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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

چرا بازار به افت قیمت دالر واکنش چندانی نشان نداد؟

این بازار سرسخت!

بازار طال و سکه  97/10/16 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,550,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,650,0005,041,000جدید

1,900,0002,521,000نیم سکه

1,2000001,441,000ربع سکه

650000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18332193488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

حذف چهار صفر از پول 
ملی جدی است؟! 

اقدامات اخیر بانک مرکزی حاکی 
از آن است که موضوع حذف چهار 
صفر از پول ملی بار دیگر جدی تر 
از قبل به جریان افتاده اســت؛ 
چراکه به گفتــه رییس کل این 
بانک، روز گذشــته الیحه آن از 
سوی بانک مرکزی به دولت ارائه 

شده است.
حذف صفــر از پول ملــی ایران 
در جمهوری اســامی تاکنون 
چندین بــار مطرح شــده، اما 
هیــچ گاه اقدامــات اجرایی به 
صورت جــدی در راســتای آن 
انجام نگرفته است که سال های 
۱۳۷۲ و ۱۳۸۶ از نمونه های بارز 

این موضوع هستند.
آذر دو ســال پیش بود که برای 
نخســتین بار، حذف چهار صفر 
از پول ملی به طور جدی تری از 
سوی مســئوالن وقت پیگیری 
شد تا جایی که در جلسه هیات 
وزیران، واحد پول ایران، تومان و 

برابر با ۱۰ ریال  تعیین شد.
با این اقدام به نظر می رسید که 
بانک مرکزی به دنبال حذف صفر 
از پول ملی است که ولی اله سیف، 

رئیس کل وقت بانک مرکزی...

به میزبانی شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اصفهان برگزار می شود؛    

گردهمایی نخبگان پزشکی 
ایران و جهان 

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی 
استان اصفهان از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه 
بیــن المللــی صنایــع و تجهیزات پزشــکی، 
دندانپزشکی و آزمایشگاهی از ۱9 دی ماه در این 

استان خبر داد.
 به گزارش اداره رسانه شــرکت نمایشگاه های

 بین المللی استان اصفهان، علی یارمحمدیان با 
اشاره به اینکه نخبگان صنایع و تجهیزات پزشکی 
در قالب این نمایشگاه گرد هم جمع خواهند شد، 
گفت: این نمایشگاه که تا ۲۲ دی ماه و به مدت 
چهار روز برپا خواهد بود، شرایطی را فراهم آورده 
تا تولیدکنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی 

و دندانپزشکی، خدمات و تجهیزات...

سهم فارغ التحصیالن آموزش 
عالی بیکار از کل بیکاران 

افزایش یافته است
چند روزی است که مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از 

نیروی کار در پاییز ۱۳9۷ را منتشر نموده است. این نتایج 
علیرغم آن که نشان می دهد وضعیت نرخ بیکاری در پاییز سال 

جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بدون تغییر بوده است، 
اما در دل خود نکات منفی را نیز پیرامون نیروی کار جای داده است. از 

جمله نکات منفی این گزارش افزایش نرخ بیکاری در ۱۶ استان...

ایسنا
گــــزارش

ISFAHAN
N E W S

3

وی ضمــن بیــان ایــن 
که خدمــات شــهرداری 
فریدونشــهر در  ۶ گــروه 
خدمات فنــی و عمرانی و 
گردشگری، خدمات شهری، 
شهرســازی و معمــاری، 
فرهنگی و اجتماعی، حمل 
ونقل و زیر سازی شهری تقسیم می شود، 
افزود: خدمات فنی و عمرانی و گردشگری 
شامل ایجاد زیرساخت های شهری و معابر 
و پل سازی، خدمات شهری شامل جمع 
آوری زباله، انضباط شــهری و بهسازی 
فضای سبز و غیره اســت و شهرسازی و 
معماری نیز نوسازی بافت فرسوده و بهبود 

سیما و منظر شهری را شامل می شود.
شهردار فریدونشهر گفت:خدمات حمل و 
نقل، شامل مدیریت حمل و نقل شهری و 
سامان دهی پایانه های مسافربری است، 
زیر سازی شهری هم المان های شهری، 
مبلمان و آذین بندی شــهری و غیره را 
شــامل می شــود و خدمات اجتماعی و 
فرهنگی هم در زمینه آموزش شهروندی، 
اطاع رسانی، احداث پروژه های سامت 

و غیره است. 
وی با بیان این مطلب که فریدونشــهر، 
از لحاظ شرایط اقلیمی طوری است که 
زمستان های سخت و خشــنی داریم، 
افزود: ما فقــط ۶  ماه فرصــت داریم تا 
پروژه های عمرانی را به انجام برســانیم 
 و درشــش ماه دوم هیچ فعالیت عمرانی

 نداریم.

    ایجاد زیر ســاخت های آب رسانی 
فضای سبز در فریدونشهر

حسینی با اشاره به این موضوع که خدمات 
عمرانی زیادی در فریدونشهر انجام شده 
اســت و مهترین و عمده ترین آنها ایجاد 
زیر ســاخت های آب رسانی فضای سبز 
بوده است، بیان داشت: فعالیت های انجام 
شده شهرداری فریدونشهر  شامل پیاده رو 
سازی و جدول سازی در چند خیابان شهر، 
مرمت خانه تاریخــی رفیعی برای بحث 
گردشگری، تعویض و عایق بندی مخازن 
و لوله کشی بنزین و گازوئیل پمپ بنزین، 

ایجاد دیوار حایل سنگی و دیوار چینی در 
پرتگاه ها، بروز رســانی و تعمیر و تجهیز 
کشــتارگاه، ایجاد گل خانــه و پارک در 
سطح شهر، تعمیر و به روز رسانی ترمینال 
 مسافر بری، اصاح زیر ساخت های برخی
  جــاده هــای منتهــی بــه شــهر و

 زیر ساخت سازی کوچه ها و محله های 
جدیداالحداث شهر و غیره است.

وی با بیان این که یکی از کارهای انجام 
شده شــهرداری، نصب تابلوهای عائم 
رانندگی در سطح شهر بوده است اظهار 
داشت: شهری که  ۱۵ هزار نفر جمعیت 
دارد باید حداقل دو چراغ قرمز داشــته 
باشد اما مردم فریدونشهر مردمی قانون 
مند هستند و با وجود وسایل نقلیه زیادی 
که در سطح شهر دیده می شود تا به حال 
در این شــهر نیاز به چراغ قرمز احساس 

نشده است.

   در احداث پارک سراب فریدونشهر 
سلیقه ای عمل شده است

شــهردار فریدونشــهر با بیان این که در 
 احداث پــارک ســراب فریدونشــهر، 
 ســلیقه ای عمــل شــده اســت و 
زیر ســاخت های اصلی پارک را ندارد، 
گفت: مشکات پارک سراب  شامل محل 
نادرســت پارکینگ، کم بودن سرویس 
بهداشتی، جانمایی نادرست آالچیق ها و 

نبود جایگاه اسکان مسافر است.
وی با بیــان این کــه بهســازی پارک 

سراب آغاز شده اســت،  بیان داشت: ما 
کارشناسان شرکت های بزرگ طراحی 
پارک ها را دعوت کــرده ایم  تا در زمینه 
طراحی عالی و بی نقص پــارک ها ما را 

یاری کنند.

   ســاخت پارک های گردشگری در 
فریدونشهر

حســینی گفت: ســاخت پــارک های 
گردشــگری دیگــری را از جمله پارک 
َکلِبیْس ُکب و کوه تََتشویلی)اســم های 
گرجی( وپارک استخر الک پشتی را  در 

دست اقدام داریم.
وی با بیان ایــن که موانع و مشــکات 
شهرداری در حوزه کاری خودش خیلی 
زیاد است و بزرگترین مانع، عدم در آمد 
کافی اســت، ادامه داد: اغلب شهرهای  
بزرگ دارای منطقه صنعتی هســتند و 
شــهرداری های این شهرها عوارض یک 
درصد فــروش کاال را می گیرنــد اما  در 
فریدونشهر این منطقه های صنعتی وجود 
ندارد و در آمد شهرداری فقط از عوارض 

جمع آوری شده در سطح شهر است.
شهردار فریدونشهر ابراز داشت: شهرداری 
فریدونشهر عاوه بر نداشتن درآمد کافی 
به دلیل پروژه های عمرانی انجام شده نیز  
بدهکاری دارد، هزینه های ارائه خدمات 
چه در زمینه خدمات شهری و حمل زباله 
و چه در زمینه های عمرانی و غیره خیلی 

زیاد است.

شهردار فریدونشهر :
زیرساخت های گردشگری فریدونشهر نیازمند تقویت اساسی است

 فریدونشهر، از لحاظ 
 شرایط اقلیمی
  طوری است که

 زمستان های سخت و 
خشنی داریم، ما فقط 

۶  ماه فرصت داریم 
تا پروژه های عمرانی 

را به انجام برسانیم 
و درشش ماه دوم 

هیچ فعالیت عمرانی 
نداریم.

 شهردار فریدونشهر گفت: درآمد صنعتی فریدونشهر خیلی پایین است و باید با فراهم سازی زیرساخت های الزم برای تقویت صنعت گردشگری، 
منابع پایدار مالی برای شهرستان را فراهم کنیم. سید هاشم حسینی ضمن بیان این مطلب که فریدونشهر مناطق صنعتی ندارد و در آمد صنعتی 
شهرستان خیلی پایین است، اظهار داشت: ما باید روی زمینه های گردشگری سرمایه گذاری کرده و زیرساخت های گردشگری الزم را فراهم کنیم 

تا از این طریق منابع پایداری برای شهرستان فراهم شود.

مهر
گـــزارش
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تازه ها

زومیت
گـــزارش

بررسی وان پالس ۶T؛

کم قیمتِ  جذاب! 
وان پــالس ۶T با بریدگــی قطره ای 
و حسگر اثر انگشــت زیر نمایشگر در 
کنار سیستم عامل اندروید 9 نسخه  ای 
تکامل یافته از وان پالس ۶ به حســاب 

می آید.

امروزه یافتن گوشــی  هوشــمند پرچم داری 
که با کمی اغماض بتوانــد در تمامی زمینه ها 
عملکرد مطلوبی را به نمایش گذارد و در عین 
حال، برچسب قیمتی دیوانه کننده ای نداشته 
باشد، کمی دشوار به نظر می رسد؛ در حقیقت 
بسیاری از محصوالت شاخصی که در ابتدا به 
ذهنمان می رســد، از آیفون های گران قیمت 
اپل تا دستگاه های باالرده  سامسونگ و هواوی، 
همگی در بازه  قیمتی بیــش از ۷۰۰ دالر قرار 
می گیرند و در پاره ای از موارد به سطح قیمتی 
۱۵۰۰ دالر نیز نزدیک می شــوند؛ اما در این 
بین، وان پاس، شــرکت نوپایی که به زودی 
وارد پنجمین ســال فعالیت خود خواهد شد، 
 سعی دارد تا بزرگان عرصه  موبایل را به چالش

 بکشد.
وان پاس طی ســال های گذشــته با اتکا بر 
جامعه  کاربری عاقه مند خود و سر دادن شعار 
»Never Settle« یا »هرگز قانع نشــو« 
همــواره محصوالتی را تولید کرده اســت که 
قابلیت های پرچم داری توانمند را با برچسب 

قیمتی 
به مراتب پایین تر از رقبا ارائه می دهند. اگرچه 
چینی ها نیز همگام با ســایر بازیگران دنیای 
موبایل، بــا رونمایی از هر نســل، قیمت آن را 
افزایش می دهند؛ اما در نهایت قیمت تمام شده  
در حد معقولی قرار می گیرد و گوشــی جدید 
شایســته  لقب »غول ُکش« باقــی می ماند. 
OnePlus معمــوال ســاالنه دو گوشــی 
هوشــمند را در نیمه  اول و دوم ســال عرضه 
می کند که از بین آن ها، دستگاه دوم، محصولی 
میان نسلی با تغییرات جزئی به حساب می آید. 
اکنون کــه روزهای پایانی ۲۰۱۸ را ســپری 
می کنیم، وان پاس ۶T از راه رســیده است تا 
نقش پل ارتباطی بین 4G و ۵G را در خانواده  

محصوالت چینی ها ایفا کند.
مهم ترین تغییرات وان پاس ۶T نســبت به 
گذشته، اضافه شدن حســگر اثر انگشت زیر 
نمایشــگر، خداحافظی با جک محبوب ۳.۵ 
میلی متری هدفــون و بریدگــی قطره مانند 
صفحه نمایش این محصول به حساب می آید 
و صرف نظــر این مــوارد، نمی تــوان تفاوت 
فاحشی را نســبت به وان پاس ۶ یافت، حال 
باید از خود بپرســیم که آیا تغییرات یادشده 
می تواننــد خرید نماینده  جدیــد وان پاس 
 در دنیــای پرچــم داران را توجیــه می کند 

یا خیر.

    طراحی
هنگامی که صحبت از محصولی بین نســلی 

به میان می آید، معموال نباید انتظار تغییرات 
شــگرف در طراحی و ُفرم کلی داشت، این 
اصل نانوشــته در مورد وان پــاس ۶T نیز 
صدق می کند. اگرچه گوشی هوشمند جدید 
چینی ها اندکی باریک تر، ضخیم تر و سنگین تر 
از برادر خود شده اســت و اکنون حدود ۱.۸ 
میلی متر ارتفاع بیش تری دارد، اما صرف نظر 
از تغییر ناچیز ابعاد، ُفرم کلی محصول، انحناها 
و خطوط آن تفاوت فاحشی با گذشته ندارد و 
گوشی حس و حالی مشــابه با برادر خود را در 

ذهن کاربر تداعی می کند.
با نگاهی نمای جلوی وان پاس ۶T، نخستین 
تغییر فاحش در طراحی آن به چشــم می آید، 
این گوشی هوشــمند با بریدگی عریض برادر 
خود خداحافظی کرده است و اکنون زائده ای 
به فرم قطــره  آب را بر پیشــانی خود می بیند 
که تنها دوربین ســلفی را در بطن خود دارد، 
چرا کــه اســپیکر مکالمه داخلی شــکافی 
باریک بین نمایشــگر و فریم گوشی نگه داری 
می شود. ضمن اینکه به نظر می رسد از عرض 
حاشــیه  پاییــن صفحه نمایش نیــز اندکی 
کاسته شــده باشــد، بدین ترتیب چینی ها با 
کاهش موانع موجود بر ســر عرضه  محصولی 
بدون حاشــیه، بیش از گذشــته در غوطه ور 
 ســاختن کاربر داخل محتوای بصری موفق

 خواهند بود.

