که نزدیک به 400 واحد 

از آن سنگ های تزیینی هستند. 
وی افزود : حدود 30 درصد سنگ های تزئینی این استان به صورت خام و فرآوری نشده به سایر کشورها صادر 

می شود. وی استان اصفهان را قطب سنگ ساختمان کشور دانست و گفت :حدود 2 هزار واحد سنگبری در استان 
اصفهان وجود دارد که از این تعداد حدود یک هزار و 30 واحد صنعتی، 700 واحد صنفی و بقیه واحدهای بدون مجوز است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان افزود: نوسازی، بهسازی و تجهیز این واحدها با فناوری روز می تواند در فرآوری 
سنگ های تزیینی و نما و افزایش ارزش افزوده نقش موثری داشته باشد. 

وی با بیان این که باید واحدهای سنگبری را به دستگاه های پیشرفته و مدرن تجهیز کنیم اضافه کرد: بازسازی و نوسازی نکردن بسیاری از این 
واحدهای فرآوری به ویژه در بخش سنگ های تزیینی، از مهمترین مشکالت صنعت معدن در این استان است. 

خـــبــــر

کاغذبازی اداری باعث افزایش مشکالت صنایع می شود

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان گفت : کاغذبازی 
اداری، خود تحریمی و باعث افزایش مشکالت برای صنایع این 

استان می شود.

محمدجواد بگی افزود: قوانین سخت اداری، تصمیم های سلیقه ای و زمان بر 
بودن دریافت استعالم ها برای سرمایه گذاران، چالش ساز و موجب دلسردی 

آن ها شده است.
وی کمبود مواد اولیه پتروشیمی و فوالدی و ارز در بورس برای واحدهای 
تولیدی را از دیگر مشکالت صنایع برشمرد و اظهارداشت : این مشکالت که 

ریشه داخلی دارد باید برای تسهیل در شرایط تولید برطرف شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان با اشاره به شرایط اقتصادی 
کشور، خاطرنشان کرد : در بررسی و تفسیر اوضاع اقتصادی می توان گفت 
به صورت کامل رونق و یا رکود برقرار است زیرا این شرایط برای واحدهای 

مختلف صنعتی متفاوت است.

وی اضافه کرد : افزایش قیمت اجناس وارداتی به دلیل نبود رقیب خارجی شرایطی را برای 
منفعت طلبی بعضی از فعاالن اقتصادی فراهم کرده است.

بگی با بیان این که آماری از میزان صادرات واحدهای فعال در شهرک های صنعتی استان 
وجود ندارد، ادامه داد: 30 درصد از صنایع کوچک و متوسط استان صادرات محور هستند 
و برای افزایش صادرات آن ها به ایجاد شرایط رقابت پذیری در عرصه های بین المللی 
نیاز است.وی همچنین از فعال بودن 70 درصد از واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی 
استان خبر داد و بیان کرد : برای تثبیت شرایط تولید این مراکز و فعال سازی واحدهای 

راکد بسته های حمایتی دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی اصفهان درباره اختصاص تسهیالت بانکی به 
واحدهای صنعتی گفت : قوانین بانکی مانع از ارائه تسهیالت به واحدهای صنعتی شده و 
نیازمند بازنگری است. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه 
بررسی سرمایه در گردش واحدهای تجاری در سال گذشته معیار ارائه تسهیالت بانکی 
در نظرگرفته شده است، افزود: این معیار به دلیل تفاوت قیمت ها در سال جاری، سرمایه 

گذاران را دچار مشکل خواهد کرد.
ایرنا

خـــبــــر

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

رسانه ها می توانند نقش 
مهمی در مقابله با فساد 

داشته باشند و اگر در 
جهت صحیح حرکت 

کنند، می توانند تصویر 
صحیحی از عملکرد 

 افراد به جامعه منعکس 
کنند.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد :  

تقویت دوباره تولید ملی در دور جدید تحریم ها

نایب رییس اتاق بازرگانی اســتان اصفهان گفت: در دور 
جدید تحریم ها با وجود ایجاد برخی محدودیت ها می توان 
با انتخاب سیاست های مناسب از سوی فعاالن اقتصادی، 

تولید ملی را تقویت کرد.
مصطفی رناســی در خصوص اعمال تحریم های جدید 
آمریکا علیه ایران اظهار کرد: تحریم های جدید با وجود 
این که محدودیت هایی را برای کشور ایجاد می کند اما با 
توجه به کاهش درآمدهای نفتی و کاهش رابطه با برخی 
کشور، در صورت انتخاب سیاست های مناسب از سوی 
فعاالن اقتصــادی، می توان تولید ملــی را در این دوره 

تقویت کرد.

فارس
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

         این گونه به نظر می رسد که تولید و اشتغال، اولویت دولت نیست و اگر دولت به ایجاد اشتغال نیز همچون ارائه یارانه های مستقیم و غیرمستقیم توجه می کرد، اقتصاد 
کشور از حالت فعلی خارج می شد و به این میزان سنگ اندازی در مسیر تولید صورت نمی گرفت.

تشکیل کمیته توانمند و ملی برای بومی 
سازی تجهیزات و تامین مواد مصرفی 

صنعت فوالد 
 

 مانور بزرگ پدافند غیرعامل در شرکت فوالد مبارکه با حضور امام 
جمعه، فرماندار، دادستان، رییس دادگستری، اعضای شورای 
تامین، رییس اداره اطالعات، فرماندهان نیروی انتظامی و نیروی 
مقاومت بسیج، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
مبارکه و مدیرعامل، معاونان و جمعــی از مدیران فوالد مبارکه 

برگزار شد.

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، در جریان برگزاری این مانور 
با بیان اینکه فوالد مبارکه تدابیر دوراندیشــانه و بازدارنده موثری در این 
حوزه اتخاذ کرده است، گفت: بیشترین صدمات احتمالی از ناحیه جنگ 
نرم، متوجه بخش هایی است که در حوزه پدافند غیرعامل، برنامه ریزی و 
عملکرد خوبی نداشته اند. چه بسا اگر دستورالعمل های آن به خوبی اجرا 

شود، توطئه ها عقیم خواهند ماند.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه یکی از دستاوردهای باارزش و مهم جمهوری 
اسالمی ایران است، تاکید کرد: ســامانه اینترنتی، رایانه ای و نرم افزاری 
خطوط تولید و پشتیبانی شرکت از مهم ترین بخش هایی است که باید بهتر 

از قبل و به خوبی پدافند غیرعامل در آنها رعایت شود.
وی هوشیاری و دقت نظر همه مدیران و کارکنان فوالد مبارکه را از ضروریات 
کار دانست و گفت: هرقدر دشمنان حربه های بیشتری برای ضربه وارد کردن 
به کشور ما به کار می برند، ما باید چند برابر آن، تمهیدات خردمندانه و حتی 

پیشگیرانه اتخاذ کنیم تا بتوانیم این دستاورد باارزش را حفظ کنیم.
عظیمیان با اشاره به تحریم فوالد مبارکه از سوی آمریکا گفت: همان گونه که 
قبال نیز گفته ایم، تحریمها چیز تازه ای نیست؛ اما باید به خاطر داشته باشیم 
هدف دشمن از تحریم وارد آوردن ضربه اقتصادی به کشور است؛ ازاین رو 

شایسته است ما نیز به دور از هرگونه غفلت، خود را تقویت کنیم.
وی تامین 100 درصدی نیاز صنعت فوالد کشور به قطعات و مواد مصرفی از 
داخل کشور را از اولویتهای مهم و به نوعی پدافند غیرعامل دانست و گفت: 
اگرچه تحریم ها همواره در وهله اول شرایط را قدری سخت کرده اند، ملت 
بزرگ ایران با پایداری و تقویت بنیه اقتصاد داخلی از هریک از تحریم ها به 
عنوان فرصتی برای رشد و خوداتکایی استفاده بهینه کرده است. از یاد نبریم 
که هرچه دشمن عرصه را بر ما تنگ تر کند، ما نیز باید استوارتر از همیشه 
به دنبال راهکارهای مناسب باشــیم و بدانیم پیشرفت در شرایط سخت 

حاصل می شود.
مدیرعامل فوالد مبارکه در همین خصوص از تشکیل کمیته های توانمند 
و ملی برای بومی سازی تجهیزات و تامین قطعات یدکی موردنیاز صنعت 
فوالد از داخل کشور در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این کمیته ها که به 
نوعی راهبردهای پدافند غیرعامل را اجرا میکنند، راهکارهای بومی سازی 
هرچه بیشتر قطعات به دست ســازندگان داخلی و تامین مواد مصرفی 

موردنیاز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با اشــاره به اهمیت نقش تمامی کارکنان در این شرایط گفت: آنچه 
مسلم است این است که مدیران و کارکنان فوالد مبارکه در هیچ دورهای 
به روزمرگی دچار نشده و نخواهند شد. نیروی انسانی پویا و توانمند فوالد 
مبارکه در همه ادوار با حرکت روبه جلوی خود ثابت کرده است هیچ عامل 
بازدارنده ای نمی تواند خللی در عزم و اراده پوالدین کارکنان شرکت وارد 

آورد و دستاوردهای مستمر گروه فوالد مبارکه گواه این مدعاست.
مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: خداوند 
در قرآن کریم به کرات به کسانی که در راه معاش خود تالش می کنند، وعده 
یاری داده است؛ بنابراین باید با توکل بر او و با همیاری بیشتر برای از پیش 

رو برداشتن مشکالت، همت گماریم.
همه مســئوالن باید با کمک و همیاری از دســتاوردهای نظام مقدس 
جمهوری اســالمی که فوالد مبارکه در بخش صنعت سرآمد آنهاست، 

حراست کنند
به گزارش خبرنگار فوالد در ادامه این جلســه، حجت االسالم موسوی، 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه شــهر مبارکه، ضمن قدردانی از اقدامات 
پیشگیرانه فوالد مبارکه گفت: دشمن بسیار خطرناک است، اما در برابر 

ایمان، اراده و توانمندی فرزندان ایران اسالمی کاری از پیش نخواهد برد.

گـــزارش

وی  افزود: این گونه به 
نظر می رسد که تولید 
و اشتغال، اولویت دولت 
نیســت و اگــر دولت 
به ایجاد اشــتغال نیز 
همچون ارائه یارانه های 
مستقیم و غیرمستقیم 
توجه می کرد، اقتصاد کشور از حالت 
فعلی خارج می شــد و به این میزان 
سنگ اندازی در مسیر تولید صورت 

نمی گرفت.
نایــب رییس اتاق بازرگانی اســتان 
اصفهــان همچنیــن اذعــان کرد: 
رشــد و توســعه اقتصادی نیازمند 
اعتماد مــردم اســت و مبــارزه با 
 فســاد، مهم ترین گام در این مسیر

 است.

رناسی تاکید کرد: فســاد همچون 
عفونت در اقتصاد ریشــه می کند و 
تا زمانــی که این عفونــت از اقتصاد 
دور نشود، ســایر اقدامات به نتیجه 
نمی رســد؛ افزایش شفافیت موجب 
کاهــش فســاد، بهبــود عملکرد 
سازمان های دولتی و افزایش اعتماد 

مردم می شود.
وی با اشــاره به نقش رســانه ها در 
افزایش شــفافیت و مقابله با فســاد 
اظهار کرد: رسانه ها می توانند نقش 
مهمی در مقابله با فســاد داشــته 
باشند و اگر در جهت صحیح حرکت 
کنند، می تواننــد تصویر صحیحی 

 از عملکرد افراد بــه جامعه منعکس 
کنند.

نایب رییس اتاق ایــران در پایان بر 
لزوم حرکت دولت به سمت افزایش 
رفاه اقشــار ضعیف تاکیــد و توجه 
بیشتر دولت به این اقشار را خواستار 

شد.