    نمایشگر
نمایشگرهای استفاده شــده در گوشی های 
وان پاس شاید بهترین نمونه های بازار نباشند 
اما همواره در بازه  قیمتی خود کم رقیب بوده اند. 
وان پاس از نخســتین شرکت هایی محسوب 
می شود که خود را با نمایشگرهای اولد سازگار 
کرد و از همان ابتدا بهینه ســازی های خود را 
 در آن ها به کار گرفت. نمایشــگر موســوم به

 Optic AMOLED اســتفاده شــده در 
گوشــی  های وان پــاس در حقیقــت از نوع 
Super AMOLED  هســتند کــه این 
شرکت چینی شخصی ســازی های اندکی در 
آن انجام داد است. وان پاس ۶T با نمایشگری 
۶.4۱ اینچی از همین نوع در اختیار کاربر قرار 
می گیرد و بزرگ ترین نمایشــگری محسوب 
می شود که چینی ها در محصوالت خود به کار 
برده اند؛ وان پاس ۶ به نمایشگر ۶.۲۸ اینچی 
مجهز بود. نمایشگر وان پاس ۶ تی ۸۵.۶ درصد 
از جلوی گوشی را پوشانده و کشیده تر از نسخه  

قبلی پیشین است.

   مقاومت بازار در برابر کاهش قیمت دالر در حالی است که متهم ردیف اول گرانی ها رشد نرخ ارز در یک مدت کوتاه بوده و کارشناسان اقتصای معتقدند تخلیه التهاب از بازار زمان بر است و تا 
زمانی که اقتصاد پیش بینی پذیر نباشد، کاهش قیمت ها کامال صورت نمی گیرد.



حذف چهار صفر از پول 
ملی جدی است؟! 

ادامه از صفحه یک:
...    گفت که ایــن موضوع به معنای 
حذف صفر از پول ملی نیســت، اما 
دولت و بانک مرکــزی به دنبال این 
موضوع هســتند کــه در الیحه ای 
جداگانه نسبت به حذف چهار صفر 

از پول ملی اقدام کنند.
از سوی دیگر، تغییر واحد پول ایران از 
ریال به تومان نیازمند تصویب مجلس 
و شورای نگهبان بود که دولت به رغم 
تصویب این امر در هیــات وزیران، 
موضوع را مسکوت نگه داشت و این 
تغییر در همین مرحله نیمه تمام ماند 
و الیحه ای از سوی دولت برای حذف 
چهار صفر از پول ملی نیز به مجلس 

ارائه نشد.
اما این بار و با گذشــت دو سال پس 
از آن اتفاق، حذف صفر از پول ملی 
ایران، رنگ و بوی جدی تری به خود 
گرفته و به نظر می رســد که حتی 
اقدامات ابتدایی آن نیز انجام شــده 

است.
نخستین جرقه از جدی  شدن دوباره 
حذف چهار صفر از پول ملی زمانی 
زده شــد که بانک مرکزی در هفته 
گذشته از اسکناس ۵۰ هزار تومانی 
جدید خود رونمایی کرد و در طراحی 
این اسکناس نکاتی وجود داشت که 
توجه برخی را به خود جلب کرد. نکته 
مهم نخست، استفاده از رنگ آمیزی 
متفــاوت در ارقام چاپ شــده روی 
اســکناس بود به طــوری که چهار 
صفر بعد از عدد ۵۰ با رنگ متفاوت 
و کم رنگ تر طراحی شــده اند و در 
قسمت پایینی اسکناس نیز عدد ۵۰ 

به طور جداگانه درج شده است.
دومین نکته، اســتفاده از طرح کوه 
دماوند پشت اسکناس های جدید ۵۰ 
هزار تومانی است که این طرح پیش 
از این پشت اسکناس های ۱۰۰۰۰ 
ریالــی )۱۰۰۰ تومانــی( قدیمی 
استفاده می شد و شاید این موضوع 
نیز اشاره دیگری به حذف چهار صفر 

از پول ملی داشته باشد.
امــا در حالــی کــه گمانه زنی ها 
درخصوص این موضوع ادامه داشت، 
امــروز )۱۶ دی( عبدالناصر همتی، 
رییس کل بانک مرکزی در نشستی 
که به دعــوت فراکســیون والیی 
مجلس شورای اسالمی برگزار شد، 
سیاســت های پولی و ارزی دولت را 
تشریح و اعالم کرد: الیحه حذف چهار 
صفر از پول ملی، روز گذشته از سوی 
بانک مرکزی تقدیم دولت شده است 
و امیدوارم هر چه سریع تر این مهم به 

نتیجه برسد.
هرچند که پیش از این گفته شــده 
بود که در شرایط تورمی نباید اقدام 
به حذف صفــر از پول ملــی کرد و 
باید تورم تقریبا ثابت شده باشد، اما 
به نظر می رســد که این اقدام برای 
تصویب و اجرا به زمان نیــاز دارد و 
به احتمال قوی تــا آن زمان بانک 
مرکزی سیاست های خود را در جهت 
کنترل تورم نیز پیش خواهد گرفت؛ 
موضوعی که همتی در جلسه امروز 
در کنار حذف صفر از پول ملی، روی 

آن تاکید ویژه ای کرده بود.
این بــار بانــک مرکزی بــا قدرت 
جدی تری به حذف صفر از پول ملی 
ورود کرده و اقدامات نخستین آن را 
نیز انجام داده و به نظر می رســد که 
الیحه این امر در صــورت تصویب 
هیات وزیران به مجلس ارائه شود، اگر 
مانند گذشته باز هم این موضوع در 

همان مرحله دولت مسکوت نماند.
حذف صفــر از پول ملی کشــورها 
نخســتین بار پــس از پایان جنگ 
جهانی دوم تجربه شــد و پس از آن 
به  ویــژه از دهــه ۶۰ و ۷۰ میالدی 
به این ســو این عمل بارهــا و بارها 
در کشــورهای مختلف کــه اکثرا 
کشــورهای در حال توسعه بودند، 

به اجرا درآمد.

اقتصاد استان
02
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احداث و تجهیز هفت اقامتگاه بومگردی در نایین
رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان نایین با اشاره به پیگیری ها و حمایت های انجام شده در سال جاری، 
از موافقت اصولی و صدور مجوز احداث هفت اقامتگاه بومگردی، یک هتل سنتی و سه سفره خانه سنتی 

در بافت تاریخی نایین خبر داد.
محمود مدنیان با اشاره به حضور هزاران گردشگر داخلی و خارجی در طول سال برای بازدید بافت تاریخی 

شهر نایین و کمبود تاسیسات گردشگری اقامتی و پذیرایی، تاکید کرد: ایجاد و احداث این اقامتگاه ها در محور 
تاریخی شهر نایین از محله باب المسجد تا نوآباد، پنجاهه و سپس بازار تاریخی نایین در دستور کار پیگیری و 

تشویق سرمایه گذاری قرار گرفت.
وی افزود: یکی از این اقامتگاه ها نیز که به زودی به بهره برداری خواهد رسید در محله تاریخی کلوان است و انتظار می رود 

تا ایام نوروز ۱۳۹۸ حداقل سه باب از این اقامتگاه ها و یکی از سفره خانه های سنتی به بهره برداری رسیده و آماده پذیرش گردشگران باشند.
مدنیان تصریح کرد: آغاز به کار و افتتاح این اقامتگاه ها را می توان نقطه عطفی در صنعت رو به رشد گردشگری شهر نایین دانست هم چنین 
 با ایجاد و تاسیس اقامتگاه های بومگردی در بافت تاریخی شــهر نایین و تبدیل بناهای تاریخی به مجموعه های گردشگری عالوه بر ایجاد 

زیرساخت های اقامتی و پذیرایی برای گردشگران موجبات حفظ یک اثر تاریخی و احیای بافت تاریخی نایین مهیا می گردد.

 سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنایع و 
تجهیزات پزشکی، 

دندانپزشکی و 
آزمایشگاهی اصفهان از 
ساعت 15 تا 21 روزهای 
برگزاری در محل برپایی 

 نمایشگاه های
 بین المللی استان واقع 

در پل شهرستان پذیرای 
عالقمندان و فعاالن این 

حوزه خواهد بود.

به میزبانی شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان برگزار می شود؛    

گردهمایی نخبگان پزشکی ایران و جهان

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از 
برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات 
پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشــگاهی از 19 دی ماه در این 

استان خبر داد.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، علی یارمحمدیان با اشاره به اینکه نخبگان صنایع و 
تجهیزات پزشکی در قالب این نمایشگاه گرد هم جمع خواهند 
شد، گفت: این نمایشگاه که تا 22 دی ماه و به مدت چهار روز برپا 
خواهد بود، شرایطی را فراهم آورده تا تولیدکنندگان تجهیزات 
آزمایشگاهی، پزشکی و دندانپزشکی، خدمات و تجهیزات 
توانبخشی، تجهیزات هتلینگ و بیمارستانی، خدمات دارویی 
و داروسازی، سازمان ها، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، مراکز 
علمی و تحقیقاتی و نشریات تخصصی این بخش در کنار هم 

جمع شده و دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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   نمایندگان فروش برندهای مطرح و فعال در این حوزه از کشورهای فرانسه، ایتالیا، سوییس، آمریکا، آلمان، چین، تایوان و انگلیس در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان حضور می یابند و به معرفی محصوالت و خدمات خود می پردازند.

 پلمپ و اعمال قانون 
در انتظار متخلفان سد معبر نجف آباد

سد معبر در پیاده روها و خیابان ها یکی از موارد نقض حقوق شهروندی 
است که مشکالتی را در رفت و آمد شــهروندان نجف آبادی به وجود 
 آورده است، ساخت و ساز، فروش اجناس و پارک نامتعارف خودروها از 
اصلی ترین عوامل سد معبر است و از سوی دیگر معابر و پیاده روهای کم 
عرض نیز به این موضوع دامن می زند، عابران پیاده به دلیل وجود سد 
معبر ناچارا مسیر خود را به سمت خیابان ها تغییر داده اند که عالوه بر 

ایجاد ترافیک، خطراتی نیز آنها را تهدید می کند
شهر نجف آباد یکی از شهرهای استان اصفهان و پرتردد می باشد که به 
دلیل وضعیت خیابان و تردد باالی خودروها، همواره با ترافیک زیادی 

روبرو است.
معبر در لغت به معنی محل عبور اســت و اصطالحا به محلی اطالق 
می شود که از آن برای عبور و مرور استفاده می شود و طبق قانون در اثر 
تفکیک اراضی که در موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها آمده است، 

ایجاد می شود.
تبصره ۶ ماده: معابر و شوارع عمومی  که در اثر تفکیک اراضی احداث 
می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، 
وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد قانون شهرداری ها موظف 
است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده 
عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی 

که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید.
به هر صورت اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به  عنوان سد معبر، 
مطرح می شود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل 
مستوجب مجازات است؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان 
است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی 

کرده و آن را مسدود کند.
 طبق مــاده ۵۵ قانــون شــهرداری ایجــاد خیابان ها، کوچــه ها و 
میدان ها سایر معابر عمومی وهمچنین گســترش و توسعه معابر از 
وظایف شهرداری است و مطابق تبصره ۱ بند 2 همین ماده جلوگیری از 
ایجاد سد معبر توسط بازاریان وغیره هم برعهده شهرداری گذاشته شده 
است زیرا بند 2۰ ماده ۵۵ اصالحی قانون شهرداری، سد معابر عمومی  و 
اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آن ها، میدان ها، پارک ها و باغ های 

عمومی  برای کسب و سکونت را ممنوع اعالم کرده است.
همچنین مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شــهرداری ها نیز »اراضی 
کوچه های عمومی  و میدان ها و پیاده  روها و خیابان ها و به طورکلی معابر 
و مسیر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضالب شهرها و باغ های عمومی  و 
گورستان های عمومی  و درخت های معابر عمومی  واقع در محدوده هر 
شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی  محسوب می شود و در 

مالکیت شهرداری است.
ابراهیم رضایی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری با اشاره به 
تعاریف و مواد قانونی ذکر شده گفت : شهرداری ها موظف اند از معابر 
به عنوان یک ملک عمومی  حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده 

عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آن ها جلوگیری کنند.
این موضوع در حالی است که استفاده از این مکان ها  حق طبیعی مردم 
به شمار می  رود و هیچ کس چه حقوقی و حقیقی نمی توانند مانع این 
استفاده مشروع مردم از این مکان ها شوند و این مهم هم در اصل 4۰ 
قانون اساسی جمهوری اسالمی  ایران تاکید شده است که »هیچ  کس 
نمی  تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع 

عمومی  قرار دهد«.
 رضایی افزود : بر این اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه 
ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز و صندلی و کاال استفاده کنند در 
حالی که ما بارها شاهد بوده و هستیم که صندلی ها پیاده رو که هیچ در 
خیابان ها گذاشته می شوند، پیاده  روها جزو معابر عمومی است و معابر 
عمومی  بر اساس قانون قابل واگذاری به اشخاص نیستند و سد معبر 
تخلفی است که در قانون پیش بینی شده و برای متخلفان آن مجازات 
سنگینی در نظر گرفته شده است وهمچنین سد معبر تجاوز و تعرض به 

حقوق شهروندی وتوهین به شهروندان می باشد.
 رضایی عنوان داشت : شهرداری نجف آباد با عزمی راسخ پیگیر این حق 
شهروندی است و با دادن سه نوبت اخطار به متخلفان  )24 ، 4۸ و ۷2 

ساعت( سعی در حل معضل سد معبر و ترافیک نجف آباد را دارد.

گـــزارش

وی بــا بیــان اینکــه 
۱۱۰ شــرکت در قالب 
مترمربــع   ۸۵۰۰
فضای نمایشــگاهی در 
ایــن نمایشــگاه حضور 
خواهند داشــت، افزود: 
 شرکت های مختلفی از

 استان های اصفهان، تهران، آذربایجان 
شرقی، خراسان رضوی و فارس در این 

نمایشگاه حضور خواهند داشت.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان همچنین 
از اســتقبال مطلــوب نماینــدگان 
تولیدکنندگان بین المللی از کشورهای 
پیشــرفته جهــان در این نمایشــگاه 
خبــر داد و اظهار داشــت: نمایندگان 
فروش برندهای مطــرح و فعال در این 
حوزه از کشــورهای فرانســه، ایتالیا، 
سوییس، آمریکا، آلمان، چین، تایوان 
 و انگلیس در ســیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، 
دندانپزشــکی و آزمایشگاهی اصفهان 
حضور می یابند و به معرفی محصوالت 

و خدمات خود می پردازند.
وی با تاکید بر اینکه نمایشگاه صنایع 
و تجهیزات پزشــکی اصفهان یکی از 

مطرح ترین نمایشــگاه های این حوزه 
در سطح کشور به شمار می رود، تصریح 
کرد: جایــگاه ویژه این نمایشــگاه در 
سطح کشور سبب شــده تا برندهای 
مطرح و فعال این حوزه در نمایشــگاه 
امسال حضور داشته باشــند که از آن 
جمله می توان به شــرکت های بهیار 
صنعــت ســپاهان، ثمر حمــد آریا، 
صا ایــران، پوینــدگان راه ســعادت، 
کاوندیش سیستم، طب و صنعت، آریا 
سروش تجهیز، ثمین طب باربد، آبان 
طب آپادانا، شــرکت نوین، تجهیزات 
پزشــکی اوحد، پارس آزما، صفا طب، 
بهبودسازان سپاهان، شیمیایی رازی، 
فراد تجهیز سپنتا، شــهرک سالمت، 
فرازمهر، ایفا فراز آوینا، ســازگر، اَِوس 
ســینا، موج پرداز تصویر، ایده سالمت 
دانش، الکتروسازه دامون، نورسته یار، 
نوید پرتو نما، متیــن طب، پارس طب 
 نقش جهان و امواج نگار سپاهان اشاره

کرد.