    

به گــزارش روابط عمومی ســازمان فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری اصفهان، با تالش شبانه روزی مدیران، 
کارشناسان و کارکنان این سازمان در کمتر از 72 ساعت، 
سایت موقت مرکز داده شهرداری اصفهان به سایت اصلی 
منتقل و کلیه ســامانه ها و خدمات الکترونیکی شهرداری 

برقرار شد.
سرپرست سازمان فاوا شهرداری اصفهان در این باره گفت: 
مرکز داده )Datacenter( شهرداری اصفهان با برقراری 
و مدیریت ارتباطات زیرساخت ساختمان های شهرداری، 
در حال ارائه ســرویس عملیاتی به ســامانه های مجموعه 

شهرداری اصفهان است.
بهروز ارباب شیرانی با بیان اینکه سابقه راه اندازی مرکز داده 
شهرداری به سال1370 باز می گردد، اضافه کرد: مرکز داده 
اولیه شهرداری بر اساس نیازها و اســتانداردهای گذشته 
طراحی و راه اندازی شده بود و با مستهلک شدن تجهیزات، 
مصرف باالی انرژی، نایاب بــودن قطعات و جهت افزایش 
ضریب اطمینان و  اینکه شرایط گذشته توانایی و ظرفیت 

پوشش نیازهای شهرداری را نداشت، پروژه» ارتقاء و بهبود 
مرکز داده شهرداری اصفهان« در سال 13۹2 در دستور کار 

این سازمان قرار گرفت.
سرپرست سازمان فاوا شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات 
انجام شــده در این باره تصریح کرد: بر این اســاس ابتدا 
الزم بود تجهیزات قبلی به فضایی ایمن منتقل و عملیات 
بهینه سازی آغاز شود که در این خصوص پس از راه اندازی 
سایت موقت، در یک عملیات حیاتی و بدون ایجاد خلل در 
امور جاری شهرداری و  با کوتاهترین قطعی ممکن )حدود 
سه ساعت( تجهیزات موجود به سایت موقت منتقل و راه 

اندازی شد.
وی با اشــاره به بخش های مختلف پروژه ارتقاء مرکز داده 
شهرداری توضیح داد: با توجه به ابعاد وسیع و حیطه های 
کاری متنــوع، اجرای این پــروژه در قالــب دو فاز اصلی 
برنامه ریزی شــد که اجرای فاز اول آن با عنــوان »ارتقاء 
زیرساخت فیزیکی« در پایان سال 13۹۵ به اتمام رسید و 
در ادامه اجرای فاز دوم پروژه با عنوان »توسعه بخش اکتیو« 

مرکز داده آغاز شد.

ارباب شیرانی با اشاره به اتمام بخش اول فاز دوم این پروژه 
در آبان ماه سال جاری اضافه کرد: این بخش شامل طراحی 
کامل اکتیو و سرویس های سایت جدید مرکز داده، تامین 
و راه اندازی تجهیزات حداقلی سایت جدید و انتقال سایت 
موقت به سایت اصلی و بهره برداری نهایی و عملیاتی از مرکز 

داده شهرداری بود.
وی ضمن ابــراز خرســندی از انجام موفق ایــن بخش از 
پروژه تصریــح کرد: خوشــبختانه با تالش شــبانه روزی 
همکاران این ســازمان طی برنامه ای فشــرده ظرف مدت 
10 روز مقدمــات انتقال مرکــز داده از ســایت موقت به 
ســایت اصلی فراهــم و عملیات اصلــی انتقــال در ایام 
 تعطیالت هفته گذشــته بــا فعالیت شــبانه روزی انجام

 شد.
سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
اصفهان ابــراز امیدواری کرد: بــا اجرای این پــروژه گام 
مهم دیگــری در جهت تامین زیرســاخت هــای حیاتی 
 شــهرداری و خدمات رسانی به شــهروندان شهر اصفهان

 برداشته شود.

انتقال و بهره برداری عملیاتی از مرکز داده شهرداری اصفهان

سرپرست سازمان فاوا شهرداری اصفهان از انتقال و بهره برداری عملیاتی از مرکز داده شهرداری خبر داد و گفت: مرکز داده با برقراری و مدیریت ارتباطات 
زیرساخت ساختمان های شهرداری، در حال ارائه سرویس عملیاتی به سامانه های مجموعه شهرداری اصفهان است.



بالغبر۱۷۷میلیاردریالپروژهدرمنطقه۱۲بهبهرهبرداریمیرسد
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان گفت: پروژه های عمرانی و خدماتی منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با اعتبار 

۱۷۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال آماده بهره برداری است.
علی باقری اظهارکرد: بخشی از پروژه های آماده افتتاح منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان شامل بهره برداری از 
تصفیه خانه ثانویه پساب شمال شهر با اعتباری معادل ۲۹ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال، بهره برداری از خط انتقال 

و توزیع پساب تصفیه شده به طول ۱۸هزار و ۵۰۰ متر و با اعتبار ۸۵ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال، بهره برداری از 
نیروگاه ۱۰ کیلوواتی پنل خورشیدی ساختمان اداری به ظرفیت ۱۰ کیلووات با اعتبار یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون 

ریال است.
وی با بیان اینکه مرکز مشارکتی آموزش و توانمندسازی کودکان و نوجوانان با اعتبار ۳۰۰ میلیون ریال آماده راه اندازی است، تصریح 
کرد: کلنگ زنی مجموعه پروژه مشارکتی مجموعه ورزشی چند منظوره خیابان حکمت در زمینی به مساحت یک هزار و ۵۳۷ مترمربع 

و با زیربنای سه هزار و ۶۳ مترمربع انجام خواهد شد که برای ساخت آن۶۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
باقری اظهار کرد : بهره برداری از دو ِست دســتگاه های حرکت درمانی در شهرک نگین و محله عاشق آباد با هزینه ۵۶۰ میلیون ریال از دیگر 

پروژه های آماده افتتاح منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان است.

افزایشارزشمعامالتیوجریمهبهترینراهجلوگیریازتخلفاتساختمانی
فرماندار شهرستان لنجان گفت: بهترین راه بازدارندگی از تخلفات ساختمانی افزایش ارزش معامالتی و 
همچنین افزایش تعرفه جرایم تخلفات ساختمانی است، برهمین اساس شوراهای اسالمی شهرهای 
۹گانه شهرستان لنجان باید به میدان آمده و با انجام اقدامات کارشناسی شده افزایش ریسک تخلفات 
ساختمانی را رقم بزنند.  مهدی صفرخانلو در نشست با شهرداران و اعضاء شورای شهرستان لنجان اظهار 

کرد: موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخلفات آن یکی از مباحث مهمی است که امروز در شهرهای ۹ گانه 
شهرستان لنجان با آن مواجه هستیم، چراکه یکی از معظالت شهرستان لنجان تعدد باالی پرونده ها و تخلفات 

ماده ۱۰۰ است.وی افزود: طبق گزارشات ارایه شده در کمیسیون ماده صد شهرداری های ۹ گانه شهرستان لنجان 
برخی افراد در مسیر ساخت وساز برای کسب سود بیشتر، به زیاده خواهی روی آورده و بدون اطالع مدیریت شهری، برخی 

مقررات قید شده در پروانه ساختمانی همچون حداقل تعداد پارکینگ، حداکثر متراژ زیربنا، حداقل مساحت مشاعات، تاسیسات ایمنی، 
دستورالعمل نما و... را زیرپا گذاشته و مرتکب انواع تخلفات ساختمانی می شوند. فرماندار شهرستان لنجان تصریح کرد: در یکی از بندهای 
قانون ماده ۱۰۰ آمده است که مالکان در زمان ساخت موظف به دریافت پروانه ساخت هستند و طبق آن باید ساختمان را احداث کنند و اگر 

در حین ساخت تخلفی انجام دهند، پرونده آن ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال و از آن ها جریمه دریافت می شود.

خبرهای دو خطیگردشگری

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزییات 
جلسه شورای عالی کار از نظر مثبت وزیر کار برای ترمیم 
دستمزد و اختصاص بسته حمایت غذایی به کارگران خبر 

داد.
ابوالفضل فتح  الهی با تشــریح جزییات نشست امیدوار 
کننده شــورای عالی کار اظهار کرد: در این جلسه که با 
حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگران و 
کارفرمایان و نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی 
و صنعت، معدن وتجارت برگزار شد، موضوعات و مباحث 

مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

ایسنا
گـــزارش

ایسنا
گـــزارش
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رونمایی از 10 سامانه و محصول 
جدید معاونت برنامه ریزی 
شهرداری اصفهان در حوزه 

مدیریت اطالعات ؛
گام بلند شهرداری 
در مسیر شفافیت  

 معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری اصفهان از رونمایی 
۱۰ ســامانه و محصول جدید این 
معاونت در حوزه مدیریت اطالعات 
و ارزیابی نظام عملکرد در شهرداری 
اصفهان خبــر داد. بهــروز ارباب 
شیرانی اظهار داشت: امروز ۲4 آبان 
ماه تعدادی سامانه و محصول جدید 
که از ســوی معاونت برنامه ریزی و 
توسعه سرمایه انسانی با مشارکت 
مراکز علمی و دانشگاهی، طراحی و 
اجرا شده است، رونمایی خواهد شد. 
وی ادامه داد: ســامانه پشــتیبانی 
تصمیم و داشبوردهای مدیریتی، 
سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات 
)سیما(، ســامانه یکپارچه گردش 
و مدیریــت اطالعات پــروژه های 
شهری )ســیگما( و ســامانه نظام 
 ارزیابی عملکرد )QPR( از جمله 
طرح هایی است که امروز رونمایی 

خواهد شد. 
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شــهرداری اصفهان افزود: 
همچنین شش سامانه و محصول 
دیگــر از جمله؛ ســامانه مدیریت 
دانش شــهرداری اصفهان، سامانه 
منابع انسانی پگاح ۲، سامانه تطبیق 
شغل و شــاغل )نســیم(، سامانه 
نقشــه پایه شهر، ســامانه تعیین 
موقعیت دقیق مکانی شهر اصفهان 
)RTK-GPS( و استقرار نظام 
تعالی سازمانی در شهرداری اصفهان 
)EFQM( نیــز امــروز رونمایی 

خواهد شد. 
وی با بیان اینکه تعداد محصوالت 
و سامانه های تهیه شــده از سوی 
معاونــت برنامه ریزی و توســعه 
سرمایه انسانی شهرداری اصفهان 
بیش از ۱۰ مورد است، گفت: هرکدام 
از این سامانه ها می تواند در حوزه 
اطالعات و ارزیابی عملکرد کمک 
قابل توجهی در زمینه برنامه ریزی 

به مدیریت شهری داشته باشد. 

اخبار اصفهان
خـــبـــر
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لبخند 
انگلیسی ها به ایران در روز 

تحریم آمریکا
همزمان با روزی که 
آمریکا دور جدیدی 
از تحریم ها را علیه 
ایران به اجرا گذاشت، لندن شاهد برپایی 
بازار مکاره گردشگری بود که نه تنها به 
سیاست های تهدیدآمیز دولت آمریکا 
واکنشی نداشت، که به تداوم همکاری های 

گردشگری با ایران روی خوش نشان داد.

 World Travel( بــازار جهانــی ســفر
Market( ۱4 آبان ماه، ساعاتی پس از آن که 
وزارت خزانه داری دولت آمریکا فهرســتی از 
تحریم های جدید علیه ایران را منتشر کرد، در 
شهر لندن با حضور نمایندگانی از ۱۸۲ کشور 
برپا شد. WTM  در ســال ۱۹۸۰ پایه گذاری 
شده که در کنار نمایشگاه گردشگری آلمان از 
مهم ترین رویدادهای تجاری جهان به شــمار 
می آید. در سی وهشــتمین دور برگــزار این 
نمایشگاه که ارزش معامالت و قراردادهای آن 
به بیش از ۲.۸ میلیارد پوند می رســد، حدود 
۵۰۰۰ غرفه دار و بیش از ۵۱ هزار بازیدکننده 

حضور داشتند.
تا یک دهه پیش ایران به شکلی رسمی با حمایت 
نسبی دولت در بازار جهانی سفر شرکت می کرد، 
اما با تشدید تنش های سیاسی بین دو کشور، 
این حضــور وارد فار جدیدی شــد. تعدادی از 
آژانس های گردشــگری به خاطر اهمیت این 

بازار که محل گردهمایی فعاالن گردشگری از 
سراسر جهان بود، نخواستند جا خالی بدهند و با 
امارات و ترکیه که هر سال WTM را با تبلیغات 

گسترده تسخیر می کنند، وارد رقابت شدند.
غرفه ایران در بازار جهانی سفر امسال خالصه 
شده بود در ســه شرکت گردشگری خصوصی 
که متمرکز در یک محیط حضور داشتند و پنج 
شرکت گردشگری دیگر که پراکنده در نمایشگاه 
حضور خود را به نمایش گذاشتند. محمدعلی 
واقفیـ  نائب رییس جامعه تورگردانان ایران و 
یکی از شرکت کنندگان ایرانی در این نمایشگاه 
ـ به حضور پرقدرت امارات و عربستان در بازار 
سفر امسال اشاره کرد و به ایسنا گفت که سالن 
اکسل )محل برگزاری WTM( کامل در اختیار 
تبلیغات امارات بود. تمام استان های این کشور 
کوچک که به اندازه یک اســتان ایران وسعت 
ندارد، هر کدام در سطح یک کشور عرض اندام 
کرده بودند. همینطور عربستان که حضور قوی 