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان در بخش 
دیگری از صحبت های خود به ویژگی 
های نمایشــگاه امســال در مقایسه با 
نمایشــگاه سال گذشته اشــاره کرد و 
ادامه داد: افزایش حضور تولیدکنندگان 
تجهیزات هتلینگ بیمارستانی استانی، 
حضور پر رنگ دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان و انجمــن صنفی متخصصین 
تجهیزات پزشــکی کشــور )شــعبه 
اصفهان(، حضور مرکز رشــد دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد نجف آباد و حضور 
شــرکت های دانش بنیــان از جمله 
ویژگی های نمایشــگاه امسال صنایع 
 و تجهیزات پزشــکی اصفهان به شمار 

می رود.
وی همچنین به حضور فعال شــهرک 
ســالمت اصفهان در نمایشگاه امسال 
اشــاره کرد و گفت: این شهرک که به 
عنوان نخســتین شــهرک تخصصی 
سالمت کشور شــناخته می شود در 

قالب فعالیــت هایی همچون کلینیک 
تخصصی آناهیــد فعــال در جراحی 
سینه، کلینیک دندانپزشکی سیواک، 
آزمایشــگاه، کلینیک فوق تخصصی 
گــوارش پورســینا، مرکــز جراحی 
محدود نــگاره، مرکز جراحی چشــم 
ماتیا و کلینیک اورولوژی یوروهلث در 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع 
و تجهیزات پزشــکی، دندانپزشکی و 
آزمایشــگاهی حضور خواهد داشت و 
نسبت به رونمایی از پورتال این شهرک 
و باشگاه سالمت در نمایشــگاه اقدام 

خواهد کرد.
بر اســاس این گزارش، ســیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات 
پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی 
اصفهان از ســاعت ۱۵ تا 2۱ روزهای 
برگزاری در محل برپایی نمایشگاه های 
بین المللی استان واقع در پل شهرستان 
پذیرای عالقمندان و فعاالن این حوزه 

خواهد بود.

کاهش ۳۰ درصدی تخلفات شهری صنوف اصفهان
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: امسال با همکاری اتحادیه های صنفی 
و گشت زنی های مشترک بازرسان اتحادیه ها و نیروهای آموزش دیده شهرداری، پلیس راهور و انتظامی 

شاهد قانونمندتر شدن صنوف و کاهش ۳۰ درصدی تخلفات شهری هستیم.
حسن محمدحسینی اظهار کرد: در مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان برنامه 

سه ساله ای تدوین و در دستور کار قرار گرفته است تا در راستای کاهش چشمگیر تخلفات شهری گام های 
ارزنده ای برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تالش کارکنان و همکاری دستگاه های ذی ربط به کاهش ۳۰ درصدی تخلفات 
که مورد هدف مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان بود دست پیدا کردیم.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه امسال با همکاری اتحادیه های صنفی و پلیس راهور و انتظامی 
گشت زنی های مشترکی با فرایند تعریف شده برای رفع تخلفات شهری انجام شده است، افزود: در این بازرسی ها، به واحدهای صنفی متخلف 
تذکرات الزم داده شد و هر کجا متصدیان واحدهای صنفی باعث سد معبر شده  بودند و تذکرات داده شده توجهی نکردند.طبق تبصره یک بند 

دو ماده ۵۵ قانون شهرداری ها برخوردهای قانونی درباره آنها اعمال  شد.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

برگزاري هفتمین جشنواره مخترعان،مبتکران ونوآوران دردانشگاه آزاد واحد نجف اباد

مدیر کل فن آوری دانشگا ه آزاد کشور گفت :هفتمین 
جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران اسفندماه 

سال جاری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد برگزار می شود.

دکتر داود ثمره در نشست خبری که در سالن جلسات کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد 
 نجف آباد برگزار گردید گفت: اهداف برگزاری این جشــنواره پیشبرد فعالیت های
  پژوهشــی وفناوری و شناســائی، حمایــت از مخترعــان، مبتکران و نــوآوران

 است .  
دکتر ثمره بابیان اینکه دانشــگاه آزاد حامی مخترعان ،نوآوران ومبتکران است 
گفت: اختراعاتی که قابلیت تجاری سازی داشته باشند مورد حمایت قرار خواهند 

گرفت واز امکانات دانشگاه استفاده خواهند کرد.
وی با بیان اینکه به طرح های منتخب جشــنواره جایزه اهداءخواهد شد گفت: 
افرادی که در مرحله اول پذیرفته شــوند باید طرح واختراع خود را در نمایشگاه 
جشنواره ارائه نمایند. وی افزود: درششمین دوره جشنواره مخترعان، مبتکران و 
نوآوران که در دانشگاه آزاد تهران برگزار شد ۳۰۰ طرح واختراع در مرحله اول ثبت 
شــدند که ۱۳۶ طرح واختراع به مرحله نهائی رسیدند ودرنتیجه 2۳ طرح واختراع 

انتخاب و مورد حمایت قرار گرفتند.  درادامه جلسه دکترامیررضا نقش ریاست دانشگاه 
آزاد نجف آباد گفت: این جشنواره با ۱4 محور علمی ازجمله علوم دارویی، پزشکی، 
فیزیک، شیمی، نفت، گاز، پتروشیمی، مواد ومتالورژی، پلیمر، صنایع غذایی، برق، 
مکانیک، هوافضا ، کشاورزی و منابع طبیعی، عمران، کامپیوتر، فنآوری اطالعات ، 
نساجی ومعماری ۱4 تا ۱۶ اسفند امســال برگزار می شود. دکترنقش با بیان اینکه 
شرکت همه دانشجویان، صنعتگران و دانش آموزان دارای اختراع ثبت شده دراین 
جشنواره مجاز است افزود: یکی از مزایای جشــنواره مخترعان و مبتکران دعوت از 
مدیران صنایع مختلف وشرکت های دانش بنیان است تا از این طریق امکان ارتباط 
مستقیم مخترعان و صاحبان صنایع و شرکت ها با هدف زمینه سازی تجاری سازی 
اختراعات فراهم شود.  رییس دانشــگاه آزاد نجف آباد با اشاره به بخش های جنبی 
این جشنواره گفت: دراین جشنواره نمایشــگاه محصوالت و ایده ها، سخنرانی ها و 
کارگاه های آموزشی مختلفی از قبیل آشنایی با مالکیت  فکری، ثبت اختراع داخلی و 
خارجی، جستجو و تحلیل پتنت، تجاری  سازی و بازاریابی پتنت و فناوری، طرح کسب 

و کار و ایجاد شرکت دانش  بنیان و اعتبار سنجی ایده ها و اختراعات برگزار می شود.
اخبار اصفهان

خـــبــــر

    

وی ادامه داد: اتوماســیون بار با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد ریال 
احداث و مورد بهره بــرداری قرار گرفت، البته طرح توســعه این 

اتوماسیون نیز امروز کلید خورد.
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان با اشاره 

به بهره برداری از ژنراتور برق کاوه تصریح کرد: دیزل ژنراتور 4۵۰ 
کیلووات پایانه کاوه در حالت اضطــراری می تواند برق پایانه کاوه 
را تامین کند، این پروژه نیز با هزینه ای بالغ بر شش میلیارد ریال 

احداث و به بهره برداری رسید.

محبوبی ضمن تبریک به شهردار اصفهان برای دریافت لوح تقدیر 
از وزارت کشور در زمینه فرهنگ ترافیک گفت: سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری اصفهان در شش ماه اول سازمان برتر در کشور 

شناخته شد.

اتوماسیون بار از قاچاق کاال جلوگیری می کند
 مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: 1۶ میلیارد ریال پروژه  ســازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان به

بهره برداری رسید.
عباس محبوبی دیروز در مراسم بهره برداری از طرح های سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان با اشاره به بهره برداری از اتوماسیون 
بار بعد از 20 سال اظهار کرد: از ویژگی های بارز این اتوماسیون جلوگیری از قاچاق کاال و مواد مخدر، تجمیع دفاتر خارج از پایانه که باعث نارضایتی 
شهروندان شده بود، نظارت بر حمل بار با اتوبوس ها جهت جلوگیری از بارگیری بارهای پرخطر و بیمه نامه اطمینان شهروندان نسبت به جابه جایی 

ایمن بار است.



گردشگری

مهر
گـــزارش

چرا عوارض خروج از 
کشور افزایش پیدا کرد؟

بر اســاس قانون 
 ،۹۷ سال  بودجه 
عوارض خروج از 
کشــور از ۷۵ هزار تومان به ۲۲۰هزار 
تومان افزایش پیدا کرد. بر این اساس 
درسفر دوم به خارج از کشور، ۵۰درصد 
این مبلغ بیشتر می شود وبرای بار سوم 
و سفرهای بیشتر نیز این مبلغ به صد 

درصد افزایش پیدا می کند.

خوب اســت که جهت بررســی دقیق علت 
افزایش عوارض خروج از کشــور نگاهی به 
وضعیت گردشگری کشــور در سال گذشته 

داشته باشیم.
تعداد گردشگران خارجی ورودی به کشور در 
سال گذشته نفر بود۵ میلیون و ۳۱۱ هزار و 
۵۱۰ نفر بود  که نسبت به زمان مشابه در سال  
۱۳۹۵ برابر با چهار میلیون و ۹۰۱ هزار و ۴۰۸ 

نفر و ۴.۳ درصد رشد را نشان می دهد.
تعداد گردشگران خروجی از کشور در سال 
۱۳۹۶،  بیش از ده میلیون نفر اســت نسبت 
به زمان مشــابه در سال ۹۵ رشــد  ۱۴.۸۵ 
درصدی رشد را نشــان می دهد. با توجه به 
بیشتر بودن تعداد گردشگران خروجی نسبت 
به گردشگران ورودی، تراز گردشگری ایران 

در سال ۱۳۹۶ منفی شد.

این اتفاق خوبی نیســت که تعداد تورهای 
خروجی دو برابرتورهای ورودی ما باشــد و 
برای همین تاکید سیاست های کلی ابالغی 
مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه بر 
این است که توسعه  پایدار صنعت ایرانگردی 
به گونه ای که ایرانگردهــای خارجی تا پایان 
برنامه  ششــم به حداقل پنــج برابر افزایش 
یابد تا بتوانیــم از ظرفیت گردشــگری در 
اقتصاد بهتر اســتفاده کنیم که اگر افزایشی 
صورت می گیــرد، منطقی باشــد و اگر قرار 
اســت اعتباری از محل خروج گردشــگران 
به دست  آید، صرف توسعه گردشگری شود 
و بــه توراپراتورهایی که در حــوزه تورهای 
گردشــگری داخلــی فعالیــت می کنند، 

اختصاص یابد.
اما علت کاهش گردشگر خارجی به خصوص 
گردشگران عرب حاشیه خلیج فارس، دشمنی 
عربستان با ایران اســت. عربستان با تهدید 
کشورهای حاشیه خلیج فارس به عدم صدور 
روادید به آن دسته از اعراب که به ایران سفر 
کرده اند موفق به کاهش ورود گردشــگران 

عربی)غیر عراقی(  به ایران شد.
بــه همیــن علــت ۵۰ درصــد از ظرفیت 
گردشگران حوزه خلیج فارس و۹۰ درصد از 
بازار عربستان را از دســت دادیم. ۳۰ درصد 
گردش نقدینگی در صنعت توریست مشهد 
توســط مســافران عرب تامین میشد که با 
توجه به طرح عربســتان دیگر این نقدینگی 
وجود خارجی ندارد. مردم مشــهد و کسانی 
که گذران زندگی روزمره شان به گردشگری 

وابسته اســت باید چند سال انتظار 
بکشد تا موج ورود گردشگران عرب و 
شیعه حوزه خلیج فارس، به خصوص 

عربستان به ایران از سر گرفته شود؟
حلقه اول بــازار گردشــگری ایران، 
کشورهای همسایه هستند. بیش از 
۸۴ درصد گردشگران ورودی ایران از 
این کشورها هستند. لذا باید تمهیدی 
اندیشه شــود تا این توطئه عربستان  

خنثی شود.
افزایش عوارض خروج از کشــور نباید 
مانع از اعزام زائران به عتبات عالیات شود 
هر چند به موجب قانون بودجه سال۹۷ 
عوارض ســفر هوایی به عتبات ۳۷۵۰۰ 
تومان و عوارض ســفر زمینی و دریایی 
به عتبات ۱۲۵۰۰ تومان تعیین شــد و 
در صورت ســفر متعدد هم مبلغ عوارض 
خروج از کشور افزایش نخواهد یافت ولیکن 
ضروری است که دو کشــور ایران و عراق 
تصمیم به لغو روادیــد بگیرند چرا که درغیر 
این صورت از رونق این ســفر معنوی کاسته 
می شود و با لغو روادید، تعداد زائرین طرفین 

افزایش می یابد.
در خصوص سفر حج نیز نصف مبلغ عوارض 
خروج از کشور یعنی ۱۱۰ هزار تومان عوارض 
اخذ خواهد شد که البته در صورت دوبار سفر 
به حج ۵۰ درصد این مبلغ بیشتر می شود و 
برای بار سوم وسفرهای بیشتر نیز این مبلغ به 
۱۰۰درصد افزایش پیدا می کند. البته با توجه 
به شرایط فعلی، سفر زیارتی به بیت اهلل الحرام 
فقط شامل حج تمتع است و در صورت توافق 
بین سازمان حج و زیارت ایران و وزارت حج 
عربســتان مبنی بر راه اندازی سفرهای حج 
عمره این افزایش نرخ عوارض نیز احتســاب 

خواهد شد.
همچنین در سازمان حج و زیارت خبرهایی 
مبنی بر از ســرگیری ســفرهای زیارتی به 
سوریه هست که اگر چنین اتفاقی رخ دهد در 
الیحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ که به مانند 
قانون بودجه ســال ۹۷ نرخ عوارض خروج از 
کشور را در نظر گرفته است بر سر تعیین نرخ 

عوارض، مشکالتی به وجود خواهد آمد.
همچنین هزینه  روادید گردشگران خارجی 
به ویژه گردشگران شیعه که جهت زیارت به 
ایران سفر می کنند باید حذف شود یا بسیار 
اندک باشد تا انگیزه سفر به ایران بیشتر شود. 
چرا که ورود بیشتر زائر سبب رونق اقتصادی 

و کاهش بیکاری خواهد شد.