از خود در سالن خاورمیانه به نمایش گذاشت.
او درباره حال و هوای نمایشــگاه گردشــگری 
لندن ۲۰۱۸ که همزمان بــا اجرای دور جدید 
تحریم های آمریــکا علیه ایران برگزار شــد، 
اظهار کرد: فضای نمایشــگاه تحت تاثیر این 
جو قرار نگرفت. نه تنها واکنش منفی دریافت 
نکردیم، بلکه با درخواست های جدیدی از سوی 
شرکت های انگلیس و امریکایی برای فرستادن 

گردشگر به ایران، روبرو شدیم.
این تورگردان بیــان کرد: با توجه به شــرایط 
سیاسی، انتظار داشتیم استقابل از غرفه ایران 
در نمایشگاه انگلیس کم باشد، ولی اینطور نشد و 

بازدیدها به نسبت سال گذشته بیشتر بود. برخی 
از مراجعان ادبیات خاصی راجع به ترامپ داشتند 
که نشان می داد به سیاست های او توجهی نشان 
نمی دهند. طبیعتا افرادی هم بودند که تحت تاثیر 
تبلیغات منفی قرار داشتند و به واسطه نوع کار و 
آمد و شدی که به کشور آمریکا داشتند ترجیح 
می دادند به ایران سفر نکنند، اما این تفکر غالب 

نمایشگاه لندن نبود.
به گفته واقفی، جو کلی WTM مثبت بود، اما 

برای به نتیجه رسیدن باید کمی تامل کرد.
او درباره جذابیت قیمت سفر به ایران با توجه به 
نوسانات ارزی نیز گفت: قیمت ایران در مقایسه 
با کشورهای همسایه و مقاصد فرهنگی، رقابتی 
شده اما در نمایشگاه لندن کمتر درباره قیمت 
بسته سفر صحبت می شــود، چون فضای این 
نمایشگاه بیشــتر تخصصی و حرفه ای است و 
بیشتر محیطی برای برقراری رابطه های کاری 

و دیدارهای جدید گردشگری است.
واقفی این نظر را که ایران حضور سنتی و بی اثری 
در نمایشگاه های بین المللی گردشگری دارد، رد 
کرد و در دفاع، اظهار کرد: ماهیت نمایشگاه یعنی 
حضور یافتن برای به نمایش گذاشتن محصوالت 
جدید. مســاله ایران این است که حضور بسیار 
کمرنگی در این نمایشگاه ها دارد. واقعیت این 
است که برای حضور در چنین رقابت هایی باید 
هزینه کرد، اما نه تنها دولت حمایتی ندارد که 
ســفارت ایران در انگلیس هم احوالی از بخش 
خصوصی که برای این نمایشــگاه هزینه کرده 

بود، نپرسید.
وی افزود: هزینه شرکت در نمایشگاه لندن بسیار 
سنگین است؛ یک متر زمین با هزینه ساخت آن 
۸۰۰ پوند خرج برمی دارد. هزینه یک غرفه ۱۰ 
متری ۸۰۰۰ پوند تقریبا معادل ۱۶۰ میلیون 
تومان می شود که جز آن هزینه های جانبی را 
باید درنظر گرفت. شرکت های گردشگری حتی 
اقالم تبلیغاتی را خود تهیه می کنند، درحالی که 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید آن ها را 
در اختیارمان قرار دهد. واقفی بیان کرد: نمایشگاه 
لندن یکی از قوی ترین نمایشگاه های گردشگری 
است که اگرچه به وسعت نمایشگاه آلمان نیست، 
اما حاشیه های آن بسیار اهمیت دارد و متاسفانه 
ایران در آن ها نقش و حضــوری ندارد. ما حتی 
تبلیغات محیطی نداریم.   ابراهیــم پورفرجـ  
رییس جامعه تورگردانان ایران ـ  که از حاضران 
در این نمایشگاه بود نیز حال و هوای نمایشگاه 
گردشگری لندن را مثبت ارزیابی کرد و به ایسنا 
گفت: فکر می کنم افت بازارهای گردشگری را تا 

حدی در فصل بعد جبران کنیم.
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نمایندگان کارگری 
برگزاری این نشست را 
که با حضور نمایندگان 
وزارتخانه های اقتصاد 

و دارایی و صنعت، 
معدن و تجارت همراه 

بوده مثبت ارزیابی 
کرده و نسبت به 

برگزاری جلسات 
آتی شورا خوشبین 

هستند..

      سه معاون وزیر نفت که مشمول »قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان« هستند، اختیارات خود 
را به معاونان یا قائم مقام خود واگذار کردند.

     »علی طیب نیا« با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید رییس جمهوری به عضویت شورای پول 
و اعتبار انتخاب شد.

     رییس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به افزایش قیمت موز، گوجه و خیار در بازار گفت: این افزایش 
قیمت ها مقطعی است.

     بررسی آمار و ارقام نشان می دهد در طول ۲31 روز نخست امسال حدود پنج میلیارد یورو ارز حاصل 
از صادرات محصوالت پتروشیمی در بازار داخلی عرضه شده است.

     صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود ضمن اشاره به چالشی که تحریم های آمریکا 
پیش روی ایران قرار داده، از پیشرفت دولت این کشور در شفاف سازی در سیاست های مالی تمجید کرد.
     معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزرات راه و شهرسازی تاکید کرد: واحدهای مسکن مهر 

بالتکلیف هر چه سریع تر تعیین تکلیف شوند.

البتــه به بحــث ترمیم 
دســتمزد کارگران هم 
ورود کردیــم و گزارش 
کاملی هم از نحوه تعیین 
مزد و آمار و ارقام مربوط 
به آن از سال های گذشته 
تا کنــون و اتفاقاتی که 
برای دســتمزد کارگران افتاده توسط 
معاون روابط کار به وزیر و اعضای شورا 

ارائه شد.
وی از برگزاری کمیته دستمزد شورای 
عالی کار در هفته آینده خبر داد و گفت: 
درخواســت ما این بود که جلسه آتی 
شــورای عالی کار منحصرا به بررسی 
دستمزد کارگران بپردازد و مقرر شد تا 
در اسرع وقت گزارشی از تمام جلساتی 
که در ماه های گذشته در خصوص ترمیم 
و افزایش دستمزد کارگران تشکیل شده 

و همچنین ارقام مربوط به سبد هزینه و 
معیشت کارگران تهیه و در جلسه آتی 

شورا ارائه کنیم.
نماینده کارگران در شــورای عالی کار 
با تاکید بر این که نمایندگان کارگری 
خواهان تشکیل جلســه ای منحصرا 
برای ترمیم مزد و به روز شدن موضوع 
دســتمزد بودند، ابراز امیدواری کرد: با 
توجه به عقب افتادگی مزدی کارگران و 
افزایش فاصله بین سبد معیشت کارگران 
و تورم موجود، اتفاقات خوبی در خصوص 

ترمیم دستمزد کارگران بیفتد.
فتح الهی درعین حال دربــاره برنامه 
وزیر کار برای بهبود معیشــت و ترمیم 
مزد کارگران که پیشــتر در دیدار خود 
با نمایندگان تشــکل ها خبر داده بود، 
گفت: وزیر درک باالیی از شرایط امروز 
و وضعیت کارگــران دارد و اعالم کرده 
که کارگران هم از سبد حمایت غذایی 
دولت بهره مند خواهند شد ولی صرفنظر 
از این قضیه که معتقدیم اقدامی به جا 
و ارزشمند است، جامعه کارگری توقع 
ترمیم مزد را دارد و این خواسته منطقی 

و معقول است.
رییس کانــون عالی انجمن هــای صنفی 
کارگران تصریــح کرد: نوســانات نرخ ارز 
و افزایش هزینه  بســیاری از کاالها که در 
ابتدای سال جاری در بسیاری از بخش ها و 
بازارها ایجاد شد، عمال تصمیماتی را که سال 
گذشته در شورای عالی کار برای دستمزد 

کارگران گرفتیم، بی اثر کرد؛ از این رو 
امیدواریم با توجه به نــگاه مثبتی که 
وزیر کار به بحث افزایش قدرت خرید 
خانوارهای کارگری دارند، در جلسات 
آتی شورا حرکتهای رو به جلو و گام های 
موثر و مثبتی را برای ترمیم دستمزد و 
ارتقای قدرت معیشت کارگران شاهد 

باشیم.
دویســت و هفتاد و هفتمین نشست 
شــورای عالــی کار همانطــور کــه 
شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی وعــده داده بود بــا حضور 
نمایندگان کارگــران و کارفرمایان در 

شورای عالی کار تشکیل شد.
این نشست با سیگنال های مثبتی برای 
ترمیم مزد کارگران و بهبود معیشــت 
خانوارهای کارگری همراه بود و وزیر کار 
شخصا پیشنهاد تشکیل کمیته دستمزد 
شورا را به منظور بررســی ابعاد ترمیم 
دستمزد و سبد هزینه معیشت کارگران 

مطرح کرد.
نمایندگان کارگری برگزاری این نشست 
را که با حضور نمایندگان وزارتخانه های 
اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت 
همراه بوده مثبت ارزیابی کرده و نسبت 
به برگزاری جلسات آتی شورا خوشبین 

هستند.
در این جلســه وزیر کار از پیش بینی 
توزیع بسته های حمایت غذایی دولت به 
کارگران خبر داد تا جامعه کارگری نیز در 

کنار کارمندان و بازنشستگان از مزایای 
بسته های غذایی بی نصیب نمانند.

اگر چه دستور کار جلسه شورای عالی 
کار بررسی آثار شرایط اقتصادی بر بازار 
کار بــود و در ابتدا به آثــار تحریم های 
خارجی بر اقتصــاد، صنایع و بنگاه ها و 
تولیدکنندگان پرداخت ولی پس از آن 
گزارش هایی درباره میزان اشــتغال و 
بهره مندی کارگــران از بیمه بیکاری و 
همچنین روند برگزاری جلسات کمیته 
دستمزد از گذشته تاکنون به وزیر کار و 

اعضای شــورای عالی کار ارائه شد و در 
نهایت شــورای عالی کار به این نتیجه 
رسید که تشکیل کمیته های مزدی را در 
هفته های آینده به منظور به روز شدن 
مباحث مزدی از سر گیرد و گزارشی از 
آخرین وضعیت معیشت کارگران و سبد 

هزینه  خانوار به شورا ارائه شود.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در اولین 
دیدار خود با نمایندگان تشــکل های 
کارفرمایی و کارگری برگزاری جلســه 
شــورای عالی کار را خبر داده و گفته 

بود که امکان ترمیم دستمزد کارگران 
براساس شــرایط کنونی وجود دارد. او 
عقب ماندگی مزد کارگران را تایید کرد 
اما گفت که فاصله ۸۰۰ هزار تومانی مزد 
کارگران با ســبد هزینه معیشت باید 
بررسی شود.شــریعتمداری همچنین 
گفته بود که نیمــی از جمعیت ایران از 
بسته حمایتی دولت بهره مند می شوند 
و توزیع آن در اولیــن فرصت و پس از 
جمع آوری اطالعــات الزم برای توزیع 

بسته های حمایتی آغاز خواهد شد.

سیگنال های مثبت برای ترمیم دستمزد کارگران؛

فاصلهدستمزدباهزینهسبدمعیشتبررسیمیشود
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دوراهکارحمایتسازمانفنیوحرفهایازاستارتآپها
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از دو راهکار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای حمایت 

از استارت آپ ها خبر داد.
 سلیمان پاک سرشت با ارائه دو راهکار، شیوه حمایت سازمان از کسب و کارهای نوپا را تشریح کرد و گفت: 
از طریق شبکه ای کردن تجهیزات گسترده   ای که در اختیار سازمان هست، برای نوآوران و فناوران، زمینه 

استفاده از این امکانات را فراهم می  سازیم. 
وی افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه     ای کشور کارگاه    های آموزشی خود را برای استفاده نوآوران در سراسر 

کشور در اختیار مشتاقان ایجاد کسب و کارهای جدید قرار می   دهد.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه    ای کشور با اشاره به اینکه مسئله تکنولوژی در سیاست  ها ی توسعه تکنولوژی مسئله 

پیچیده   ای است، اظهار داشت: در ایجاد اکوسیستم توسعه نوآوری  ها، مولفه  های اقتصادی و فن   آورانه، تنها مولفه    های جدی نیستند بلکه 
مولفه  های اجتماعی و فرهنگی هم در تحقق این مهم تاثیر جدی دارند و نباید این زمینه    های فرهگی را نادیده گرفت.

پاک سرشت ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه   ای کشور بنا دارد در حوزه آموزش  های مهارتی به عنوان مولفه جدی اکوسیستم پذیرش 
فن       آوری      ها، زین پس حضور پویاتر و جدی تری داشته باشد.
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استارتآپ

اشتباهاتنابخشودنیدرراهاندازیاستارتآپ

استکشورملیسرمایهارزشمندترینکشورتحصیلکردهوجوانجمعیت
در.کندمیفراهموکارکسبخلقوکارآفرینیبراینظیریبیفرصتکه
یانوپاوکارهایکسبهایموفقیتدیدنباجواناناینازبسیاریحاضرحال

هماناستارتآپهادراندیشهراهاندازیاستارتآپخودهستند.

 این میل و انگیزه محدود به دانشجویان یا تازه فارغ التحصیالن نبوده و افراد میانسال 
بسیاری هم عالقه مند هستند شانس خود را در عرصه کارآفرینی بیازمایند. هر چند 
مسائل و چالش های این دو گروه در شکل دهی و توسعه   کسب وکار نوپا تفاوت هایی با 
یکدیگر دارند. داستان های جذاب و پرطمطراق استارت  آپ های موفقی که به سرعت 
رشد کرده و درآمدهای هنگفتی را خلق کرده اند چیزی نیست که به سادگی جوانان 
از کنار آن بگذرند. هر چند شنیده های آنها محدود به همان موفق ها بوده و داستانی از 

تالش ۹۰درصدی که توفیق نداشته اند نشنیده  اند.
بسیاری از مطالعات نشان می دهد حدود ۹۰ درصد کسب و کارهای نوپا توفیقی در 
بازار کسب نکرده و شکســت می خورند. اما عمر، پول و تالشی که صرف آنها شده 

معموال دیده نمی شود. این روزها همه درباره چند فروشگاه محدود 
اینترنتی ســخن می گویند که ارزش چند صــد میلیاردتومانی 
یافته  اند. یا درباره سیستم حمل و نقل مسافری شهری می گویند 
که در  کوتاه زمانی   کسب وکار آژانس ها را کساد کرده. و همین طور 
درباره جذابیت بازار فیلم و موسیقی می گویند. اینها بهانه های کمی 
برای وادارکردن جوانان و حتی میانساالن برای راه اندازی   کسب وکار 

نوپای خودشان نیستند.
طبعا در موضوعی که احتمال شکست آن تا به این حد باالست، درک 
بهتر برخی خطاهای عمومی و رایج و دوری جستن از آنها می تواند 
راهگشا باشد. یکی از این خطاها که بسیار با آن روبه رو شده ام این است 
که بسیاری گمان می کنند هزینه های ایجاد و توسعه کسب وکارهای 
استارت آپی فوق العاده پایین است. حال این پرسش مطرح می شود 
که چرا این تصور عمومی وجود دارد؟ احتماال پاسخ در داستان هایی 
است که شنیده  اند. مثال داستان شکل گیری فیس بوک را شنیده اند 
که زاکربرگ با حداقل های مالی با پول  توی جیبی و در خوابگاه این کار 
را انجام داده است. یا قصه های گوگل و اپل را شنیده اند و بر این اساس 

چنین برداشتی می کنند.
یا حتی قصه های داخل کشور را می شنوند؛ مثال ممکن است قصه دی جی کاال را شنیده 
باشند و به این نتیجه رسیده اند که استارت آپ با پول بسیار بسیار اندک راه می افتد. من 
از آنها می خواهم که به دو جنبه توجه کنند؛ اوال بستگی دارد که شما در چه جایگاه و 
موقعیتی دارید صحبت می کنید. یک وقتی هست که در مورد یک دانشجو صحبت 
می کنیم که می رود استارت آپ راه می اندازد؛ خودش برنامه نویسی می کند ، خودش 
وقت می گذارد، هزینه  می کند، حقوق نمی گیرد، با چند تا دانشجو یک تیم تشکیل 
می دهند و با هم کار می کنند. اینان احتماال به اعداد و ارقام پایینی در اداره استارت آپ 
می رسند که باعث می شود بگویند ما با اعداد و ارقام کوچکی یک استارت آپ را پیش 

برده ایم.
اما زمانی هم هست که ما می خواهیم تیمی جمع کنیم، آن هم در شرایطی که همزمان 
یک موقعیت شغلی داریم و قرار است به دیگران حقوق دهیم که این کار را  انجام دهند. 
به گروهی دیگر حقوق می  دهیم که برنامه ای برای ما بنویسند. به گروهی دیگر پول 
می دهیم که کارهای بازاریابی را انجام دهند و… و وقتی  اینها را جمع می زنیم به این 

نتیجه می رسیم که چنین وضعیتی خیلی متفاوت با گروه اول است. داستان هایی که 
در مورد موفقیت استارت آپ ها در ایران و جهان شنیده ایم، مربوط به گروه اول است و 

ما به جنبه های هزینه اش توجه نمی کنیم.
اما نکته دومی هم در مورد هزینه ها در اغلب استارت آپ ها وجود دارد. زمانی هست 
که ما می خواهیم محصولی را تولید کنیم و به اقوام و نزدیکان خودمان، محله یا شهر 
کوچکمان بفروشیم و زمانی دیگر، در فضای وب و در گستره وب می خواهیم به سراسر 
کشور محصول را بفروشیم. در این شرایط باید سراسر کشور از آن مطلع شوند و آن 
وقت دیگر از عدد و رقم باالیی باید استفاده شود تا مخاطبان هدف، خبر ما را بشنوند و 

اطالع رسانی و تبلیغ اثرگذاری صورت گیرد.
تبلیغ در فضای وب به سرعت در حال گران شدن است. مانند گذشته تبلیغ در فضای 
وب ارزان نیست. حتی االن فضای تبلیغ در وب به قدری شلوغ و نسبتا پرهزینه است 
که بعضی وقت ها حتی کسب وکارهای اینترنت  محور هم مجبورند از فضای غیر وب نیز 
استفاده کنند تا پیام خودشان را بتوانند موثرتر انتقال دهند. االن در سطح شهر وقتی 
تردد کنید، درصد قابل توجهی از بیلبوردها در اختیار این نوع کسب وکارهاست. نتیجه 
چه می شود؟ این می شود که ما با برآورد بسیار کم وارد کسب وکار استارت آپی می شویم 
و این به طور طبیعی به شکست می انجامد. عمده پولمان صرف تولید نرم افزار می شود و 

برای بقیه کار اصال پولی نداریم.
خطای دیگری که می خواهم بگویم این است که برخی تنها عامل موفقیت کسب وکار 
استارت آپی را داشــتن تکنولوژی می دانند. یعنی مثال اگر نرم افزاری بنویسند که 
کســی بتواند روی آن نرم افزار سفارش اینترنتی تاکســی بدهد و یک نرم افزار هم 
 بدهند که در اختیار تاکسیداران باشد، فکر می کنند حتما آن کسب وکار روی ریل 

می افتد.
یا مثال اگر یک برنامه استارت آپی بنویسند که بتواند سفارش غذا بدهد، فکر می کنند 
تمام ماجرا همین است. این ذهنیت، دو مشکل ایجاد می کند. یک بخش، بخش هزینه 
اســت که در بخش قبل گفتیم. اما بخش دیگر بخش فهم عمیق و دانش عمیق آن 
کسب وکار است. یعنی اگر مثال می خواهیم در حوزه گردشگری وارد شویم و سیستم 
سفارش اینترنتی خرید بلیت هواپیما داشته باشیم، آیا می توانیم بدون فهم کسب وکار 
گردشگری و اینکه در فضای ریلی و... چه اتفاقی می افتد و ارتباط شان چگونه است، 
این کسب وکار را شکل دهیم؟ امروزه بســیاری از استارت آپ ها به دلیل عدم دانش 

توسعه دهندگانشان از فضای واقعی کسب وکار شکست می خورند.

 بر طبق توافقی که بین 
دو شرکت به عمل آمده 
مســافران تاکسی های 
اوبر می تواننــد تا زمان 
رسیدن به مقصد به جای 
رادیو از طریق اپلیکیشن 
اسپاتیفای به آهنگ های 
مورد دل خواه خود گوش دهند. هدف 
از این کار افزایش دامنه  مشتریان هر 

دو شرکت بود.
چنین مشارکت هایی می تواند برای هر 
نوع کسب و کاری مفید باشد؛ به شرط 
این که هر یک از طرفین به روش های 
بهره برداری بیشــتر از این مشــارکت 
آگاه باشــند. زمانی که شــریک مورد 
نظر خود را پیدا کردید، ســعی کنید 
بهترین همکاری را جهت آغاز کاری که 
بیشترین سود را در طی سال ها عاید هر 

دوی شما خواهد کرد، داشته باشید.

برای داشتن یک مشارکت تجاری موفق 
می توانید از چهار راه کار زیر بهره ببرید:

وواضحطوربهراخودانتظارات-۱ 
روشنبیانکنید

اولین اصل مشــارکت وجود ارتباطی 
صمیمی و محکم بین شرکای تجاری 
اســت؛ ولی در عین حــال باید نحوه 
همکاری، انتظارات دو طرف از یک دیگر 
و سایر جزئیات به صورت واضح و شفاف 
مشخص شود. ســاختار کسب وکار را 
تعریف کنید. میــزان اختیارات هر دو 
طرف و دستاورد این مشارکت برای هر 
یک از طرفین را مشخص کنید. به این 
ترتیب ســردرگمی و نگرانی رهبران، 

کارکنان و مشــتریان هر دو شــرکت 
کاهش خواهد یافت.

به عنوان مثال شاید شما رشد و ترقی 
شرکت را وابســته به این امر بدانید که 
کارمندان هــر کاری که بابت موفقیت 
شرکت نیاز است انجام دهند. و در مقابل 
موفقیت شرکت برای شریک تان به این 
معنا باشــد که هر کارمند یک عنوان 
مشــخص با وظایف تعیین شده داشته 
باشد. تعریف انتظارات، از چنین اختالف 
نظرها و مشــکالت )که ممکن اســت 
از طرف هر یک از شــرکا ایجاد شود( 

جلوگیری می کند.

ازبخشیراتانتجاریشریک-۲
بدانیدخودکاریتیم

یکی از مشــکالتی که کسب وکار های 
مشارکتی با آن روبرو می شوند، رقابت ها 
و درگیری های ایجاد شــده بین شرکا 
است. این مشکل سبب می شود حدود 
۸۰ درصد از این کسب وکارها سرانجام 
با شکسست مواجه شوند. تعیین دقیق 
نقش هر فرد و تعریف وظایف اگر چه در 
ابتدا می تواند وقفه ای در شروع کار ایجاد 
کند ولی در نهایــت از به وجود آمدن 
چنین مسائلی جلوگیری خواهد کرد. 
اگر هر دو طرف زمانــی را برای کامل 
کردن یک دیگر صرف کنند در نهایت 

به رشد و شکوفایی خواهند رسید.

به عنوان مثال برای چنیــن رفتاری، 
می توان از همکاری دو شــرکت نایک 
و آمــازون جهت ایجاد یک فروشــگاه 
دیجیتال برای محصــوالت نایک نام 
برد. جهت جلوگیری از به وجود آمدن 
هر گونه مشــکل خاصی، آن ها در آغاز 
کار زمانی را صرف از بین بردن تمامی 
اختالفات و روشن کردن مسائل کردند. 
با این حال، دقت کنید که مشــارکت 
تجاری شما به اســتفاده از تکنولوژی 
و مشــتریان شــرکت متقابل محدود 
نگــردد. مشــارکتی ســازنده و مفید 
اســت که در مورد یادگیری و رشد و 
 بهره برداری از دانش و تجربه یک دیگر 

باشد.

مشارکتورشدبرایرااتاقی-۳
دوطرفاختصاصدهید

به یاد داشته باشید که هنگام مشارکت 
شــما تنها منابع خود را بــا یکدیگر به 
اشتراک نمی گذارید، بلکه تا حدی که 
امــکان دارد توانایی ها یتان را نیز با هم 

شریک می شوید.