محقق دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به افزایش کیفیت و ظرفیت تولید PVCشد
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با ارائه شیوه ای نوین در تولیدPVC، از افزایش کیفیت و نرخ تولید 
و کاهش انرژی و هزینه تولید این محصول خبر داد و گفت: این طرح عنوان یکي از طرح هاي برتر وزارت علوم 

را به خود اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، نسرین اعتصامي با اشاره به اهمیت صنعت پلیمر به عنوان 

یکی از شاخه های ارزشمند صنایع پتروشیمی، اظهار کرد: از مهم ترین محصوالت این صنعت پلی وینیل کلراید 
 است که عموم مردم آن را با نام پي وي سي)PVC( مي شناسند. وی با بیان این کهPVC یکی از پرمصرف ترین 

ترموپالست ها در دنیا است، تصریح کرد: کاربردهای متنوع، قیمت پایین، وزن کم، شفافیت و انعطاف پذیري آن سبب 
شده تا با تولید بیش از ۳۷ میلیون تن در سال، بعد از پلی اتیلن و پلی پروپیلن بیشترین پلیمر تولیدی در دنیا باشد. اعتصامی با 

اشاره به کاربردهای متعدد این پلیمر محبوب در صنایع گوناگون، افزود: صنایع ساختماني مانند ساخت انواع لوله هاي آب و فاضالب، 
درب و پنجره، دکوراسیون و تزیینات، عایق سیم هاي برق، صنایع پوشاک و چرم مصنوعي، بطری های گوناگون، صنعت اسباب بازي، تجهیزات 
پزشکي، صنایع بسته بندي و حمل و نقل، از جمله کاربری های این ماده مهم است. عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان اضافه کرد: شیوه 

پلیمریزاسیون تعلیقی یکی از چهار روش تولید این محصول در دنیا است که قریب به ۸۰ درصد از PVC دنیا به این روش تولید می شود.

حضور استارت آپ ها در رویداد بزرگ بهره وری آب و انرژی رایگان است
مدیر نمایشگاه های داخلی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گفت: حضور استارت آپ ها در 
همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی و اولین نمایشگاه بین المللی بهره وری آب و انرژی در ساختمان، 

صنعت و حمل و نقل به صورت رایگان است.
 مجید نایب زاده روز  یکشنبه ۱۶ دی ماه در نششست خبری اولین نمایشگاه بین المللی بهره وری آب و انرژی 

در ساختمان، صنعت و حمل و نقل و اولین همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی )رویداد بزرگ بهره وری آب 
و انرژی(، اظهار کرد: برای حضور در این رویداد بزرگ به بخش دولتی ۶۰ درصد و برای بخش خصوصی حدود 

۲۰ درصد نیز تخفیف در  نظر گرفته شده است.
وی خاطر نشان کرد: این نمایشگاه با تلفیق چندین عنوان مهم برای اولین بار در کشور قرار است که برگزار شود.

مدیر نمایشگاه های داخلی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان افزود: در سال های پیش تکنولوژی ساختمان، سبک سازی و 
مقاوم سازی، نمایشگاه محیط زیست و حمل و نقل پاک، نمایشگاه نفت و گاز و نیرو، نمایشگاه تخصصی درب و پنجره، نمایشگاه عایق های 
حرارتی، رطوبتی و پوشش های صنعتی به صورت گسسته و محدود برگزار شده است اما نیاز بود عنوان جامعی که این موارد را در بر بگیرد برای 

نمایشگاه داشته باشیم.

اقتصاد ایران
۰3
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حذف فروش بلیت قطارهای 
پرسرعت از امروز؛

 گام بعدی؛ قطار حومه ای

مدیرعامل شرکت حمل نقل ریلی 
اعالم کرد: به دلیــل عدم حمایت 
دولت، قطارهای ترن ست به دلیل 
هزینه های سنگین از سیستم فروش 
حذف شــد و گام بعدی قطارهای 

حومه ای هستند.
به گزارش صداوسیما؛ محمد رجبی 
افزود: در حدود ۳۰ ماهی که در این 
شرکت ریلی فعالیت می کنیم، به 
طور مداوم رفع مشــکالت صنعت 
ریلــی خصوصا تامین و نوســازی 

ناوگان را دنبال می کردیم.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی 
با اشاره به بروز مشکالت برای صنعت 
ریلی گفت: برای رفع مشکالت ریلی 
کشور خصوصا حمل و نقل مسافری 
پیگیری ها از وزرای راه و شهرسازی 
و تعــاون انجــام شــد، نامه های 
متعددی مبنی بــر لزوم اختصاص 
یارانه به سیستم ریلی به مسئوالن 
کشور نوشــته ایم. رجبی ادامه داد: 
در دهه هشــتاد حمل و نقل ریلی 
به عنوان حمل و نقل ایمن و ســبز 
یارانه دریافت می کرد، در سال ۸۸ 
دولت به مــا در آن ابعاد، حدود ۵۸ 
میلیارد تومان ساالنه پول می داد که 
در مقایسه با قیمت امروز ۶۵ میلیون 
دالر اســت که این رقم بزرگ بابت 
توسعه ریلی مسافری به این شرکت 

کمک می شد.

   خصوصی سازی با رویه نادرست
مدیرعامل شــرکت حمــل و نقل 
ریلی با انتقــاد از رویه نادرســت 
خصوصی ســازی در کشور گفت: 
در واقع دولت خواســت با واگذاری 
این شرکت ریلی بخش حمل و نقل 
ریلی مسافری را از سر خود باز کند 
و درواقع از خود ســلب مسئولیت 
کند؛ با این کار بخش مسافری ریلی 
یتیم شد پس از آن هم تاکنون مورد 

بی توجهی قرار گرفته است.

   هزینه ســیر یک صندلی 
ترن ست در مســیر تهران-

مشهد بیش از ۷۰۰ هزار تومان
وی ادامــه داد: آخرین جلســه ای 
که حدود دو هفتــه پیش به همراه 
مدیرعامل راه آهن با رییس سازمان 
برنامه و بودجه داشــتیم، به آقای 
نوبخت گفتیم که ضرورت دارد حمل 
ونقل ریلی به عنوان یک نیاز اساسی 
مردم و کشور ارز دولتی دریافت کند. 
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی 
افزود: ترن ســت های این شرکت 
)تندر و پردیس( هزینه های ارزی 
در بخش های گیربکــس، موتور، 
چرخ، ترمز، سیستم های کنترل و 
... دارد؛ ما با وجود گازوییل و نیروی 
انسانی ارزان، بابت هر ۱۰۰ کیلومتر 
ســیر ۸ یورو هزینــه داریم، یعنی 
در مســیر تهران - مشهد که ۹۰۰ 
کیلومتر است باید حدود ۷۲ یورو 
پول از مسافر دریافت کنیم، اما آیا 

دریافت این رقم امکانپذیر است؟

خبرآنالین
گــزارش
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زمزمه افزایش قیمت ارز 
از زمستان ســال گذشته 
شنیده شــد و هر چند که 
در روزهای پایانی سال ۹۶ 
قیمت دالر رشــد جزیی 
داشــت اما از همان اولین 
ماه سال ۹۷ سیر صعودی را 
در پیش گرفت و در اواخر تابستان نرخ دالر 
با رشد بی سابقه چند برابری به اوج خود 
رسید. وابستگی اقتصاد به شاخص مهمی 
مانند دالر در کنار ســرگردانی نقدینگی 
هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی باعث ایجاد 
التهاب در بازارها شــد هر چند که دولت 
اقداماتی را برای تخلیه التهاب و کنترل بازار 

به اجرا رساند.
اختصاص ارز دولتــی – دالر چهار هزار و 
۲۰۰ تومانی- به کاالهای اساســی مانند 
برخی از مواد خوراکــی و دارو، اختصاص 
ارز نیمایی به برخی از فعاالن اقتصادی که 
فعالیت آنها مشمول اختصاص ارز یارانه ای 
می شد،  آزادسازی واردات ارز و طال، ورود 
بانک ها به فعالیت صرافی ها و فروش ارز 

و ... از اقداماتی بود کــه دولت انجام داد تا 
بتواند در تالطم اقتصادی، سوداگری در 
بازار را کاهش دهد و توانست با پیاده سازی 
این سیاست ها نرخ دالر را تا بیش از ۶ هزار 

تومان کاهش دهد. 
اما در حالی که بیش از یک ماه از کاهش 
نوسانات و کاهش قابل توجه قیمت دالر در 
بازار می گذرد هنوز قیمت اقالم و کاالهایی 
که به واسطه نرخ دالر باال رفتند متناسب 
با کاهش قیمت دالر، پایین نیامده است 
 و ایــن جریان حاکــم در بــازار، موجب 
گله مندی مردم از دولت در نحوه کنترل 
 بازار شده است. کارشناســان اقتصادی 
مهم ترین عاملی را که باعث شــده بازار 
نسبت به کاهش قیمت دالر بی توجه باشد، 
نبود اعتماد به سیاست های ارزی دولت می 
دانند و بر این باور هستند تا زمانی که ثبات 
به اقتصاد برنگردد و تنش های سیاســی 
و بین المللی موثر در اقتصاد کاهش پیدا 
نکند، نمی توان انتظار تخلیه التهاب در 

بازار را داشت. 

    شناســایی 4 عامل بازدارنده در 
کاهش قیمت ها پس از ریزش نرخ 

دالر 
»وحید شقاقی« کارشناس اقتصادی درباره 
چرایی بی توجهــی بازارها به افت قیمت 
ارز به ویژه دالر در یک ماه گذشته گفت: 
هر چند که قیمت دالر در بازار آزاد روند 
کاهشــی در پیش گرفته و چیزی حدود 

۵ الی ۶ هزار تومان ریزش داشته اما هنوز 
قیمت کاال و خدمات در بازارها متناسب با 
این میزان کاهش تغییر نکرده است و حتی 
در برخی از بازارها از جملــه بازار خودرو 

شاهد افزایش قیمت هم هستیم. 
وی با بیان اینکه این رفتار بــازار متاثر از 
چهار عامل است، ادامه داد: اولین دلیلی 
که هنوز بازار به کاهش قیمت دالر واکنش 
نشــان نداده و منجر به کاهش قیمت ها 
نشده این است که فعاالن اقتصادی اعم از 
فروشندگان،  تولیدکنندگان و صاحبان کاال 
از آینده اقتصادی کشور مطمئن نیستند 
و به این باور نرســیده اند که روند کاهش 
قیمــت دالر در آینده هم اســتمرار پیدا 

می کند. 
 این کارشــناس اقتصــادی تاکید کرد: 
مهم ترین عامل برای ایجاد رونق در کسب 
و کار و برقراری ثبات در بازار، پیش بینی 
پذیری اقتصاد اســت که در حال حاضر 
اقتصاد ایران برای مردم قابل پیش بینی 
نیست.  شقاقی با اشاره به عامل دومی که 
مانع از کاهش قیمت ها شده است، اظهار 
داشت: موضوع مهم دیگری که باعث شده 
همچنان بازار نسبت به کاهش قیمت ها 
مقاومت نشان دهد این است که بسیاری 
 از تولیدکننــدگان مواد مورد نیــاز را در 
دوره ای که دالر به اوج قیمت خود رسید، 

تهیه کرده اند. 
وی افزود: برای مثال انبوه سازان مصالح 
مورد نیاز را در شرایطی که دالر به باالترین 

نرخ خود رســیده بود، تهیه کرده بودند 
بنابرایــن آن واحد مســکونی را با همان 
قیمت تولید محاسبه کرده اند و در برابر 

کاهش قیمت مقاومت می کنند. 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دلیل 
دیگری که باعث شده هنوز شاهد کاهش 
قیمت ها در بازار نباشیم این است که بانک 
مرکزی نتوانسته است هدفگذاری روشنی 
از قیمت ها داشته باشــد، گفت: تاکنون 
بانک مرکزی نتوانسته است هدفگذاری 
روشنی درباره نرخ دالر در ماه های آینده 
مبتنی بر واقعیات ارایه دهد. هدفگذاری 
بانک مرکزی و مسئوالن اقتصادی کشور 
درباره نرخ ارز باید واقع بینانه باشــد و نه 

خوشبینانه. 

وی افــزود: بنابراین گروهــی که منافع 
شخصی دارند از این فرصت استفاده می 
کنند و اجازه نمی دهند قیمت ها کاهش 
پیدا کند و با سودجویی و احتکار مانع از 

ایجاد ثبات در بازار می شوند. 
شقاقی با بیان اینکه عامل چهارم موضوع 
عرضه و شکســت انحصار در این شرایط 
است، تاکید کرد: در تالطم های اقتصادی 
 از جملــه اقداماتی که منجــر به کنترل 
قیمت ها می شود موضوع افزایش عرضه 
است و شکســت انحصار می تواند مانع از 

رشد قیمت ها شود. 
این کارشــناس اقتصادی بــا بیان اینکه 
معموال تخلیه التهاب از بــازار به تدریج 
انجام می شود، ادامه داد: همواره اثرپذیری 

بازارها در شرایط افزایش نرخ ارز سریع تر 
از کاهش قیمت ارز است و افت قیمت ها 
ناشی از ریزش قیمت دالر در بازه زمانی 

بیشتری رخ می دهد. 
وی با تاکید بــر اینکه اگــر دولت بتواند 
اقدامات پیــش بینی پذیری بــازار را در 
دســتور کار قرار دهد و به اجرا برســاند 
 از چند ماه دیگر می توان شــاهد ریزش

 قیمت ها متناسب با کاهش قیمت دالر در 
بازار باشیم، گفت: اگر قیمت دالر نوسان 
نداشته باشد و شاهد رشد دوباره آن نباشیم 
و دولت نسبت به ثبات شرایط اقتصادی 
اقدامات موردنیاز را به اجرا برساند از اوایل 
سال آینده باید انتظار ریزش قیمت ها در 

بازارهای مختلف را داشت. 

چرا بازار به افت قیمت دالر واکنش چندانی نشان نداد؟

این بازار سرسخت!