شــرکت نرم افــزاری Exago کــه 
و   Walmart شــرکت های  بــا 
Autotask همــکاری می کنــد، 
انعطاف پذیــری و توســعه طلبی را در 
مورد مشارکت های فنی امری کلیدی 
می داند. به گفته  این شرکت محصوالتی 
که در زمینه  هوش تجاری )BI( تولید 

می شــوند باید این قابلیت را داشــته 
باشــند که در طول سال های متمادی 
نیاز مشــتری را حتی با وجــود تغییر 

فراوان پوشش دهند.
از دیدگاه تجاری، یکی از اصل های مهم 
و حیاتی در هر مشارکتی انعطاف پذیری 
و توسعه طلبی است. زیرا میزان توانایی 
شما در گسترش منابع باعث می شود تا 
کارمندان آزادی عمل بیشــتری برای 
نوآوری محصــوالت جدیــد، ارتباط 
متقابل با مشتری و غیره داشته باشند. 
یک مشارکت ارزشمند باید از توانایی 
سازگاری با گذر زمان و اشتراک گذاری 

منابع برخوردار باشد.

وصداقتخودمشــارکتدر-4
شفافیترااصلقراردهید

ایجاد یک مشارکت و بررسی جوانب و 
شــرایط موجود برای اطمینان حاصل 
کردن از توانایی رشد آن امری ضروری 
بوده ولی برای رسیدن به موفقیت کافی 

نیست. 

یک موفقیت مانــدگار و طوالنی مدت 
به صداقت و درستی و شفافیت طرفین 
نیازمند اســت.نقاط ضعــف و قدرت 
خود را مشخص کنید و از طرف مقابل 
خود نیز درخواست کنید تا این کار را 
انجام دهد. هر دو شرکت قبل از شروع 
به شــراکت باید در مــورد توانایی ها و 
کمبود های خود روراســت و شــفاف 
باشند.این شفافیت ســبب می شود تا 
بتوانیــد از فرصت ها اســتفاده بهتری 
بکنید و از شکست هایتان درس بگیرید. 
بهترین سیاست برای ایجاد هر رابطه ای 
صداقت است و اگر شــما آن را به یک 
الویت تبدیل کنید از مشارکت تجاری 

خود بیشترین بهره را خواهید برد.

ممکن است گام بعدی برای شرکت شما 
آغاز یک شراکت باشد، و آینده شرکت 
شما به ساخت، نحوه تعامل و حفظ آن 
وابسته خواهد بود. با دنبال کردن مراحل 
بــاال می توانید یک همــکاری خوب و 

موفق داشته باشید.

چهار کلید طالیی ؛

راههاییبرایدستیابیآسانبهمشارکتموفق

هرنقشدقیقتعیین
وظایفتعریفوفرد

تواندمیابتدادرچهاگر
کارشروعدرایوقفه

نهایتدرولیکندایجاد
چنینآمدنوجودبهاز

جلوگیریمسائلی
دوهراگر.کردخواهد
برایرازمانیطرف

دیگریککردنکامل
نهایتدرکنندصرف
شکوفاییورشدبه

خواهندرسید.

تجاریفعالیتهایپایهتواندمیموفقمشارکتیکداشتن
شماراقویترکندوشانسموفقیتتانراافزایشدهید.

هاییراهبهترینازیکیهاشرکتسایرباتجاریمشارکت
.شودشماهایمشتریتعدادافزایشسببتواندمیکهاست
بیندرشمااعتباروارزشمیزانرفتنباالباعثاینبرعالوه

مشتریانقبلیمیشود.
مشــارکتبهتوانمیمطلباینصحتبررســیبرای

.کرداشارهاسپاتیفایواوبرهایشرکت

،،
دقتکنیدکهمشارکت
تجاریشمابهاستفاده
ازتکنولوژیومشتریان

شرکتمتقابلمحدودنگردد.
استمفیدوسازندهمشارکتی

رشدویادگیریمورددرکه
وبهرهبرداریازدانشوتجربه

یکدیگرباشد.

زومیت
یـــادداشت
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ایراناستارتآپ
یـــادداشت

اسالمیآپاستارت
چیست؟

استارت آپ، کســب و کاری است 
که با تغییر در مدل درآمدی و مدل 
اجرایی، توانســته است طرحی نو 
ایجاد کند استارت آپ اسالمی نیز 
کســب  و  کاری اســت که در تمام 
ســطوح، اعم از چگونگی تعامل با 
مخاطب، چگونگی فروش محصول، 
چگونگی تعامل با کارمندان خود و 
سایر موارد، واجد ارزش های اسالمی 

باشد.
علی اکبــر، محقق حوزه کســب 
و کار اســالمی و عضــو شــورای 
 نوآوری شتاب  دهنده امید، درباره 
اســتارت  آپ  دینــی و اســالمی 
اظهــار کــرد: اگر بررســی کنیم 
متوجــه مــی  شــویم کــه ده  ها 
تعریف بــرای اســتارت  آپ وجود 
 دارد. مثــال عده  ای اســتارت  آپ

 را راه  حلی موجز و سریع برای یک 
چالش تعریف  کرده  اند که قابلیت 
برطرف شدن آن سخت است. برخی 
 دیگــر اســتارت  آپ را به مفهومی

 دیده  اند که بتواند سریع و چابک به 
راه  حل دست پیدا کند.

مفهوماستارتآپ
وی ادامه داد: تعریــف جامع همه 
تعاریف این اســت که استارت  آپ، 
کســب و کاری اســت که با تغییر 
در مدل درآمدی و مــدل اجرایی، 
توانسته اســت طرحی نو در اندازد. 
برخی صفات نیز بر استارت  آپ بار 
می  شود؛ به عنوان مثال گفته می  
شود استارت  آپ باید مقیاس پذیر 
باشد و اگر تعداد مشتریان ما صد برابر 
شد، ســتاد و محل کار ما صد برابر 
نشود بلکه مثال ده نفر به نیروهای 

ما اضافه شود.
این محقق حوزه کسب و کار اسالمی 
درباره اســتارت  آپ دینی و قرآنی 
گفــت: در این حوزه هــم تعاریف 
مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال، 
عده  ای کسب و کارهایی که حوزه 
جهان اســالم و مخاطب اسالمی 
را مورد توجــه قرار داده  باشــند، 
استارت آپ اسالمی می  نامند؛ فارغ 
از اینکه بنیانگذاران آن چه قصد و 
نیتی دارند، از کجا هستند و حتی 

ممکن است مسلمان هم نباشند.

استارتآپاسالمیچیست؟
اکبر ادامه داد: آنچه که از نظر بنده 
به عنوان استارت  آپ اسالمی تلقی 
می  شود، کسب و کاری است که بنا 
داشته باشــد در تمام سطوح صف، 
ستادی، فرآیندها و اجرائیات خود، 
اعم از چگونگی تعامل با مخاطب، 
چگونگی فروش محصول، چگونگی 
تعامل بــا کارمندان خود و ســایر 
ســطوح، واجد ارزش های اسالمی 
باشد. عضو شــورای نوآوری شتاب 
 دهنده امید اظهار کــرد: معتقدم 
استارت  آپ اســالمی و قرآنی، یک 
 مفهوم بلند است که باید طی سال  ها

 به آن برســیم. تعریف دیگری که 
از استارت  آپ اســالمی وجود دارد 
این است که این اســتارت  آپ، بر 
 روی بــازار جهان اســالم تمرکز

 دارد.
این محقق حوزه کسب و کار اسالمی 
اظهار کرد: اســتارت  آپ اسالمی، 
محصولی برای رفع نیاز مسلمانان 
تولید می  کند یا یــک فرهنگ یا 
ایده اســالمی را ترویج یا مشکلی 
را از جهان اسالم برطرف می کند؛ 
بنابراین، یک استارت  آپ برای اینکه 
بتواند عنوان اسالمی را یدک بکشد 
باید دارای ارزش هــای حداکثرِی 

اسالمی باشد.

ایمنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S



Isfahan: A Persian beauty
An Iranian proverb says Isfahan is half the world. I 
say it’s at least half Persia. For indeed, all romantic 
notions of the Orient are fully serviced here.First, 
there is the Naqsh-e Jahan Square, a 500-meter area 
that is said to be the second largest square in the 
world after Tiananmen Square in Beijing – well, in 
the opinion of the local population it is the greatest 
square anyway. Especially on Friday, the weekly 
holiday in Islam, the people gather together. Big 
families, friends, and lovers spend their evenings 
on the green grass and enliven the place with a lively 
atmosphere.On the other hand, the city comes up 
with some of the most magnificent buildings in the 
entire Middle Orient. First of all, there is the royal 
mosque Masjid-e Shah (or Masjid-e Imam) and the 
majestic Sheikh Lotfollah Mosque directly at Imam 
Square.Then there is as well the gigantic Jameh 
Mosque of Isfahan (Masjid-e Jameh) hidden behind 
the bazaar that no visitor should miss. Not to forget 
the lovely Behesht Palace and the impressive Forty 
Pillars Palace Chehel Sotoon amidst wonderful 
sprawling gardens.For the hot hours of the day, I 
can recommend a stroll through Bazaar-e-Bosorg 
Isfahan, under whose thick walls you can lose 
yourself extensively. The bazaar is mainly famous 
for the finely crafted carpets and handicrafts.
And in the evening, when the sun sets behind the 
peaks of the Zagros mountain range, the only thing 
missing is a visit to the Pol-e Si-o-Seh (Si-o-Seh 
Bridge), a 400-year-old 33-arch bridge that has 
lost any trace of charm and despite all the efforts 
of the government in the evening is still a popular 
meeting place for the young population and secret 
turtledoves. No wonder, Isfahan, one can easily fall 
in love with you.
Yazd: The most picturesque desert city
Yazd lies 250 km east of Isfahan and is the Persian 
desert city. One almost gets the impression that 

at any moment Luke Skywalker could pass by on 
a futuristic air vehicle. In fact, the old city of Yazd 
is almost completely made of sun-dried clay that 
ensures for a pleasant coolness inside the houses 
and for a light brown skyline from the outside, that 
is dominated by the Badgirs, ancient wind towers 
rising from almost every roof in the desert sky.
Originally built at an oasis, the Mud City of Yazd is 
one of the oldest cities in Iran – the UNESCO even 
claims that Yazd would be the “oldest adobe city 
in the world”. And besides the water museum, 
the Friday Mosque (Masjed-e Jameh) and the 
Ateshkadeh Fire Temple, the imposing Zoroastrian 
Towers of Silence just outside the city centre are also 
worth a visit. You can reach them in 15 minutes by 
taxi.However, the best thing to do in Yazd is strolling 
along the winding streets of the old town, where one 
feels a little bit like on an alien planet.
Kachan: Iran for newbies
The oasis city of Kachan, just north of the metropolis 
of Tehran, is a good introduction for first-visitors 
to the country and my little insider tip besides the 
better-known sights and cities in Iran. In addition 
to the extremely photogenic Agha Bozorg Mosque, 
it comes up with a small but nice bazaar including 
an impressive caravanserai called Khan Amin al-
Dowleh Timche.Especially a visit to the 1000 m² 
big Sultan Amir Ahmad Bathhouse is worth a visit, 
a historic bathhouse from the Safavid period in the 
16th century (The Persian name is “Hammam-e 
Sultan Amir Ahmad”). Tip: Make sure to climb up to 
the roof, from where you have a stunning view over 
Kachan.It is also worth visiting one of the traditional 
houses that were built in the 18th century, such as 
the Tabatabaei House (Khan-e Tabatabaei) or the 
Ameri House. Kachan also comes up with one of 
the oldest and most famous Persian gardens, the 
Bag-e Fin, called the “Fin Garden”. Also, Kachan is the 
perfect starting point for a trip to the Dasht-e Kavir 
desert (see below).
Shiraz: The City of Poetry
Shiraz is the capital of the central southern province 
of Fars and is regarded as the city of love, gardens 
and great poets, led by the major poets Hafez and 
Saadi, who even Johann Wolfgang von Goethe once 
adored. Today, their graceful mausoleums, the tomb 
of Hafez and tomb of Saadi, in splendid extensive 
attract legions of Persian visitors.Even if the name of 
the city suggests otherwise, Shiraz is not a city full of 
delicious red wine. Because just like anywhere else 
in Iran, alcohol strictly prohibited.
Persepolis: The pride of the ancient Persians

When it comes to attractions in Iran who really 
no Iran-traveler should miss, you definitely 
have to name Persepolis. The former capital of 
the Achaemenid Empire is now one of the most 
impressive ancient sites worldwide. It is unclear, 
however, why the UNESCO waited until in 1979 to 
declare it a World Heritage Site.In fact, the remains 
of a large resort with its huge pillars, walls, and 
stairways, with amazingly well preserved and very 
detailed elaborate reliefs let no doubt about the 
former glory of this city. Anyone who comes here 
should be sure to book one of the local guides who 
lead through the ruins with full enthusiasm while 
reporting with loving devotion of the traditions and 
architecture of Xerxes and others.
Bam & Rayen: Cities of Clay
And then there are the famous citadels of Iran. 
Particularly worth visiting are the cities of 
Rayan and Bam, that offer the most beautiful 
Clay fortresses of the country. The latter was 
destroyed almost to the ground by the devastating 
earthquake in Bam in 2003. Since then, hundreds of 
archaeologists are busy building up the mud walls 
of the venerable Arg-e Bam again. A trip to one of 
the most important cultural monuments of Iran is 
still worth the effort.However, my favorite fortress 
is the other one: the citadel of Rayen. It is located 
about 150 kilometers northwest of Bam and 
was remained mostly untroubled by the century 
earthquake. The Arg-e-Rayen once stood in the 
shadow of mother-Arg-e-Bam citadel for a long 
time. These days it attracts more and more visitors, 
of course also because of the severe destruction 
in Bam. But maybe also because of the almost too 
perfect image of the imposing loam castle at the foot 
of the majestic Mount Hezar in the background, that 
is truly something that you won’t forget so quickly.
Qeshm Iceland: Nature Wonderland at the 
Strait of Hormuz
Pure nature and a touch of Monument Valley: 
Qeshm Island is located in the Persian Gulf, it is a free 
trade zone and therefore a year-round destination 
especially for wealthier Iranians. Do not miss the 
impressive Canyon, or “Valley of Stars” as it is called 
by locals, a Canyon only builds by the shift of plates, 
water, and the wind.Especially worth visiting for 
outdoorsman and bird lovers is the Hara mangrove 
forest on the north coast of Qeshm Island, which is 
not only popular with tourists but also beloved by 
migratory birds. The incredible biodiversity can be 
great for a one-hour excursion with a fishing boat, 
although this comes out not to be very cheap.
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Sepahdari 
School in Arak: 
A Tourist 
Attraction of 
Iran

Located next to the Arak 
Bazaar in the old texture 
of the city, Sepahdari 
Mosque and School were 
built during the reign of 
Qajar king Fath-Ali Shah 
(1772–1834) by his 
son-in-law Yusef Khan-e 
Gorji, who was also the 
founder and governor of 
Arak, central Iran.
The design of the iwan 
(a vaulted space, walled 
on three sides and open 
on one side), dome and 
student chambers as well 
as the tikework of this 
complex are reminiscent 
of Safavid (1501–1736) 
architectural marvels.
The Sepahdari School has 
a four-iwan layout with 
the north and southern 
iwans being taller than 
the other two. There are 
25 chambers for students 
around the courtyard 
and each chamber has a 
small terrace.
Each chamber has a 
façade decorated with 
seven-colored tiles 
with geometrical and 
flower patterns. Imam 
Khomeini (1902-1989) 
taught at this school and 
resided in one of the 
chambers east of the 
courtyard.
The mosque has a 
12-meter entrance iwan 
and an 18-meter brick 
dome with a square 
dome chamber.  This 
single-shell dome is 
considered the biggest 
dome in the old texture 
of Arak. The dome has a 
simple exterior and an 
underdome decorated 
with mo’arraq tiles with 
geometric motifs and 
inscriptions.
This is the first religious 
school (seminary) in 
Qom and many of the 
most prominent Shiite 
clerics and Sources of 
Emulation including 
Grand Ayatollah 
Abdolkarim Haeri Yazdi 
(1889-1937), who 
was the founder of the 
Qom seminary, Grand 
Ayatollah Mohammad 
Reza Golpaygani 
(1898 - 1993) and the 
founder of the Islamic 
Republic Grand Ayatollah 
Ruhollah Mousavi 
Khomeini studied  
there.
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where to stay

Want to stay a night in Isfahan like a king? Well, 
there is a former palace that recently turned 
into a Hotel! Ghasre Monshi Hotel is one of the 
few palaces belonged to king Fathali from Qajar 
dynasty and it has about 100 years old. Ghasr 
means palace in Persian. The location of this 
hotel is perfect for those who want to navigate 
the city on their foot and enjoy passing through 
old neighborhoods. Also, numerous tourist 
attractions of Isfahan is in your vicinity.
If you step outside Ghasre Monshi Hotel and 
walk through Ghasre Monshi alley, you can 
reach Isfahan Bazaar. In this historical part of 
town, you can find Isfahani artists who present 
their elegant and beautiful handicrafts. As you 
may know, Isfahan is a homage to most famous 
handicraft artists. Here is one of the best places 
in Isfahan to buy souvenirs such as Mina Kari, 
Firoozeh Kobi, and so on.
If you follow this route you will find yourself 
reaching UNESCO World Heritage Site, Naghsh-e 
Jahan Square. But on your way to the square, 
there is a Zoorkhaneh (a place where traditional 
Iranian sport is held). This sport is really unique 
and you can’t find it anywhere in the world! 
So, make sure you won’t miss it. Ali Qapu, Shah 
Mosque, Gheysarieh Gate, and Sheikh Lotfollah 
Mosque are four well-known tourist attractions 
that are on each side of Naghsh-e Jahan Square.
As Ghasre Monshi Hotel has historical 
importance, renovation of this place was under 
the supervision of Isfahan Cultural Heritage 
Organization. The hotel has a restaurant 
which serves a variety of Persian dishes and 
especially traditional foods of Isfahan. If you 
are a vegetarian there is no need to worry, there 
are special food for you on the menu as well. 
Also, the staff is bilingual, so you don’t have 
communication difficulties and they are at your 
service 24 hours a day.
Moreover, there are five types of rooms in Ghasre 
Monshi Hotel. You can choose from single, twin, 
double, triple, or VIP room (twin and double). It 
is worth to mention that the hotel is kid-friendly 
too. Children between 3-8 can stay and only pay 
half. You can enjoy high-speed Wi-Fi throughout 
the hotel. There is a cafe where you can treat 
yourself to a drink or snack. Other amenities are 
the western toilet, indoor fridge, and phone. Also, 
the breakfast is complimentary.

Safavi ,The Best House

where  to eat

This house is one of the great architecture 
works done by Polsheer Architects, Planners 
and Enhineers in Isfahan.
Polsheer company the designer and supervisor 
of this project are a group of talented architects 
who work and create by passion. They have 
mind blowing ideas and they are known as 
a successful company in Isfahan, Iran and 
worldwide.
The Safavi house is inspired by Chehel Sotoon in 
Isfahan and the use and reflection of water and 
colours in facade and windows has created an 
everlasting architecture for this building. Safavi 
building is one of the best buildings that I ever 
saw in my life and I score it 10 out of 10 for the 
design and build.

Magnificent mosques, ancient 
caravansaries, impressive rock tombs and 
former royal cities of the ancient Persian 
Empire – Iran lures with a colorful bouquet 
of architectural masterpieces and unique 
natural wonders. My stories are not for 
1001 nights, but five weeks of backpacking 
in Iran from the Caspian Sea in the north to 
the Persian Gulf in the very south and still 
offer plenty of narrative material. Here are 
my favorite sights and cities in Iran.
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Vahid Mazloumin, known as 
Sultan of Coins, was executed in 
Tehran early on Wednesday.
In early July, Mazloumin, 
58-year-old gold coin dealer, was 
arrested.He and his accomplice 
Mohammad-Esmaeil Qassemi, 
who had formed a smuggling 
gang were convicted of 
being involved in economic 
corruption, manipulating the 
domestic currency market and 
making illegal deals, and they 
were sentenced to death.
Based on a report released 
by Central Bank of Iran (CBI) 
about nine months ago, and 

after investigation carried out 
by Iran’s Ministry of Intelligence 
and the Police, a number of 
key individuals involved in 
embarrassing the Forex and 
currency markets were arrested.
In recent months, economic 
situation and the instability in 
the Forex market have caused 
popular discontent. 

Iran-
Turkey 
trade to 
exceed 
$12bln: 
Official
The value of trade 
exchange between 
Iran and Turkey is 
expected to surpass 
$12 billion this year, 
an Iranian official 
said.
Speaking at a press 
conference in Iran’s 
northwestern city 
of Tabriz, chair-
man of Iran-Turkey 
joint chamber of 
commerce, Reza 
Kami, said the two 
neighbors enjoy an 
acceptable amount 
of bilateral trade in 
spite of all political 
ups and downs.
He said the trade 
exchange between 
Iran and Turkey is 
predicted to exceed 
$12 billion this year.
The main obsta-
cles to trade ties 
between Iran and 
Turkey are the bank-
ing issues and the 
transfer of money, 
so the private sec-
tors should open up 
a joint bank in order 
to accelerate the 
currency transfer 
between the two 
sides, Kami further 
said, adding that 
Turks have fortu-
nately approved the 
idea.
Iran was ranked 
19th in the list of top 
export destinations 
of Turkey and has 
been reported as the 
7th major source of 
imports to Turkey in 
the first five months 
of 2018.
Iran and Turkey 
have set a $30-bil-
lion annual trade 
target, signing sev-
eral agreements to 
enhance coopera-
tion in various areas.
In October 2017, 
Turkish President 
Recep Tayyib Er-
dogan visited Iran 
to attend the fourth 
round of strategic 
meetings between 
Iran and Turkey.

economy
What’s News

ISFAHAN
N E W S

News

Economy
Thursday,November15,2018, No.92

ISFAHAN
N E W S 06

Iran hangs ‘Sultan of Coins’

In a video interview with Iranian 
Ambassador to London, Hamid 
Baeidinejad, released by CNN on 
Tuesday, he was asked to comment 
on how “realistic” the claims by US 
National Security Advisor, John Bolton, 
are regarding the US’ attempts to 
squeeze Iran’s economy to the point 
Iran would be forced to change its 
behavior.
“It is regrettable that such disastrous 
language is used,” he said. “We’ve 
heard [US Secretary of State] 
Pompeo mistakenly saying that 
if Iran wants to keep its nation fed, 
it needs to agree with the US. Such 
language is extraordinary and not 
understandable. The exemptions that 
they have been providing to many 
states around the globe means that 
the US has failed to create a kind of 
consensus among the countries to 
have unified sanctions against Iran 
and [the US] has been under pressure 
from so many circles here and there 
who want to continue working with 
Iran, so they have been pressured into 
accepting to give those waivers.”
Baeidinejad went to note, however, 
that Iran started to feel the strain on 
its economy from five or six months 
ago. “The important thing here 
is the psychological impact rather 
than having any practical effect on 
the ground. US is waging a kind of 
psychological warfare to frighten 
people and sabotage our economy. 
But gradually we could in fact manage 
to find ways and means that guarantee 
we can continue to export oil.”
US claimed it would cut Iran’s oil 
exports to zero, but it has failed to do 
so, he added.
Asked about how Iran is exporting 
its oil in the face of US sanctions, 
Baeidinjad said there are a lot of 
alternatives to sell oils because the 
country has had a lot of experience 
in the past. “The difference between 

this time from the previous time is 
that other countries are not willing 
to comply with the US’ request, so we 
have enough leverage to continue our 
exports.”
He voiced regret that major companies 
have been leaving Iran due to US 
pressure, adding “but in the meantime, 
we have met a lot of interest from the 
SMEs to work with Iran and we are in 
close contact with the European Union 
on how we can ensure that the SMEs 
can continue doing business with Iran.”
CNN then showed a part of Pompeo’s 
speech listing the 12 conditions 
for Iran to comply with, asking 
Baeidinejad if Iran has started to 
comply with any of those conditions.
The Iranian envoy said the 
accusations are unfounded. “This is 
the contradiction we see in the US. On 
the one hand, we see President Trump 
making repeated requests to meet 
with President Rouhani, and on other 
occasions, we see these contradictory 
statements about the conditions the US 
wants to be met by Iran. This shows no 
consistent policy in the US.”
“They are putting forward conditions 
that they know better than anyone that 
is impossible for Iran to accomplish. 
With respect to the Iran nuclear deal, 
for instance the enrichment, that was 
possible because the US shifted its 
policy from zero enrichment to a level 
of enrichment for Iran. Now they are 
saying we should go back to the zero-
enrichment stage which is impossible.”
Asked whether Iran would continue 
to stay in the JCPOA despite the US 
withdrawal, he said “we are in close 
negotiations with other countries and 

partners to the deal – China, Russia 
and the E3 – and EU is also heavily 
involved, and we hope that we can 
reach an understanding that they 
would be able to ensure that the JCPOA 
could continue to be implemented. If 
we can reach that understanding we 
will be continuing our compliance 
under the agreement.”
Asked to comment whether Iran is 
benefiting from the international 
pressure on Saudi Arabia in the 
wake of Khashoggi’s murder, he said 
“the benefit that we can get from 
this new situation is that the West 
understands better that the policy of 
coercion and intimidation by Saudi 
Arabia would not be successful in 
the region. They started the Yemeni 
war, they took hostage the prime 
minister of Lebanon, they tried to 
blockade Qatar, and they have adopted 
a policy in the region that endangers 
peace and security. If now the US and 
European partners would understand 
that this policy has in fact left a quite 
devastating impact on the security of 
the region and try to see what they can 
do to redress the situation that would 
be the benefit we could all hope to get.”
About the Yemeni crisis, he said 
“we have always stressed that there 
needs to be ceasefire on the ground 
and according to our knowledge, the 
Houthi government was always ready 
to enter into a ceasefire agreement 
but the problem was and is that the 
Saudi- and UAE-led coalition never 
believe that a political solution is the 
only way to resolve the Yemeni issue; 
they believe in a military issue to solve 
the crisis, which is impossible.”