ایرنا
گـــزارش
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عمران و اشتغال

 سهم فارغ التحصیالن آموزش عالی بیکار
 از کل بیکاران افزایش یافته است

چند روزی است که مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از نیروی کار در پاییز ۱3۹۷ را 
منتشر نموده است. این نتایج علیرغم آن که نشان می دهد وضعیت نرخ بیکاری در 
پاییز سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بدون تغییر بوده است، اما 
در دل خود نکات منفی را نیز پیرامون نیروی کار جای داده است. از جمله نکات منفی این گزارش افزایش 

نرخ بیکاری در ۱۶ استان از 3۱ استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته می باشد.

اشتغال و بیکاری از جمله موضوع های اساسی اقتصاد هر کشور محسوب می شود، به گونه ای که  افزایش یا کاهش 
جمعیت بیکاران، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می گردد. نرخ بیکاری یکی از شاخص هایی 
است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می گیرد. در چند سال اخیر به دلیل افزایش تعداد 

متقاضیان کار از یک سو و کاهش عرضه کار از سوی دیگر، نرخ بیکاری همواره رو به افزایش بوده است.
به تازگی نتایج آمارگیری از نیروی کار در پاییز ۱۳۹۷ توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است. این نتایج نشان می دهند 
که نرخ بیکاری در پاییز ۱۳۹۷، ۱۱.۷ درصد بوده است. این نرخ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ثابت مانده است. 
این ثبات نرخ بیکاری در مقایسه با سال گذشته در حالی اتفاق افتاده است که نرخ مشارکت اقتصادی )نسبت جمعیت 
فعال )بیکار یا شاغل( به جمعیت در سن کار ضربدر ۱۰۰( افزایش یافته است و از ۳۹.۹ درصد به ۴۰.۵ درصد رسیده 
است )۰.۶ درصد رشد( اما مسئولین تالش نموده اند تا این افزایش را به سمت جمعیت شاغل هدایت کنند چرا که تعداد 
شاغلین در پاییز سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۰.۵ درصد رشد داشته است و تقریبا برابر را رشد 
نرخ مشارکت اقتصادی بوده است. از دیگر نکات مثبت این گزارش کاهش نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله و ۱۵ تا 
۲۹ ساله می باشد که به ترتیب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱.۳ و ۰.۵ درصد کاهش داشته است. نرخ بیکاری 
فارغ التحصیالن آموزش عالی نیز در پاییز ۱۳۹۷ با اینکه نرخ باالیی گزارش شده است اما در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته بر روی نرخ ۱۸.۳ درصد ثابت مانده است. در کنار این نکات مثبت، نکات منفی هم در این گزارش وجود دارد. 
به عنوان نمونه سهم فارغ التحصیالن آموزش عالی بیکار از کل بیکاران با افزایشی ۳.۴ درصد از ۳۷.۱ درصد در پاییز 
۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در پاییز ۱۳۹۷ رسیده است.همچنین نرخ بیکاری در پاییز ۹۷ در استان های مختلف 
متفاوت بوده است و در ۱۶ استان از ۳۱ استان کشور نرخ بیکاری در مقایسه با پاییز ۱۳۹۶ افزایش یافته 
است که خود به هر حال نکته منفی محسوب می شود. بیشترین افزایش نرخ بیکاری متعلق به استان البرز 
بوده است که این نرخ در این استان ۵.۵ درصد رشد داشته است. استان کرمانشاه نیز در ادامه کاهش نرخ 
بیکاری خود در سال جاری توانسته است بیشترین کاهش نرخ بیکاری را در فصل پاییز ۱۳۹۷ در مقایسه 

با پاییز ۱۳۹۶ به نام خود ثبت کند و نرخ بیکاری را ۶.۹ درصد کاهش دهد.

مقاومت بازار در برابر کاهش قیمت دالر در حالی است 
که متهم ردیف اول گرانی ها رشد نرخ ارز در یک مدت 
کوتاه بوده و کارشناسان اقتصای معتقدند تخلیه التهاب 
از بازار زمان بر اســت و تا زمانی که اقتصاد پیش بینی 

پذیر نباشد، کاهش قیمت ها کامال صورت نمی گیرد.

مهم ترین عامل برای 
ایجاد رونق در کسب 
و کار و برقراری ثبات 

در بازار، پیش بینی 
پذیری اقتصاد است 

که در حال حاضر 
اقتصاد ایران برای 

مردم قابل پیش بینی 
نیست.  

تابناک
گـــزارش
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زمان برگزاری دوازدهمین جشنواره»فیلم ۱۰۰« اعالم شد
به گزارش روابط عمومی جشنواره، جشنواره »فیلم ۱۰۰« در ۲ بخش مسابقه ای و مسیر تجربه و 
در قالب مستند، داستانی و پویانمایی طراحی شده است. همچنین بخش مسابقه سینمای جهان 
در قالب های مستند، داســتانی و پویانمایی نیز صرفا برای حضور شرکت کننده های غیرایرانی 

خواهد بود.
اخالق و سبک زندگی، ترویج مفاهیم اخالقی همچون قانون مداری، گذشت، سعۀ صدر، ایثار، ترویج 

الگوی انسان انقالب اسالمی، خانوادۀ الگوی ایرانی اسالمی، فرهنگ اصیل ایرانی، نگاه دوباره به زندگی 
و زدودن غبار روزمرگی از جمله موضوعات این رویداد سینمایی اعالم شده است. همچنین، برای بخش 

ویژه موضوعاتی چون: حمایت از تولید ایرانی )ایران ساخت(، حمایت از تولید کاال و خدمت دانش بنیان ایرانی، فرهنگ تولید 
محصوالت باکیفیت ایرانی، پویش ملی و حمایت مردمی از تولید کاال و خدمات دانش بنیان باکیفیت ایرانی، تاثیرات مخرب 

خرید کاالهای خارجی، واردات بی رویه و غیرقانونی )قاچاق کاال(، معرفی کسب وکارهای نوین و استارت آپ ها و تولید ثروت از علم 
و فّناوری، معرفی اقتصاد دانش بنیان در نظر گرفته شده است.

عالقمندان برای شرکت در این جشنواره تا پایان دی ماه فرصت دارند.

ISFAHAN
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   1. خود را با دیگران 
مقایسه نکنید

هر کسی کار را به گونه ای 
متفاوت از دیگران شروع و 
به روش خود هم پیشرفت 
می کند. این به شما یا هیچ 
فرد دیگری ارتباطی ندارد 
که دیگران در مسیر شــغل خود به کجا 
خواهند رســید و نمی توانید دیگران را با 
خود مقایسه کنید. انسان ها همه با هم فرق 
دارند. در نتیجه، مقایســه خود با دیگران 

فقط وقت تلف کردن است.

   2. نگران مســایلی نباشید که 
کنترلی روی آنها ندارید

با اینکه آگاهی داشتن از مسایل پیرامون 
همچون وضعیت اقتصادی، وضع بازار یا 
کارهایی که دیگران انجام می دهند، گاهی 
مهم اســت اما باید همیشه روی مسایلی 
که قابل کنترل هستند، همچون افکار و 

کارهای خود تمرکز کنید.

   3. حد و مرز خو د را بدانید و حفظ 
کنید

هنگامی که تصور می کنید در دنیا هیچ 
چیز به اندازه شغلتان مهم نیست، در واقع 
بخشی از خود را می ُکشید. شغل شما می 
تواند حریم خشم و ثبات اخالقی را در شما 

از بین ببرد.

   4. بیش از حد به خود یا تیم خود 
قول ندهید

اینکه مشــتاق انجام یــک کار و به پایان 
رساندن یک پروژه باشید بسیار عالیست اما 
قول ها و تعهداتی که نتوانید از عهده آنها بر 
بیایید را به خود یا گروه کاری خود ندهید. 
عدم توجه به تعهدات باعث شکســت و 

ناامیدی می شوند.

   5. توجه کنید همه انسان ها 24 
ساعت در شبانه روز دارند

هر زمان احساس می کنید وقت کم آورده 
اید و به ساعات بیشــتری در زندگی نیاز 

دارید، به یاد بیاورید که باقی انســان ها 
نیز همین اندازه وقت دارند و شــبانه روز 
انسان های موفق بیش از ۲4 ساعت ندارد. 
هیچکس وقت بیشتری در اختیار ندارد 
پس دست از شــکایت بردارید و درست 

برنامه ریزی کنید.

   6. خیلی خود را جدی نگیرید
توانایی خندیدن نقاط ضعف و عیوب خود 
نه تنها باعث می شــود تا انسان شادتر و 
قدرتمندتری باشــیم، بلکه باعث جذب 
دیگران نیز می شویم. اگر نتوانید خودتان 
به مشکالت بخندید، دیگران پشت سرتان 

مسخره می کنند و به شما می خندند.

   7. خیال پردازی کردن در طول روز
اینکه خیال پردازی و کار کردن نفی کننده 
یکدیگر هســتند، طرز فکر قرن بیست 
میالدی اســت. وقتی به افکار خود اجازه 
خیال پردازی می دهید، در واقع افکار خود 
را در راستای پیشرفت و داشتن ایده های 

منحصربه فرد هدایت می کنید.

   8. متنفر نباشید
تنفر همچون انگلی است که همه انرژی و 
سالمتی شما را می خورد. اگر در اطرافتان 
مســایل آزاردهنده وجــود دارند که می 
توانید تغییر دهید، دست به کار شوید. اگر 
کاری از دست شما بر نمی آید، بهتر است 

فراموش کنید و ببخشید.

   9. اجازه ندهید گذشته بر آینده 
تاثیر بگذارد

تمرکز کردن روی اشتباه های گذشته مثل 
این است که هنگام رانندگی همه حواس 
خود را به آینه عقب بدهید. در این حالت، 
تا زمانی می توانید پیش بروید که با مانعی 

برخورد و تصادف نکنید.

   10. سعی نکنید در همه بحث ها 
»برنده« باشید

بعضی از بحث ها به هیچ وجه ارزش ادامه 
دادن و جنگیدن را ندارنــد. در این موارد 
بهترین کار عقب نشینی است و اجازه دهید 
طرف مقابل فکر کندبرنده شده است. مهم 
»برنده شدن« در بحث نیست، مهم این 
است از مساله پیش آمده درس بگیرید و 

برای دفعه بعد آماده باشید.

   11. هیچ کس غیر از شما نمی تواند 
شما را شاد کند

با اینکه به طور کلی کار کردن سخت است 
اما اگر در شــغل خود احساس بدبختی 
می کنید، خودتان مقصر هستید. شما به 
خودتان مدیون هستید تا شغلی پیدا کنید 
که با روحیه شما بیشتر هماهنگی دارد و 
می تواند موجب شادی شما شود. یا دست 
کم در شغلی که دارید همه تالش خود را 

بکنید تا شاد باشید.

   12. بیشتر مواقع لبخند بزنید و 
بخندید

برخالق اعتقاد معمول مردم، لبخند زدن 
یا خندیدن در نتیجه شادی به وجود نمی 
آیند، بلکه بخشی از پروسه ایجاد و تقویت 
احساس شادی در انسان هستند. همیشه 
به دنبال دلیلی برای لبخند زدن باشــید. 

هرگز خنده های خود را سرکوب نکنید.

   13. انرژی ارزشــمند خود را در 
راســتای غیبت و بدجنسی هدر 

ندهید
پیش از اینکه بخواهید در مورد کســی 
غیبت کنید یا به غیبت دیگران گوش کنید 
از خود بپرسید: ۱( آیا حقیقت دارد؟ ۲( آیا 
این کار درست است؟ 3( آیا این کار الزم 
است؟ 4( آیا خوشم می آید کسی همین 

حرف ها را در مورد من بگوید؟

   14. نگران طــرز فکر دیگران در 
مورد خود نباشید

شما قدرت خواندن فکر دیگران را ندارید 
و نمی توانید به طور قطعی و واقعی بگویید 

دیگران در مورد شما چه فکری می کنند. 
چه اهمیتی هم دارد؟ وقت ارزشمند خود 

را برای چنین مسایل پوچی هدر ندهید.

   15. به یاد داشته باشید همه شرایط 
خوب یا بد قابل تغییر هستند

ذات طبیعت بر اساس تغییر استوار است. 
هیچ چیز ثابت نمی ماند؛ همه چیز ناپایدار 
و گذرا است. هر چیز آزاردهنده یا خوشحال 
کنند یا بین این دو، همه تغییر می کنند. 

همه چیز تمام می شود.

   16. دورریختن وسایلی که نیاز 
ندارید

شما حدود یک سوم از عمر خود را در محل 
کار ســپری می کنید. بنابراین باید این 
محیط را برای خود شاد کنید. در راستای 
این هدف باید وسایل اضافی، ناالزم و زشت 

را دور بریزید.

   17. همیشه امید داشته باشید 
بهترین ها در راه هستند

توجه کرده اید برخــی از پیرزن ها پس از 
بیوه شدن تازه برای خود دوست پیدا می 
کنند، مسافرت می روند، درس می خوانند 
یا ... و اعتقاد دارنــد زندگی جریان دارد و 
همیشه بهترین ها در راه هستند. پس شما 

هم به آینده امیدوار باشید.
اگر کارتان را دوست داشته باشید، خیلی 
راحت تر می توانید هنگامی که در حال کار 
و فعالیت هستید، لبخند بزنید و کارهای تان 
را یکی یکی انجام دهیــد و در مقابل، اگر 

حس مثبتی نسبت به شغل تان نداشته 
باشــید، حتما به دنبال پیدا کردن کاری 
بهتر خواهید بود و هنگام کار حس خیلی 
خوبی هم نخواهید داشت. اما فرقی ندارد 
چقدر از کارتان راضی هستید و آن را تا چه 
حد دوست دارید، زیرا روش هایی هست 
که همه افراد می توانند با استفاده از آنها در 

محل کارشان شادتر باشند:

   18ـ  صبح زودتر از خواب بیدار 
شوید

شاید فکر کنید زودتر بیدار شدن از خواب 
هیچ اهمیتی ندارد و بیشتر یک شوخی 
است اما این موضوع واقعیت دارد. بنابراین 
اگر بتوانید صبح کمی زودتر بیدار شوید، 
زمان بیشتری هم برای خودتان خواهید 
داشت و در نتیجه قبل از این که به محل 
کار بروید و درگیر وظایف اداری شــوید، 
می توانید به کارهای خودتان رســیدگی 
کنید. عالوه بر این، با چنین کاری ترافیک 
صبحگاهی هم کمتر شما را اذیت خواهد 
کرد. شــاید الزم باشــد چند روز این کار 
را تمرین کنیــد تا بتوانیــد کمی زودتر 
بلند شوید اما مطمئن باشید بیدار بودن 
در ســاعاتی که خانه خلوت و آرام است، 
لذتی فوق العاده خواهد داشــت. در این 
دقیقه ها می توانید از طلــوع آفتاب لذت 
ببرید، کتابی زیبــا بخوانید، یک فنجان 
چای یا قهوه بنوشــید، بــرای پیاده روی 
صبحگاهی بروید یا با همســرتان پیش 
 از شــروع روز کاری کمــی صحبــت

 کنید.

با این 18 روش نشاط را به محیط کاری خود ببرید؛   

یک محل کار خوشحال !

شما حدود یک سوم 
از عمر خود را در محل 

کار سپری می کنید. 
بنابراین باید این محیط 
را برای خود شاد کنید. 

در راستای این هدف 
باید وسایل اضافی، 
ناالزم و زشت را دور 

بریزید.

فرقی ندارد چقدر از کارتان راضی هستید و آن را تا چه حد دوست 
دارید، زیرا روش هایی هست که همه افراد می توانند با استفاده از 

آنها در محل کارشان شادتر باشند:
تجربه شادی در محل کار خیلی راحت نیست. اما هر کاری روشی 
دارد. اگر قوانین شاد بودن را بدانید به راحتی می توانید در کنار 

کار و کسب درآمد، شاد و سرحال هم باشید.

 
استارت آپ

همه ما با تعداد بیشماری از استارت آپ ها در یکی دو سال 
اخیر آشنا شدیم و می توان گفت اگر چند دسته اصلی بسازیم، تعداد 
دسته بندی های حیطه فعالیت این اســتارت آپ ها به بیش از بیست 

گروه نمی رسد. 

یعنی در هر دسته شغلی مشــابه بیش از صدها استارت آپ هم شکل داریم که 

بیشتر آنها وجه تمایز خاصی نسبت به یکدیگر 
ندارند. بیشتر این اســتارت آپ ها از زمانی که 
وارد بازار شدند عمرشــان به چند ماه هم نمی 
رسد و فقط می توانند هزینه های اجاره، مبلمان، 
کامپیوتر را برای مدت کوتاهی تحمل نمایند و 

سپس بدون هیچ نتیجه ای از دور خارج شوند.
بیشتر استارت آپ  ها همچون یک اژدهای چند 
ســر، میل زیادی به جذب سرمایه دارند. سرمایه 
هایی که با هدفهای مشخص اما بی نتیجه و بدون 
بازخوردهای پایدار از بین می روند و نتیجه آنها را 
نمی بینیم. حاال چرا من یک ضد استارت آپ هستم؟ 
چون اســتارت آپ  ها، حداقل در ایران، روحیه کار 
تیمی را از بین برده اســت. این حرف شاید با باور 
عموم چندان همســو نباشــد ولی بگذارید در این 

یادداشت کوتاه بگویم که چرا به این باور رسیده ام.
داســتان را از اینجا شــروع مــی کنم کــه قبل از 
پیدایش حباب اســتارت آپ ها و یا بــه بیانی دیگر، 
جو اســتارت آپ زدگی چند فرد قوی و تاثیر گذار و 
با پشتکار باال، اقدام به تشــکیل تیم یا شرکت و یا هر 
عنوان دیگری می زدند و این تیم ها خروجی قابل قبولی داشتند. مراحل آنطور 
که باید پیش می رفت و کمتر با عنوان شکســت روبرو بودیم. در ابعاد جهانی، 
شرکت اپل یا مایکروسافت را در نظر بگیرید که چند نفر نخبه قوی با پشتکار باال 
جمع شده اند تا محصولی در این حد، با کیفیت ارائه دهند. این سوال در ذهن 
شما ایجاد نشده است که آیا هر کدام از کارمندان نابغه این سازمان نمی توانند 

اقدام به تاسیس یک استارت آپ نمایند؟ پس چرا این کار را نمی کنند؟
به نظرم استارت آپ  های کنونی ایران، باعث شــده اند که ماندگاری افراد تاثیر 
گذار کنار هم بسیار کم شــود و مجموعه های بزرگ با وجود پتانسیل آدم های 
قوی روز به روز کم و کمتر شود؛ به طوری  که هر کدام از افراد تاثیرگذار اقدام به 
تاسیس یک استارت آپ با پتانسیل پایین کرده اند و در یک مجموعه قرار ندارند 

تا شرکتی عظیم را به وجود بیاورند.
اگر استارت آپ ها هم راستا شوند و شروع یک طرح قوی کلید زده شود، با وجود 
مسئولین هر کدام از آنها دچار یک هم افزایی بسیار باال خواهند شد که می تواند 
بخش عمده ای از بازار را در بر گیرد و بدلیل هم افزایی باال، می تواند از پتانسیل 
و تخصص نیروهای مجرب تر استفاده نماید. اما این اتفاق رخ نمی دهد، چرا که 
اســتارت آپ های کنونی دچار یک حباب بزرگ شده اند که خروج از آن سال ها 
طول می کشد. در حال حاضر بیشــتر آنها بدون نتیجه و بازخورد مثبت از دور 

رقابت حذف می شوند.
در حقیقت نیروی کاری فوق العاده بــا این وضعیت صرف فعالیت های کوچک 
شده است آن هم به جای آنکه نیروها جمع شــوند و از هم برای پیشبرد کارها 
فوق العاده و تاثیر گذار استفاده نمایند. از نظر من یک کار می تواند منافع ده ها 
نفر سرمایه گذار را پوشش دهد، ولی بر عکس ده ها کار داشتن نمی تواند حتی 

منافع یک نفر را پوشش دهد.
البته در میان بازار کنونی کســب وکارهای نوپا می توان اســتارت آپ  هایی را 
مثال زد که خیلی متفاوت و قــوی و با برنامه پیش می رونــد، چون نیروهای 
تاثیر گــذاری برای هدفی بزرگی دور هم جمع شــده اند امــا در واقع باید آنها 
را اســتثناهایی نامید کــه قابل قیاس با رشــد غیرمنطقی اســتارت آپ های 
 کنونــی نیســتند و در حقیقــت اسم شــان را یــک مجموعــه گذاشــت 

تا استارت آپ.

آکا ایران
یـــادداشت
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اینکه خیال پردازی و کار 
کردن نفی کننده یکدیگر 

هستند، طرز فکر قرن بیست 
میالدی است. وقتی به افکار 
خود اجازه خیال پردازی می 
دهید، در واقع افکار خود را 

در راستای پیشرفت و داشتن 
ایده های منحصربه فرد 

هدایت می کنید.

دیجیاتو
گـــزارش

چرا یک ضد استارت آپ هستم؟!

فروکش کردن یک موج 
غیرواقعی اقتصادی

تحریم تنها مســئله استارت آپ ها 
نیســت. گویــا در اکوسیســتم 
اســتارت آپ ها در یک سال گذشته 
رویکردهایی حاکم شده که به زیان 
همه دامن زده است. این رویکردها 
چه بود؟ موجی که در سال گذشته 
در فضای اســتارت آپی    ایران ایجاد 
شــد، غیرواقعی بود. ایــن موج به 
طور عمده با کپی برداری ایده های 
        خارجی همراه بود و استارت آپ هایی 
که شکل می گرفت، لزوما اصل نبود. 

غیر از چند شرکت با ایده های   اصل و 
ناب، باقی استارت آپ ها کپی برداری 
از ایده های         اجراشده در کشورهای 
غربی بــه خصوص ایــاالت متحده 
بود. رقابتی در ایــران در اجرای این 
ایده های         تکراری شــکل گرفت که 
طبق معمول بیــش از اندازه بود. در 
این دوره شکل گیری شرکت هایی 
را شــاهد بودیم که صاحبان آن به 
ارزش گذاری هــای          غیرواقعی روی 
آورده بودند و ســرمایه گذاران را به 

اصطالح سر کار می گذاشتند. 
از سوی دیگر سرمایه گذاران سنتی 
که موفقیت استارت آپ هایی مثل 
دیجی کاال، تخفیفان، اسنپ و کافه 
بازار را می دیدند، برای عقب نماندن 
از قافله به هر صاحــب ایده ای پول 
می دادند درحالی که نــه خبری از 
گروه تجاری بود نه برنامه مشخصی 
بــرای آینــده.  این روند بــه دلیل 
فقدان شرکت های         سرمایه گذاری و 
تخصصی در ایران در سال گذشته 
تشدید شــد. این درحالی است که 
در کشورهای توسعه یافته، نهادهایی 
موسوم به انجل ها در جذب سرمایه 
اولیه به استارت آپ ها کمک می کنند. 
انجل ها در اکوسیستم استارت آپی     
فعالیت می کنند و خــود به عنوان 
کارآفرین مشکالت را لمس کرده اند 
و می دانند که در رانــد اول کار چه 
در انتظار استارت آپ هاســت. پس 
از این صندوق های         ســرمایه گذاری 
جسورانه که ســازوکار رسمی تر و 
سیستماتیک دارند به عنوان منابع 
تامین سرمایه استارت آپ ها شناخته 
می شوند و بعد شرکت ها می توانند 
روی بازار سرمایه حساب کنند.  در 
ایران هیچ یک از این گزینه ها وجود 
ندارد. تعدادی از انجل های         غربی به 
استارت آپ های         ایرانی عالقه نشان 
دادند و پای VC هــم به میان آمد 
اما متاسفانه بزرگان حوزه صنعت و 
سرمایه داران سنتی به جای حضور 
در اکوسیســتم از طریق انجل ها و 
VC به ســرمایه گذاری مستقیم 
و شــراکت در پروژه ها روی آوردند 
بدون اینکه شناختی از استارت آپ ها 
داشته باشند. این مسئله به شکست          
استارت آپ هایی انجامید که چهار 
ســال پیش با غرور از ارزش گذاری 

باالی شرکت هایشان می گفتند. 
دو نوع ســرمایه گذار داریم. نوع اول 
سرمایه گذاِر به دنبال ارزش افزوده 
و استراتژیک اســت که می تواند به 
بنیان گذاران کم تجربه استارت آپ ها 
کمک و آن ها را هدایــت کند. نوع 
دیگری از سرمایه گذاران افرادی اند 
که به امید بازدهی پول هایشــان در 
کسب وکارها سرمایه گذاری می کنند. 
در اکوسیستم استارت آپی   بسیاری 
بین این دو ســرمایه تمایزی قائل 
نمی شوند. ســرمایه گذاران فعال و 
خاموش در این فضا از هم بازشناخته 
نشــدند و همین به جوی عجیب و 
نامطلوب در فضای استارت آپی    دامن 
زد. انتظــارات غیرواقعی به اختالف 
ســرمایه گذاران و گرداننــدگان 
استارت آپ ها انجامید و کسب وکار 

را به محاق شکست برد. 

فصل اقتصاد
گــزارش

ISFAHAN
N E W S



Currency

USD 42000

47774

53434
42568

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,288.3 $

SudokuNO 126  Solution: NO 125

The CEO of the National 
Petrochemical Company 
(NPC) said the sanctions and 
the current economic pressure 
on Iran could not throw a 
wrench in the productivity of 
petrochemical plants in the 
country.Speaking to Shana, 
Behzad Mohammadi said the 
current international conditions 
did impose restrictions to the 
petrochemical industry, adding, 
however, petrochemical 
companies were able to solve 
their problems and would 

exert every effort not to be 
impacted by the sanctions.He 
said the Iranian Minister of 
Petroleum Bijan Zangeneh was 
seriously pursuing financing 
of the ongoing petrochemical 
projects, saying preparing the 
ground for funding the projects 
through Islamic bonds was 
under way.Mohammadi, who is 
also deputy petroleum minister 
for petrochemical affairs, 
also expressed optimism that 
funding of the projects would 
take place within a few months.

Iran has new 
‘potential’ 
buyers for its 
oil, defying US 
sanctions
Despite biting US 
sanctions and pres-
sure on other coun-
tries, Tehran has 
found partners to 
buy its oil, and the 
number of such cli-
ents has actually in-
creased, according 
to Iran’s deputy oil 
minister.
After the US pulled 
out of the landmark 
nuclear deal and 
re-imposed sanc-
tions on the Islamic 
Republic, several 
nations were tem-
porarily allowed to 
buy its oil, including 
India, South Korea 
and China. However, 
even those clients 
are under “finan-
cial pressure” from 
Washington, and are 
therefore very cau-
tious about dealing 
with Tehran, one of 
the top Iranian oil 
officials, Amir Hos-
sein Zamaninia, re-
vealed.
“China, India, South 
Korea and all other 
countries, which the 
US granted waivers 
to buy oil from Iran, 
would not even buy 
an additional one 
barrel of oil from 
Iran,” he was quoted 
as saying by the Oil 
Ministry’s Shana 
news agency on Sat-
urday.
While there is little 
hope that the 180-
day US waivers for 
those countries will 
be extended after 
they expire in May, 
Tehran says it has 
found new ways to 
support its oil mar-
ket.
“Regardless of US 
pressure, the num-
ber of potential buy-
ers of Iran’s oil has 
increased due to the 
competitive nature 
of the market and 
growing cupidity for 
more profitability,” 
Zamaninia stated 
without revealing 
the identity of those 
buyers.
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CEO: Sanctions No Hurdle to 
Petchem Productivity