Afghanistan talked US into 
exempting Chabahar from 
sanctions
Afghan Minister of Transport and Civil Aviation, 
Muhammad Hamid Tahmasi, told Mehr News 
that senior Afghan officials had held negotiations 
with the US for the exemption of Chabahar port 
activities from sanctions.
Iran, India and Afghanistan signed an agreement in 
May 2016 to facilitate and simplify the shipment of 
goods to and from Afghanistan through Chabahar 
port. India has sent seven shipments containing 
110,000 metric tons of wheat, 2,000 tons of edible 
seeds such as lentils, as well as spare parts for large 
vehicles needed for reconstruction and mining 
work in Afghanistan. Chabahar port activities were 
exempted from sanctions in an announcement 
made by the US State Department on Nov. 7.
Speaking to Mehr News correspondent on the 
sidelines of IRU World Congress in Muscat, 
Afghanistan’s Minister of Transport and Civil 
Aviation, Muhammad Hamid Tahmasi, said 
Chabahar port has been exempted from US 
sanctions after senior Afghan authorities held 
negotiations with their American counterparts 
on the issue.
This is a good opportunity for Iran, Afghanistan 
and India to further boost exports, imports and 
other trade transactions, he added.
He stressed that the major part of Afghanistan’s 
exports are done through Iran, adding that the 
Khaf-Herat Railroad is of high significance for 
trade and transit between the two countries.
He further maintained that his delegation had held 
a session with the Iranian side on facilitation of 
transport in a bid to expand trade transactions. He 
also said the Afghan side is ready to minimize the 
costs, even the legal ones.

Japan after appropriate 
solutions to continue Iranian 
crude import: envoy
Japanese ambassador to Tehran Mitsugu Saito 
Tokyo is after arriving at appropriate solutions for 
the continuation of crude oil imports from Iran.
Making the remarks in a Tuesday meeting with 
Iranian Parliament Speaker Special Aide on 
International Affairs Hossein Amir-Abdollahian, 
the envoy highlighted that Japan is committed 
to Iran nuclear deal, also known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Touching upon the long history of ties between the 
two countries, he highlighted the importance of 
strengthening bilateral ties in all areas of mutual 
interest.
For his part, Amir-Abdollahian congratulated 
Saito on his appointment as the new ambassador 
of Japan to Iran, hoping that a significant increase 
in economic ties would occur in his term.

 In an interview with CNN, 
Iranian Ambassador to London, 
Hamid Baeidinejad, said Iran 
now has a lot of alternatives 
to sell its oil seeing that other 
countries are not willing to 
comply with the US’ demands as 
they used to be in the past.

Iran’s UK envoy:Iran has enough 
leverage to continue oil exports

news

Iraq rejects US deadline to halt 
Iran gas imports
Iraq has rejected a US deadline to stop importing Iranian 
gas, warning that any halt to the supplies would create a real 
power crisis which sparked several days of unrest in Basra 
and elsewhere this summer.
“Stopping Iranian gas after the deadline will create a real 
power crisis. We need more time … the Americans are 
completely aware of how desperately we need Iranian gas,” 
an Iraqi official was quoted as saying on Wednesday.
The announcement came after the US embassy in Iraq said 
on Thursday that Washington had given Baghdad 45 days to 

stop purchasing gas and electricity from Iran.
Iraq has extensive trade ties with Iran and heavily depends 
on Iranian natural gas imports for electricity generation. 
Basra in southern Iraq was hit by violent protests which 
spread to other cities this summer, partly because of a halt of 
Iranian electricity exports.
Earlier this month, Iraq’s former prime minister and leader 
of the al-Wataniya faction in parliament Ayad Allawi warned 
that new US sanctions on Iran would have deep impact on 
the Iraqi economy.
Allawi said like the Iraqi government and other political 
leaders, he was opposed to unilateral US sanctions on the 
Islamic Republic, Iraq’s al-Maluma news agency reported.

Iraqi new Prime Minister Adel Abdul-Mahdi also said his 
country “will not be part of the sanctions regime, as it will 
not be part of aggression against any country.”
The two neighbors are currently working on increasing 
Iranian gas flow to Sadr, Baghdad and al-Mansuriya power 
plants through a 270-kilometer pipeline and to Basra near 
the Iranian border via a separate pipeline.
Iran’s gas supply to Baghdad began last June at a rate 
of 7 million cubic meters per day. It will increase to 35 
million cubic meters daily, according to the terms of their 
agreement.A second official told Reuters on Wednesday that 
Iraq would submit a request to the United States to allow it to 
import beyond the 45-day deadline.

“This is the 
contradiction we see 
in the US. On the one 

hand, we see President 
Trump making repeated 

requests to meet with 
President Rouhani, and 
on other occasions, we 
see these contradictory 
statements about the 

conditions the US 
wants to be met by 
Iran. This shows no 

consistent policy in the 
US.”



Zarif remarks on money laundering 
'honest' approach: Spox
What Foreign Minister Mohammad-Javad Zarif said 
about money laundering was 'an honest explanation 
of one of the problems of the country', said Iran's 
Foreign Ministry spokesman on Wednesday.'Several 
of the authorities had already talked about the 
problem and stated that finding a solution to the issue 
of money laundering has been emphasized by the 
Islamic Establishment,' said Bahram Qasemi.
'What Zarif said was neither new nor revealing; it 
was only a realistic approach to one of the side effects 
of the phenomenon, that is, using some financial 
resources to create psychological pressure against 
the legal measures taken by the government and its 
determination to promote transparency.'
Quoting Zarif, he said that many of the critics of the 
FATF are concerned about the country, but the fact 
that some Iranian or international criminal gangs 
are involved in money laundering is an undeniable 
reality.Speaking recently to a domestic news website, 
Zarif had said he believed many of such concerns 
on money laundering were the result of an honest 
approach toward the issue.But he also emphasized 
that behind some of such concerns were business 
interests.
US Vice President Threatens China 
with 'All-Out Cold War'
Relations between Beijing and Washington 
deteriorated in late May when US President Donald 
Trump announced that 50$ billion worth of Chinese 
goods would be subject to 25 percent tariffs in a bid 
to fix the US trade deficit with China.Since then, the 
two countries have exchanged several rounds of 
hefty trade duties.If China fails to "fundamentally 
change its behavior", it will face all-out cold war 
with Washington and its partners, US Vice President 
Mike Pence told The Washington Post.The remarks 
came ahead of the upcoming meeting between 
US President Donald Trump and his Chinese 
counterpart Xi Jinping at a Group of 20 summit slated 
for November 30."Trump is leaving the door open for 
a deal with Xi Jinping in Argentina, but only if Beijing 
is willing to make massive changes that the United 
States is demanding in its economic, military and 
political activities. This is China's best (if not last) 
chance to avoid a cold-war scenario with the United 
States," Pence underscored, Sputnik reported.
Iran considering Paris cyber-security 
initiative: Minister
 Iran's minister of communication said that the 
country is considering the initiative introduced 
by France on cyber warfare.Iranian Minister of 
Information and Communication Technology 
Mohammad-Javad Azari-Jahromi wrote on his 
Twitter page on Tuesday that Iran is considering 
the newly-introduced initiative by French President 
Emanuel Macron at the UNESCO Internet Governance 
Forum (IGF) on Monday.Warning on the risks 
threatening cyber space, the initiative sets limits on 
the states and private users of the Internet to exploit 
it for waging cyber war against others.

The plan for 
establishing 
a European 

army (military), 
strengthening 

euro against dollar 
(economy) and the 

repeated condemnation 
of US government’s 
policy of nationalism 

based on ‘America 
First’ (policy) depicts 
Trump as a lonely and 

bankrupt leader.

Europe to become more united

The increasing rift between Europe 
and the US under Donald Trump was 
more than anything else on display.
The US unilateral policies and the 
countermeasures adopted by the 
Europeans in three domains also 
pointed to the increasing isolation of 
the US in the world community.
The plan for establishing a European 
army (military), strengthening 
euro against dollar (economy) and 
the repeated condemnation of US 
government’s policy of nationalism 
based on ‘America First’ (policy) 
depicts Trump as a lonely and 
bankrupt leader.
Trump, who came to Paris on the 
heels of his self-proclaimed victory 
in the congressional mid-term 
elections, did not expect to see a more 
united Europe.
This time it was the French President 
Emanuel Macron’s time to put aside 
his passive policies vis-à-vis the US 
and, as a leader representing the 
European continent, came down 
strong on Trump in all the three 
domains (military, economy and 
politics).
Despite US pressures on European 
allies to increase their defense 
spending in NATO, as a strategic 
defense mechanism protecting both 
sides of the Atlantic, Macron talked 
up the idea of a European army that 

would in part serve to protect the 
continent from the US.
On the economic front, Trump who 
proclaims himself as the architect 
of the game of tariffs and unilateral 
sanctions — mostly by relying on 
the power of dollar —faced a plan 
that envisages euro getting stronger 
against dollar.
This comes as Trump’s chauvinist 
and warmongering policies were the 
fair game for the European leaders’ 
criticism against the US, something 
that indicates the world preference is 
to follow a peaceful co-existence and 
shunning antagonistic policies.
In a somber speech beneath the 
Arc de Triomphe, Macron decried 
“The selfishness of countries that 
regard only their own interests in 
saying ‘Our interests first and others 
don’t matter,’ we erase what is most 
precious to a nation, what makes it 
live, what makes it great, what is most 
important: its moral values.”
Macron’s remarks were the most 
stinging by a European leader in the 
two years since Trump came to power 
in the US.
German Chancellor Angela Merkel 

said the forum showed that “Today 
there is a will, and I say this on behalf 
of Germany with full conviction, to do 
everything to bring a more peaceful 
order to the world, even though we 
know we still have much work to do.”
The European will to have a more 
united front was even welcomed 
by Russian President Vladimir 
Putin who said it made sense for 
a powerful economic bloc like the 
European Union to want to defend 
itself militarily.“Europe is a powerful 
economic entity, a powerful economic 
union and it is quite natural that it 
wants to be independent, self-
sufficient and sovereign in matters 
of defense and security,” Putin said.
While Putin has called for financial 
transactions independent from 
dollar, he is also quite open to the idea 
of euro getting stronger.
The whole episode showed how 
an event that was supposed to be a 
ceremonious commemoration of the 
end of the First World War became a 
platform to unite Europe against the 
unilateral and nationalist policies 
of the US and avert a possible World 
War III.

 The ceremony held in Paris 
to mark 100 years since the 
end of First World War, in 
which more than 70 world 
leaders participated, painted 
an interesting picture of the 
latest status of the world.

 Iran’s Foreign Ministry Spokesman Bahram 
Ghasemi has dismissed the cheap remarks 
recently made by US National Security 
Advisor John Bolton, describing them as a 
symptom of his anti-Iran grudge and chronic 
sadism.
“Time, history and the Iranian culture have 
always been able to teach the necessary 
lessons to scoundrels who make excessive 
demands and who rave and rant, and [have 
been able] to easily tame insane, recalcitrant 
and unruly individuals,” the official website 
of Iran's Foreign Ministry quoted Ghasemi as 
saying on Wednesday.