Jahangiri said on Saturday that the 
Americans have taken aim at the Iranian 
people’s livelihood, as they impose 
sanctions on basic goods and raw 
materials needed for production.
“US is trying to stop major Iranian 
income resource, that’s to say oil sales, 
as they in their own imagination wanted 
to bring oil sales to zero but they failed 
with the grace of God,” he said.
In a meeting with the Managing Director 
of Ports and Maritime Organization 
Mohammad Saeedi, Jahangiri added 
that the institute as a major sector of the 
country’s economy shoulders a heavy 
burden in sanctions era.
“At a time when foreign shipping 
companies did not stop cooperation 
with Iran, local companies shoulder 
a double burden so that imports and 
exports of goods will not come to a halt 
due to restrictions in the transportation 
sector,” he said.
Noting that the government is serious 
determined to solve problems that 
the shipping sector are faced with, he 
said that Iran’s Ports and Maritime 
Organization shoulders a heavy burden 
in times of sanctions.
Jahangiri also referred to the extensive 
capacities of Iran’s sea transportation 
sector, saying that it can render great 
services for the other countries and earn 
income from it.
Saeedi, for his part, talked about 
their problems and called for the 
government’s special attention to the 
sector to solve its challenges.
In a related front, Economy Minister 
Farhad Dejpasand asserted that Iran’s 
economic cooperation with other 
countries is growing, reassuring that 
US plots against the country’s economy 
will not get realized.
“Enemies’ troubled dreams against 
Islamic Iran will not come true and after 
a period of crisis, the situation will be 
improved,” Dejpasand said in a local 
ceremony on Saturday.
He noted that economic cooperation 
with other countries is growing, adding 
that the government has adopted 
effective measures to boom the 
country’s economy.
He underlined the government’s 

support for exporters, urging the 
entrepreneurs to contribute to project 
which aim to resolve people’s economic 
problems.
In a related front, earlier on November 
10, Dejpasand downplayed the effects 
of the US new sanctions on his country, 
saying that Tehran has gained lots of 
experience in bypassing and coping 
with embargos in past decades.
“Living through sanctions conditions 
is not difficult. We have become 
experienced in the past 40 years in 
confronting sanctions,” he added.
He noted that Iran will use all economic 
opportunities to confront enemies, and 
said, “We have earned good and effective 
experience in confronting sanctions 
since the start of the Islamic Revolution 
and we have devised proper plans to 
confront the economic embargos.”
His remarks came hours after 
Iranian President Hassan Rouhani 
said American officials had admitted 
their incapability to stop Iran’s crude 
sales, and the US sanctions would only 
leave negative impacts on imports 
of foodstuff, medicine and medical 
equipment.
“What the Iranian officials said that 
the US is not able to zero Iran’s oil 
exports was proved with the US recent 
admission,” President Rouhani said 
after a trilateral meeting with the 
parliament speaker and judiciary chief 
in Tehran on November 10.
“The US announced that it cannot zero 
Iran’s oil sales because the oil prices will 
rise to $150; this is what we had said 
(before). In this region, either Iran’s oil 
is exported or others will be in trouble 
as well,” he added.
President Rouhani referred to the 
US lies that the foodstuff, drugs and 
medical equipment were exempted 
from Washington’s sanctions against 
Iran, and said, “This is incorrect. When 

the banking system is sanctioned, 
everything is affected.”
The US Treasury Department 
announced all sanctions on Iran lifted 
under the 2015 nuclear deal would be 
back in force on November 5.
According to Treasury Secretary Steven 
Mnuchin, the sweeping sanctions will 
see 700 people blacklisted, including 
people who were granted relief under 
the 2015 deal, as well as over 300 new 
names.
Speaking to reporters, Mnuchin said 
the sanctions will also target payments 
made through the EU’s SPV channel.
He also warned global financial 
messaging service SWIFT that it could 
be punished if it doesn’t cut off financial 
services to entities and individuals 
doing business with Iran.
“SWIFT is no different than any other 
entity… We have advised SWIFT that it 
must disconnect any Iranian financial 
institutions that we designate as soon 
as technologically feasible to avoid 
sanctions exposure,” he noted.
His remarks dismissed an earlier report 
by The Washington Free Beacon, which 
claimed senior State Department 
officials have convinced Secretary of 
State Mike Pompeo to allow Iran to 
remain connected to SWIFT.
The Trump administration earlier 
agreed to allow eight countries to 
continue purchasing Iran’s crude oil 
after Washington’s sanctions on Tehran 
take place next Monday.
A senior administration official told 
Bloomberg that waivers were aimed 
at preventing oil price hikes and would 
be granted in exchange for continued 
import cuts.
The November 5 sanctions were the 
second batch of bans re-imposed after 
Trump pulled the US out of the 2015 
deal, which was signed by Iran and six 
world powers in 2015.

MP: Oil Revenues Projected 
in Budget Bill Sufficient for 
Running Country
A member of the Iranian parliament said the amount 
of petrodollars projected to be generated in the 
national budget bill would be sufficient to run the 
country.Hassan Soleimani, a member of the parlia-
ment’s plan and budget committee, told Shana that 
in the budget bill, oil revenues were estimated with 
regard to international conditions, production 
capacity and sales conditions of the country, and 
efforts were made to make oil revenues reliable, 
adding the expected amount was sufficient to run 
the country.He said a portion of the revenues were 
deposited in the National Development Fund of 
Iran which was tapped when there was a need for 
financial support for economic sectors.Given the 
pressure Iran is undergoing economically, the fund 
would take a smaller share of oil revenues in the next 
national budget, the MP said.Soleimani further as-
serted that the budget bill presented by the Rouhani 
Administration was the most transparent one ever 
presented to the parliament.

Iran Majlis bans advertising 
foreign products
Lawmakers voted Sunday to ban carrying 
advertisement for foreign products which have 
similar Iranian models.By a vote of 165-6, Iran’s 
Majlis (Parliament) approved Article 18 of a reform 
bill which focuses on maximum use of indigenous 
product capacity.This morning, the lawmakers 
banned putting advertisement for foreign products 
in newspapers, on the state TV, on the walls, over 
the phone or cyber space and on the bulletin boards 
across the cities.Supreme Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei named 
the new Iranian calendar year which started on 
March 21, 2018, as the year of ‘Support for Iranian 
Products.’Parliamentarians determined that the 
state organizations should buy Iranian products 
and provide national services for non-project 
equipment.

Iran, Afghanistan to broaden 
bilateral trade ties
Islamic Republic of Iran and Afghanistan will 
enhance their trade and business relationships.In 
a visit held between the Governor General of South 
Khorasan province Mohammad Sadeq Motamedian 
and Acting Head of Afghan Ministry of Commerce 
and Industries Kamila Sidiqi at the venue of Afghan 
Ministry of Commerce and Industries late on Sat. 
Jan. 5, the two sides placed their special emphasis 
on expanding and broadening their trade ties.For 
his part, Motamedian pointed to the high capacities 
and potentials of South Khorasan province in 
various fields of trade, business, mines, transit and 
infrastructures available in joint border areas and 
called for taking more advantage of these capacities.

Iranian First Vice-President Eshaq Jahangiri said 
that the Americans have taken aim at the Iranian 
people’s livelihood but their dream to bring Iran’s 
oil sales to zero was not fulfilled.

VP: US Fails to Realize Dream of 
Cutting Iran’s Oil Revenues to Zero

news

CBI seeks to slice four zeros off 
currency: Hemmati
The Central Bank of Iran (CBI) is looking to take four zeros 
off the national currency in a bid to curb the rising tide of 
liquidity and help the rial regain part of its lost value, an MP 
quoted the CBI governor as saying on Sunday.
Hamid Reza Hajibabaei, head of Velaie Fraction of the 
Parliament, said that during today’s session, CBI Governor 
Abdolnasser Hemmati urged the need to take necessary 
measures to help the rial, which has weakened steadily over 
the past months.
“Putting the current volume of liquidity at 1.7 quadrillion 

rials, and referring to its 30% drop in value due to [the 
recent] inflations, Hemmati said CBI is seeking to slice 
four zeros off the national currency, urging that the 
prerequisites should be achieved as soon as possible,” 
Hajibabai added.CBI has vowed to put every effort into 
action to make the redenomination of the rial, which 
currently stands at around 10,000 to the US dollar.
The volatility in currency and gold markets further 
intensified after US President Donald Trump announced in 
May that he was pulling his country out of the multilateral 
nuclear deal Iran signed with world powers in 2015.
The inflation rate in the last Iranian month (ended Dec. 21) 
reached 18%, indicating 2.4% increase compared to its 

preceding month, according 
to figures released by the 
Statistical Center of Iran 
Sat.
The index for prices of 
goods and services stood at 
151.7, indicating year-on-
year inflation rate of 37.4% 
compared to corresponding 
month last year. It means that t h e 
Iranian households spent 37.4% more than the 
same period last year on a set of goods and services of the 
same type.

“At a time when 
foreign shipping 
companies did not 
stop cooperation 
with Iran, local 
companies 
shoulder a double 
burden so that 
imports and 
exports of goods 
will not come 
to a halt due to 
restrictions in the 
transportation 
sector,” he said.



Tehran, Kabul Pledge to Expand 
Bilateral Ties
 Iranian Deputy Foreign Minister for Political Affairs 
Seyed Abbas Araqchi met with Afghanistan’s Chief 
Executive Abdullah Abdullah in Kabul where the 
two sides hailed the friendly ties between the 
two countries, and vowed further expansion of 
cooperation.
Iranian Deputy Foreign Minister for Political Affairs 
Seyed Abbas Araqchi says the Islamic Republic 
will continue to support the peace process and the 
promotion of democracy in Afghanistan.
“Three out of the five committees working on the 
document of joint comprehensive cooperation 
between Iran and Afghanistan have concluded their 
work, while the two others are finalizing their own,” 
Araqchi said in a meeting with Afghanistan’s Chief 
Executive Abdullah Abdullah in Kabul on Saturday.
He expressed hope that the document will be 
finalized as soon as possible for the signing by the 
leaders of the two countries.
Araqchi further stressed the importance of boosting 
trade and economic cooperation between Tehran 
and Kabul.
In the meeting which took place in Sepidar Palace 
in Kabul, the two sides emphasized the historic and 
friendly relations between the two countries and 
announced the work is in progress to finalize the 
comprehensive cooperation document between 
Tehran and Kabul.
“The Islamic Republic of Iran supports the Afghan 
government and the peace talks under the leadership 
of the Afghans,” the Iranian diplomat added.
He also pointed to last month’s negotiations between 
Iranian authorities and a delegation from the 
Taliban in Tehran and said the meeting took place in 
coordination with the Afghan government.
Abdullah, for his part, said Iran and Afghanistan 
enjoyed cordial and strong relations and added 
that his country supported efforts to finalize the 
document for joint cooperation.
He commended Iran’s efforts to observe the 
principles of negotiations with terrorist groups and 
to inform the Afghan government of Tehran’s talks 
with the Taliban.
He said the Afghan government supported peace 
but stressed the establishment of peace should not 
undermine the achievements made during recent 
years.
Last Monday, Iran confirmed talks with the Taliban to 
help the peace process, but meantime, stressed that 
negotiations with the Afghan group did not mean 
shared views or stances.
“A delegation from the Taliban was in Tehran 
yesterday and extensive talks were held at the 
foreign ministry with Deputy Foreign Minister for 
Political Affairs (Seyed Abbas) Araqchi,” Foreign 
Ministry Spokesman Bahram Qassemi told reporters 
in Tehran on Monday.
“The main goal of the negotiations is finding a solution 
and grounds to facilitate assistance to the talks 
between the Afghan groups and the government of 
this country to help the peace process in Afghanistan,” 
he added.

Iran: Europe Held Captive by US 
Economy

Qassemi criticized European Union 
for delay in implementation of the 
Special Purpose Vehicle (SPV), saying 
that Tehran holds EU responsible for 
not implementing the mechanism.
The diplomat made the remarks 
late on Saturday touching 
upon the reason behind 
procrastinated implementation 
of the financial channel between 
Iran and the signatories of the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), also known as Iran nuclear 
deal of 2015.
The Special Purpose Vehicle is a non-
dollar payment channel created by 
Europe to keep trade flowing with 
Iran in defiance of US sanctions.
“The Europeans as the main 
beneficiary should think about the 
consequences of the decision, as Iran 
has so far fulfilled all its commitments 
under the JCPOA,” he said, noting that 
Iran’s patience is wearing thin and it 
is time for the EU to take its strategic 
decision.
The EU showed positive political will 
in creating SPV, but it is currently felt 
that they face a serious incapability in 
enforcing it, Qassemi said.
“Dollar dominance as well as 
interconnection of the EU and US 
economies are among the reasons 
behind SPV delay,” he said, noting 
that the EU and the three countries 
favoring SPV are also captive and 

hostage of the US economy in the 
JCPOA, and they should take decision 
for their independence.
They should pay for their economic 
independence from the US, as such 
a major task cannot be priceless, he 
said.
Describing the US obstructionism 
as a major reason for delay in 
enforcing JCPOA, Qassemi added 
that repeated threats of EU economic 
and commercial enterprises by the 
US was the major factor leading to 
tardiness in implementation of the 
SPV.
In reaction to US Secretary of State 
Mike Pompeo’s remarks that 
sanctions are in favor of the people, 
Qassemi said that he is speaking more 
than needed and unfortunately he 
does not use experienced counselors 
to provide him with a better 
understanding about the Iranian 
nation and region. 
Noting that his statements are void 
of logic and knowledge about the 
international developments, the 
spokesman said that Pompeo has 
linked Iran’s launching of satellite to 
space which was a totally peaceful 
and scientific move to the issue of 
missiles, while no resolution of the 
UN Security Council bans Iran from 
such measures.

“Iran as an independent country 

is following up its progress and 
development using its own young 
thinkers,” he said, adding that Iran’s 
missile capabilities are totally of 
defensive and deterrent nature, 
which in no way contradicts UNSC 
Resolution 2231.
The US sanctions against the Iranian 
people are totally wrong, he said, 
wondering how is that they talk about 
improvement of the public life in Iran 
while impose strictest sanctions on 
them.
However, the Iranian nation will 
never surrender to such pressures 
and bullying, he said.
In a related front, on December 
15, Head of Iranian Parliament’s 
Research Center Kazem Jalali said 
that the awaited European Union’s 
promise to establish the Special 
Purpose Vehicle (SPV) for carrying 
out financial transactions with 
Iran has not been put into place, 
adding that EU’s procrastination 
is undermining public trust in 
Europeans.
“Special Purpose Vehicle” (SPV) has 
not yet started operating, adding 
“owing to prolonged delays in the 
operation of EU’s trade mechanism, 
Iran’s public trust in Europe has been 

distorted,” he underlined.
Unfortunately, EU was expected to 
put SPV in place sooner, however 
their long delays have distorted Iran’s 
public trust, Jalali highlighted.
The MP added, “Unfortunately, 
we have not heard any particular 
news regarding the operation and 
implementation of so-called Special 
Purpose Vehicle (SPV) to facilitate 
trade with Iran.”
In response to those who believe that 
setting up EU’s financial mechanism 
is timely, Jalili said, “Europeans have 
had enough time to put the so-called 
mechanism in place, and they have 
not yet fulfilled their obligations 
seven months after the US’ unilateral 
withdrawal from JCPOA.”
Iran and the EU are working on 
Special Purpose Vehicle (SPV), which 
will replace the SWIFT system and 
will allow to circumvent US sanctions 
against Tehran. The mechanism aims 
to keep trade flowing in case of US 
sanctions against Tehran. 
Europeans’ honesty in dealing with 
the Iran nuclear deal is seriously 
doubted by Iranian masses that are 
discontent with talks with European 
counterparts.