“The cheap remarks by John Bolton, which 
indicate his bellicose nature and spiteful 
personality in dealing with Iranian people, 
are nothing new and remarkable,” he added.
“As he has shown since long ago, he has a 
long-standing grudge against Iranians. He 
has abnormal behavior and suffers from 
chronic sadism against Iran,” he said.
“He sometimes knowingly or unknowingly 
begins to talk and uses words that 
professional politicians usually avoid using,” 
the spokesman added.
He said such language basically does not 
exist in the diction of any professional and 

trained politician.
“It is no surprise to see an American official, 
who has been in contact with some terrorist 
groups since long ago and is being paid by 
them, make such cheap remarks,” he added.
“He speaks, with pleasure and very 
unconventionally and shamefully, of putting 
more pressure and imposing sanctions on 
Iran and threatening the country,” said the 
spokesman.
“Undoubtedly, he has not yet been able to 
gain a proper understanding of Iranians and 
Iran, and in the not-too-distant future, will 
certainly find the chance to understand the 

capability, 
vigilance and prudence of the 

Iranian nation and to get familiar with their 
history and culture,” Ghasemi noted.
“Today, like always, the great Iranian nation 
will stand up to foreign aggressors and 
the enemies of this land and nation with 
strategic patience and prudence as it always 
has,” he said.

Bolton’s remarks show his deep grudge against Iranians
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Investing in para sports to 
unleash hidden potentials: 
Iran Leader
 Investing in the para sports is actually tapping into the 
hidden potentials of the country, said Ayatollah Seyyed 
Ali Khamenei, the Leader of the Islamic Revolution, on 
Wednesday.
Ayatollah Khamenei, in a meeting with a group of 
Iranian medalists in the third Asian Para Games held 
in Jakarta in October this year, emphasized that 'The 
invaluable thing you did was to show that if the neglected 

capacities of humans or the country are being used, 
they can undoubtedly be contriving for progress and 
breakthroughs.'
'Sports championship is so big a value for countries that 
some of them, contrary to the motto that sports are not 
political, put political issues in the framework of sports,' 
Iran's Supreme Leader said.
He added that one of the problems of the country is that 
numerous domestic capacities, including geographical, 
cultural, human, and commercial ones, as well as 
underground resources and international exchanges, 
are not being used appropriately.
The third Asian Para Games, hosted by Jakarta, were held 

from October 16-8, with 
2,880 athletes from 41 
countries competing 
against each other 
in 13 disciplines.
Iranian athletes 
clinched 51 gold, 42 
silver and 43 bronze 
medals during the 
games.
A total of 209 Iranian 
Para-athletes took part in 
the games.

US National Security 
Advisor John Bolton 
vowed to "squeeze" 
Iran "until the pips 
squeak", a week after a 
new round of sanctions 
came into force.
Speaking in Singapore 
ahead of a summit on 
Tuesday, Bolton said, 
"We think the (Iranian) 
government is under 
real pressure and it's 
our intention to squeeze 
them very hard.
"As the British say, 
squeeze them until the 
pips squeak." 
"We are also going to 
significantly increase 
the enforcement of 
sanctions,” he added, 
France 24 reported.
In a recent interview 
with the BBC, US 
Secretary of State Mike 
Pompeo in similar 
remarks had said that 
Iranian officials must 
listen to Washington "if 
they want their people 
to eat."
The sanctions have 
been opposed by other 
parties to the 2015 
nuclear deal between 
Tehran and world 
powers-- Britain, 
France, Germany, China 
and Russia -- who have 
vowed to keep the 
accord alive.

Netherlands’ Deputy 
Foreign Minister Andre 
Haspels said that since 
IAEA recent report has 
verified Iran’s adherence 
to its commitments in 
Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), 
the European Union will 
continue supporting the 
international pact.
Making the remarks 
in a Tuesday meeting 
with Iranian 
Deputy Chairman of 
Parliament's National 
Security and Foreign 
Policy Committee Kamal 
Dehghani Firouzabadi 
in Tehran, Haspels also 
expressed concern over 
violation of international 
agreements like JCPOA 
and Paris by the United 
States.

US Security 
Chief Bolton 
Vows to 'Squeeze' 
Iran

Europe to 
continue 
supporting 
JCPOA: 
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Iranian Parliament Speaker Ali Larijani highlighted the recent 
military achievements of the Syrian army and allied forces in 
the face of foreign-backed terrorism and said the enemies of the 
Arab country have resorted to political pressures after failing on 
the battlefield.November, 10:45 - 2018 ,14 Politics Comments 
Syria Enemies Resorting to Political Pressures after Military 
Failures: Iran’s LarijaniSpeaking at a meeting with a Syrian 
parliamentary delegation in Tehran on Tuesday evening, 
Larijani said the Arab country has passed through “a difficult 
stage”.  Several years ago, Syria’s enemies who caused problems 
for the country, had assumed that the Damascus government 
would collapse in a few days, he said.However, the difficult era 
is gone thanks to the braveries of the Syrian army and people 

led by President Bashar al-Assad, he added.“The countries that 
once sought to break your resistance with military operations, 
today, are pressuring (Syria) politically…,” Larijani went on to 
say.  The remarks came as Syrian forces continue to reclaim 
much of southern parts of the country and are poised to liberate 
Idlib, one of the last remaining areas outside of Damascus’ 
control.Conflict erupted in Syria back in 2011, when a small 
group of opposition forces took up arms against Damascus. 
Soon, however, a mix of international terrorists and paid 
mercenaries mingled with and then largely sidestepped the 
armed Syrian opposition groups, effectively turning the Arab 
country into a battlefield for foreign governments opposed to 
Assad.

Syria Enemies Resorting to Political Pressures after Military Failures: Iran’s Larijani
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Iran Dismantles 5 Int'l Drug Trafficking Gangs
The intelligence ministry disbanded five international drug trafficking bands in 
Northwestern Iran, seizing a considerable amount of heroin.
The intelligence ministry forces in the West Azarbaijan province dismantled five drug 
trafficking bands in a series of operations, the ministry said in a statement on Tuesday.
It noted that over six tons of required materials for producing heroin and 385kg of heroin has 
been seized in operations, adding that 11 people some of them with European citizenship 
have been arrested in this connection.
Pakistan and Afghanistan are two origins of producing and trafficking of various types of 
narcotic in the region.The anti-drug squads of the Iranian Law Enforcement Police have 
intensified their countrywide campaign against drug-trafficking through staging long-term 
systematic operations since 2010.

Turkey is in close 
cooperation with 
the United States, the 
European Union and 
other parties to reduce 
the negative impact 
of Washington’s 
sanctions on its 
relations with Iran, 
Foreign Minister 
Mevlut Cavusoglu said.
Cavusoglu was 
speaking to a 
p a r l i a m e n t a r y 
committee in Ankara 
on Wednesday, Reuters 
reported.The US had 
announced plans to 
drive Iran’s oil exports 
down to zero, but 
backed off from its 
policy and granted 
waivers to at least 8 
countries that import 
Iranian oil.
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Dr. Gholamreza Asghari explained the current 
situation of Iran’s medicine market following the re-
imposition of US’ illegal sanctions, saying, “Given that 
we already knew that sanctions were being imposed 
and will be exacerbated, the necessary predictions 
were made to provide sufficient supplies of medicines, 
especially pharmaceutical raw materials. So, there is 
no concern about providing medicines in the market”.
“Although, US claims that medicines are exempted 

from sanctions, the disruption of the banking system 
makes the importing processes difficult. But we have 
found some solutions and the transfer of money and 
goods can take place through some mechanisms. 
Without doubt, this measure will bear costs,” he added.

“Currently, our reserves in field of medicines and 
pharmaceutical raw materials are between six 
months to two years. So, we have at least a six-month 
opportunity to provide medicines and pharmaceutical 
raw materials through the mentioned mechanisms,” 
the official went on to say.
“We do our utmost efforts to ensure that no patients 
will bear any pressure,”Gholamreza Asghari 
emphasized.

Pointing to using wastewater for green space, 
Hamidreza Aslani said, "Wastewater should 
only be used to irrigate the green space of 
the countryside, since the water treatment 
operations of available wastewater in our country 
only pass one phase; so, they don’t have the 
necessary standard conditions to use inside the 
city."
Emphasizing on this issue that wastewater 
should be tested and studied in terms of 
microorganism, he noted, "Undoubtedly, if 
wastewater includes the smallest heavy metals or 
microorganism, and be used for the agricultural 
lands, it will threatens the health of soil and 

plants."
"Recently, studies have started in the parks 
organization regarding the use of wastewater 
in the green space, that according to this plan, 
it can be determined which substances are 
absorbed in soil," he continued. "The wastewater 
can be used to irrigate the green space only 
when it is not contaminated with pollutants and 
microorganisms," he noted.

"Disagreements regarding Isfahan Commemoration Day 
in April or November have made us to put the assignment 
of a special day on the agenda of Isfahan Islamic City 
Council; we will hold meetings in this regard," Farideh 
Roushan said.Saying that this year, the cultural week of 
Isfahan has been held with happy and various programs 
in April, as the most beautiful month of Isfahan, she 
continued, "Step-sisters of Isfahan and many tourists had 

also been invited to these programs during these days."
Pointing out that on the occasion of Isfahan 
Commemoration Day, on November 22, good programs 
have been provided by the cultural, sports, and public 
relations organization of Isfahan municipality, she added, 
"Launching the handicrafts exhibition in Gheisariyeh 
Bazaar and playing polo in Naghsh-e Jahan square are 
among the programs that we have scheduled."

President of the Academy of Medical Sciences of the 
Islamic Republic of Iran Alireza Marandi says the United 
States has endangered the lives of many Iranian patients 
by imposing "unjust" food and medicine sanctions 
against Tehran.
"Despite the illegality of sanctioning food and medicine, 
the US government is preventing access to these vital 
resources and has therefore put in danger the lives of 
many patients from small children to the elderly who 
are in urgent need of medicine and medical equipment," 
Marandi said in a letter to United Nations Secretary 
General António Guterres.
He pointed to the clear detrimental effects of these 
sanctions on Iranian children suffering from cancer and 
said, "The US sanctions policy on the Islamic Republic 
of Iran has been devised in such a way that prevents 
all banking exchanges including access to essential 
medicines and medical equipment which are now 
virtually impossible.""When will the lives of children, 
women and men across the globe be protected from 
the criminal behavior of the United States? Until when 
should cancer, organ transplant and other patients fear 
death because they are deliberately denied medicine and 
medical equipment?" he asked.
He added that shame on #FakeNewsweek for helping 
@JZarif spread lies. The truth is: the U.S. does not, and 
never did, sanction food and medicine. They are exempt 
from sanctions, as are financial transactions related to 
humanitarian needs.Just as with Yemen, @SecPompeo 
blames Iran for unlawful US sanctions preventing 

Iranians’ access to financial services for food and 
medicine. Naturally, we will provide them for our people 
in spite of US efforts. But US is accountable for crimes 
against humanity re Iran & Yemen.
He pointed to the clear detrimental effects of these 
sanctions on Iranian children suffering from cancer and 
said, "The US sanctions policy on the Islamic Republic 
of Iran has been devised in such a way that prevents 
all banking exchanges including access to essential 
medicines and medical equipment which are now 
virtually impossible."
Marandi called on the UN to act against the US "incessant 
violation of human rights."
"When will the lives of children, women and men across 
the globe be protected from the criminal behavior of 
the United States? Until when should cancer, organ 
transplant and other patients fear death because they are 
deliberately denied medicine and medical equipment?" 
he asked.
The Iranian academy official criticized the deafening 
silence of international human rights organizations, 
especially the United Nations, for their indifference to 
the suffering illegally imposed on the ordinary people of 
Iran."This indifference will further discredit the United 
Nations in the eyes of people around the world," Marandi 
pointed out.
He urged the UN to take "immediate and serious 
measures" against the US "criminal actions which 
are in defiance of all international conventions and  
norms."

6month opportunity for Iran to provide medicinesWastewater for green space irrigation; 
Yes or No

Isfahan Commemoration Day to hold of 
special magnificence

Iran: Medicine sanctions endanger lives of Iranian patients

The director of Iran’s Food and Drug 
Administration (FDA), Gholamreza Asghari 
stressed that now the main problem in 
medicine field is the transfer of money and 
goods.

Pointing to using wastewater to irrigate the 
green space, a horticulture expert said, "We can 
save the lives of people and plants in during the 
currentis water shortage crisis with a correct 
water management."

"On the occasion of Isfahan Commemoration 
Day, 700 artistic groups will perform in the 
special program of "square to square", between 
Imam Ali square and Naghsh-e Jahan square," 
the head of Cultural, and Sports Commission of 
Isfahan Islamic City Council said.
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