 Iraqi MP: US Returning 
MKO to Iraq for Hostile 
Move against Iran
A senior Iraqi legislator revealed that 
Washington has transferred again a 
number of members of the Mojahedin-e 
Khalq Organization (MKO, also known as 
the MEK, PMOI and NCRI) terrorist group 
to Iraq and is training the group’s members 
at its bases.
Mohammad al-Baldawi, a representative 
of al-Bina party at the Iraqi parliament, 
was quoted by the Arabic-language al-
Ma’aloumeh news agency as saying on 
Saturday that the US has brought back 
some MKO terrorists to Iraq and is 
sheltering and training them at its bases 

in the Northern parts of the Arab country.
“The US is attempting to destabilize Iran 
and the Middle-East after its withdrawal 
from Syria. The US army camps are now 
hosting MKO members and they are being 
trained and armed to implement a plot 
(against Iran),” he warned.
The MKO, founded in the 1960s, blended 
elements of Islamism and Stalinism and 
participated in the overthrow of the US-
backed Shah of Iran in 1979. Ahead of the 
revolution, the MKO conducted attacks 
and assassinations against both Iranian 
and western targets.
The group started assassination of the 
citizens and officials after the revolution 
in a bid to take control of the newly-
established Islamic Republic. It killed 

several of Iran’s new leaders in the early 
years after the revolution, including 
the then President, Mohammad Ali 
Rajayee, Prime Minister, Mohammad 
Javad Bahonar and the Judiciary Chief, 
Mohammad Hossein Beheshti who 
were killed in bomb attacks by the MKO 
members in 1981.
The group fled to Iraq in 1986, where it was 
protected by Saddam Hussein and where 
it helped the Iraqi dictator suppress Shiite 
and Kurd uprisings in the country.
The terrorist group joined Saddam’s 
army during the Iraqi imposed war on 
Iran (1980-1988) and helped Saddam 
and killed thousands of Iranian civilians 
and soldiers during the US-backed Iraqi 
imposed war on Iran.

Iranian Foreign Ministry Spokesman Bahram Qassemi said 
that the European signatories to the nuclear deal are so 
dependent on US economy that they cannot enforce their 
will for implementing the Special Purpose Vehicle (SPV).

Former Iranian ambassador to Paris 
said Sun. that if Europe continues to use 
technical issues as an excuse to delay 
implementation of its trade mechanism 
with Iran, Tehran will see no reason to 
remain in the nuclear deal.
Sadegh Kharrazi, former Iranian 
ambassador to Paris and an expert on 
international affairs, said in an interview 
with Iran daily newspaper that since Iran 
stepped into the nuclear negotations 
with a win-win outlook, it would make 
no sense for Tehran to be the losing side 

to the international agreement.
“Gradually, we are coming to the 
conclusion that if Europe continues to 
use technical problems as an excuse for 
its lack of efforts to facilitate trade and 
investment with Iran, Tehran will see 
no reason to remain passive and comply 
with a nuclear agreement that has given 
the country no benefit so far,” he added.
The former diplomat went on to add 
that withdrawal from the JCPOA is not a 
desirable route for Iran, but its continued 
compliance with the agreement under 

the current situation does not meet the 
country’s national interests.
Meanwhile, Chairman of National 
Security and Foreign Policy Commission 
of Iranian Parliament Heshmatollah 
Falahatpisheh recently told Mehr News 
that Iran is only counting on the EU’s 
trade mechanism, formally known as 
Special-Purpose Vehicle (SPV), in the 
political arena, and is not banking on 
its economic aspect given the current 
situation.
He cited the EU’s fear of the US as a reason 

f o r 
the bloc’s reluctance 

to put the trade mechanism into force. 
He added, however, that EU has the 
necessary political will, and Iran will 
make use of this capacity to establish 
links with other countries in the world.

Europe needs to come to grips with JCPOA once for all: Fmr. Envoy

report
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Iranian Navy 
Commander, Rear 
Admiral Hossein 
Khanzadi announced 
on Sunday that Iranian 
and Russian navies are 
preparing to hold joint 
naval exercises in the 
Caspian Sea, including 
rescue and anti-piracy 
drills.“Tactical, rescue 
and anti-piracy war 
games between Iranian 
and Russian naval forces 
are being planned and 
will be implemented in 
the near future,” Rear 
Admiral Khanzadi said.
“The drills will bring the 
two countries to a higher 
level of naval cooperation 
at strategic, tactical and 
operational levels,” he 
added.
Stressing that Iran 
doesn’t allow the 
presence of any trans-
regional forces in 
Caspian Sea, Rear 
Admiral Khanzadi stated, 
“Caspian Sea is the sea of 
peace and friendship and 
all Caspian Sea Littoral 
States follow the same 
approach”.
Defense Minis-
ter: Enemies in 
Weak Position 
in Light of Iran’s 
Deterrence
 Iran has enhanced its 
deterrent capabilities 
to such an extent that 
the enemies have found 
themselves in a position 
of weakness, Iranian 
Defense Minister 
Brigadier General Amir 
Hatami said.
During a visit to academic 
centers affiliated with the 
Defense Ministry in Iran’s 
southern city of Shiraz on 
Sunday, General Hatami 
said the adversaries 
would not hesitate for a 
moment to attack Iran 
if they perceived that 
the country has become 
weak.He added that Iran 
has made such great 
scientific and defense 
advances and acquired 
such a high level of 
deterrent power that the 
enemies of the Islamic 
Republic have been 
pushed to the position of 
weakness.In comments 
in November 2018, 
Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei 
urged the Iranian Armed 
Forces to boost their 
military capabilities and 
preparedness in such 
a way that the enemies 
would not ever dare think 
of threaten the country.

Iran, Russia to 
hold joint naval 
drills

Iran

news
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Iran to decide on CFT, 
Palermo bills within 
month: MP
 A senior Iranian lawmaker said on Sunday 
that the case of Convention against Financing 
of Terrorism (CFT) is slated to be closed in the 
Iranian parliament next week.
Chairman of Iran Majlis (Parliament) National 
Security and Foreign Policy Commission 
Heshmatollah Falahat-Pisheh said the CFT bill 
and the joining of the country to the Palermo 

Convention would be decided on by the 
Expediency Council within the next month.
Falahat-Pisheh said the process of ratifying the 
CFT was slowed down in the Expediency Council 
due to its relations with the Financial Action 
Task Force (FATF).
The CFT bill is one of the four FATF bills which 
include reforms in the money-laundering 
rules, change in the funding terrorism law 
and the joining of the country to the Palermo 
Convention.
The CFT is one of the four bills put forward by the 
government to meet standards set by the FATF.

FATF introduces itself as an inter-governmental 
body established in 1989 by the Ministers of its 
Member jurisdictions.
Falahat-Pisheh said the bill was ultimately 
endorsed by the Council after constant follow-
ups.
The MP reiterated that the two bills of FATF on 
amendments on Combating the Financing of 
Terrorism and the Anti-Money Laundering Law 
were approved at first and later was passed at 
the parliament and sent to the Guardian Council 
for final approval.
He added, however, the Guardian Council 

returned the 
bill to the 
p a r l i a m e n t 
after raising 
s o m e 
objections.
The Guardian 
Council is an 
important body 
in Iran and one of its k e y 
duties is to ensure the compatibility of the 
legislation passed by the Iranian parliament 
with the criteria of Islam and the Constitution.



CBI seeks to slice four zeros off 
currency: Hemmati

Oil forex revenues to be used for necessity goods import
Governor of the Central Bank of Iran said Sat. that the foreign currency generated from oil revenues will 
be allocated to the import of necessity and strategic goods.
Abdolnaser Hemmati, Governor of the Central Bank of Iran, said in a meeting with the board of 
governors and members of Iran Chamber of Commerce on Saturday night that the foreign currency 
obtained from oil revenues will be used for the import of necessity and strategic goods, while other 
commodities will be imported with forex generated from non-oil exports.Hemmati maintained that if 
exporters supplied more foreign currency to Nima (an online supervised forex platform created by the 
CBI for forex transactions), the currency rate would become more balanced in the market.
Meanwhile, deputy head for currency affairs, Gholamreza Panahi, said at the meeting that exporters 
have carried out about 29 billion euros worth of transactions in the last nine months, and the CBI has 
supplied about 22 billion euros and Nima about 7 billion euros for imports.

The Iranian Parliament 
has approved the motion 
to question Oil Minister 
Bijan Namdar Zanganeh 
on a case related to 
contracts with France’s 
Total.At the end of 
today’s open session, the 
Parliament’s presiding 
board approved the 
proposal by an MP to 
summon Zanganeh over 
Total’s corruption case.
The veteran minister 
will be summoned 
to the Parliament to 
convince the answer the 
lawmakers’ questions 
in the coming sessions.
Earlier in December, 
a Paris court fined the 
French energy giant 
Total 500,000 euros 
($570,000) for bribing 
foreign public officials in 
a case related to Iranian 
contracts in 1997. 
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Different stages of designing, simulation and 
building of the system have all been completed by 
the Iranian researchers, using fully home-made 
technology.
The Iran-made system's cross section is similar to 
the cross section of advanced tokamaks produced in 
other countries of the world.
The system provides the ground for research on 
the production of nuclear energy through fusion 
methods and has applications in fuel cells and 
turbines.

Experts believe that the plan and system will 
certainly guarantee the future of energy generation 
through nuclear fusion.
A tokamak is a device which uses a powerful 
magnetic field to confine a hot plasma in the shape 
of a torus. The tokamak is one of several types of 
magnetic confinement devices being developed to 
produce controlled thermonuclear fusion power.

Power plants today rely either on fossil fuels, nuclear 
fission, or renewable sources like hydro.
The tokamak is an experimental machine designed 
to harness the energy of fusion. Inside a tokamak, 
the energy produced through the fusion of atoms is 
absorbed as heat in the walls of the vessel. Just like a 
conventional power plant, a fusion power plant will 
use this heat to produce steam and then electricity 
by way of turbines and generators. 

"Municipalities should present new doctrine and 
apply new methods of managements and also 
modern technologies to govern the cities," Mahdi 

Jamali Nezhad said. Saying that the principle of 
working hard is important, he added, "At the time 
that the government is facing financial constraints, 
cities can be managed properly only by relying 
on the available capacities, as long as we use the 
new management approaches, welcome new 
thoughts and ideas, and avoid thinking about urban 
management through the government's credits."
Referring to the current government's financial 
constraints, he said, "It is necessary that 
municipalities recognize the urban competitive 
advantages regarding attracting investors, 
creating sustainable income, job creation, and 
entrepreneurship.""Fortunately, cities and rural 
areas of our country have unique attractions to 
make money, especially in the tourism field, but this 
matter will not be realized by using old management 
approaches; so, new creative-thinking should be 
applied by municipalities and Dehyaris," he also said.

On the occasion of 40th anniversary of the Islamic 
Revolution, an exhibition of research tableaus on 
‘Common Culture and History in ECO Region’ will be 
held in 10 ECO member states.
Morteza Rezvanfar, a Faculty Member of Research 
Center for Linguistics, Inscriptions and Texts of Today 
said implementation of a project on studying Persian 
inscriptions in the world is the main aim behind 
organizing this exhibition by ECO Cultural Institute 
(ECI).
He pointed to organizing an exhibition entitled 
‘Iranian Mosques on the Way of Silk Road’ on 
the sidelines of the Silk Road Conference held in 
Turkmenistan capital Ashgabat, adding that the head 
of Islamic Culture and Relations Organization (ICRO) 
had made the proposal of organizing this prestigious 
exhibition concurrent with the 40th anniversary of 

victory of the Islamic Revolution in cooperation with 
ECO member states in this seminar that had been held 
by UNESCO (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization).
Some of these exhibitions will be held in tandem 
with organizing scientific meetings, he said, adding, 
“research on common heritage of Iran and the world 
has been conducted within the framework of field 
study which include China’s eastern ports to East 
Africa and central part of Europe, displaying a wide 
spectrum of cultural and civilizational exchanges 
between Iran and the world.”
Economic Cooperation Organization (ECO) is an 
intergovernmental regional organization of 10 
member states: Islamic Republic of Iran, Islamic 
Republic of Afghanistan, Islamic Republic of Pakistan, 
Republic of Azerbaijan, Republic of Kazakhstan, 
Kyrgyz Republic, Republic of Tajikistan, Turkmenistan 
and Republic of Uzbekistan, Turkey. 
ECO is an intergovernmental regional organization 
established in 1985 by Iran, Pakistan and Turkey, 
which provides a platform to promote economic, 
technical and cultural cooperation among member 
states.

Iranian Researchers Build System to 
Confine N. Fusion Plasma

Mayors should present new doctrines to 
manage cities

Iran to Hold Cultural Exhibitions in Eco Countries

Pointing to intensifying the extend of 
municipalities' activities in comparison 
to the past and referring to increase in 
people's expectations on one hand, and the 
government's financial constraints on the 
other hand, the deputy for urban development 
and urban -rural affairs of the Interior Minister 
emphasized, "Urban management needs 
changing the thoughts and creating new 
discourse in municipalities without relying on 
government's support."

Iran will hold cultural exhibitions in 10 
member states of the Economic Cooperation 
Organization (ECO) to mark the 40th 
anniversary of the victory of the Islamic 
Revolution of 1979.

 Iranian scientists at Amir Kabir University of 
Technology manufactured a system to confine 
the nuclear fusion plasma, guaranteeing the 
future of energy generation in Iran.

Iran’s Ambassador to China 
Mohammad Keshavarzzadeh in a 
message on Sunday congratulated 
China on what appears to be a 
successful landing on the far side of 
the moon.The ambassador expressed 
hope that the dazzling achievement 
would provide the global community 
with the grounds for further discovery 
of the planet and using the knowledge 
for peaceful purposes.China's robotic 

Chang'e 4 mission touched down on 
the floor of the -186kilometers—wide 
Von Kármán Crater Wednesday night 
(Jan. 2), pulling off the first-ever soft 
landing on the mysterious lunar far 
side.Chang'e 4 will perform a variety 
of scientific work over the coming 
months, potentially helping scientists 
better understand the structure, 
formation and evolution of Earth's 
natural satellite. But the symbolic pull 

of the mission will resonate more with 
the masses: The list of unexplored 
locales in our solar system just got a 
little shorter.The lander will be able to 
characterize its surroundings in great 
detail, probing the composition of the 
surface as well as the layered structure 
of the ground beneath the lander's 
feet. Such observations could help 
researchers better understand why the 
lunar near and far sides are so different.

The Iranian Foreign Ministry has 
criticized the European Union for 
delaying the establishment of a so-
called Special Purpose Vehicle (SPV) 
which aims to facilitate non-dollar 
trade with Iran and bypass unilateral 
US sanctions, Trend reported.
Foreign Ministry spokesman Bahram 
Qasemi said the European Union was 
responsible for not implementing 
the SVP, and called on the block to 

think about possible consequences, 
according to report.
"The Europeans as the main 
beneficiary should think about 
the consequences of the decision, 
as Iran has so far fulfilled all its 
commitments under the JCPOA [Joint 
Comprehensive Plan of Action]," 
Qasemi said.
Following a September ministerial 
meeting on the sidelines of the 

UN General Assembly, the United 
Kingdom, Germany, France, China, 
Russia and Iran announced that 
the EU would establish a financial 
mechanism to enable trade with Iran 
after a decision of the United States to 
reimpose sanctions on Tehran.
EU foreign policy chief Federica 
Mogherini said in early December 
that she expected the instrument to 
be established before the end of 2018.

Iran congrats China on historic moon landing

Iran: EU responsible for delay in SPV implementation
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