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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,650,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,810,005,182,000جدید

1,910,0002,331,000نیم سکه

1,110,0001,241,000ربع سکه

640,000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18344500539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

 برای رسیدن از هیچ به اوج
 آماده اید؟!

مدیران ساندویچی!
زمانی که به خواندن سرگذشــت کارآفرینان 
)ارزش آفرینــان( برتر جهــان و ایــران از آغاز 
می پردازیم و به دوره کودکی، نوجوانی و جوانی 
کارآفرینان )ارزش آفرینــان( نگاه می کنیم یاد 
می گیریم که داستان از یکی بود یکی نبود ی آغاز 
شده که این مدیران کارآفرین هیچ نداشته انداما 
بوده اند- آنها کوشــیده اند و از کنج زیر پله ها و 
ســرداب های ســرد و تاریک ناامیدی و نداری 
با امیدواری به حرکت پرداخته اند و با ســرعت 
منطقــی و یکنواخت به حرکت ادامــه داده اند 
تا اینکه امــروز برای ما به اســطوره ای جذاب و 
خواندنی تبدیل شده اند. در بررسی دوران ابتدایی 
آغاز به کار این مدیران کارآفرین )ارزش آفرین( به 

دوره ای تقریبا یکسان در...

2 ادامه در صفحه 
            معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:توسعه گلخانه ها بعد از فعالیت های آبی و خاکی و تامین آب اولویت اصلی جهاد کشاورزی است. اگر کسی مجوز پروانه تاسیس را 

اخذ کند به بانک های کشاورزی یا سپه معرفی می شود. 

ضرورتی که اجتناب ناپذیر است؛  

توسعه کشت گلخانه ای راه نجات کشاورزی اصفهان

3

بازارمسکن راه حل می خواهد نه ُمسکن؛

نسخه هایی که غلط پیچیده می شود
کارشناســان معتقدندبرای رونق بازار مسکن و افزایش توان خرید مردم 

مسئوالن و سیاست گذاران بایدبه جای افزایش وام خرید به 
دنبال کاهش هزینه نهایی مسکن باشند؛ سوداگری در 

این بازار نیز باید کنترل شود. کارشناسان می گویند 
که مسئولین و سیاستگذاران اگر به دنبال 

رونق بازار مسکن و افزایش توان خرید 
مردم هستند، باید به جای افزایش وام 

خرید مسکن که نتایج اجرای...

مردم معطل ،
دولت غیر الکترونیک

عصــر فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطات، دقیقا دورانی است که 
ما به مدد پیشرفت این فناوری و 
نفوذ ان در جهان در حال سپری 
کردنش هستیم. به همین دلیل 
ایده دولت های الکترونیکی در 
اقصی نقاط دنیا مورد توجه قرار 
گرفته است و کشورهای توسعه 
یافته در آن پیشــروی دارند. در 
ایران نیز چند سالی است دم از 
دولت الکترونیک زده می شود 
اما ما هم چنان شاهد آن هستیم 
که ادارات دولتی پر است از ارباب 
رجوعانــی که چنــد ماهی و یا 
چند ســالی منتظر جواب نامه 
در دستشــان، از این اتاق به آن 
اتاق و از این اداره به اداره ای دیگر 
می روند، در برخی مواقع حتی 
کار به  این شهر به  و آن شهر هم 
کشیده می شود!  با این وجود و 
شواهدی که همه ما چندین بار 
دیده ایم و گرفتار این سیســتم 
شــده ایم دولت الکترونیک چه 
معنایی دارد؟ امروز افراد جامع 
انتظار دارند که کلیه خدمات و 
ســرویس های دولتی با حداقل 

هزینه ، حداکثر سرعت و ...

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

در این جشــنواره، نمایشــگاهی در فضایی 
به مســاحت بیش از ســه هزار مترمربع در 
سالن حجاب دانشگاه اصفهان و در قالب 105 
غرفه برپا شده و آثار و دستاوردهای انجمن 
 های علمی دانشــگاه های سراسر کشور در

 رشته های علوم پایه، مهندسی، فناوری، علوم 
نوین ، کشــاورزی و صنعت در آن به نمایش 

گذاشته شد. 
همچنین 85 پژوهشگر و دانشجوی خارجی 
در یک غرفه مشترک، توانمندی های خود 
را در این رویداد علمی و فرهنگی به نمایش 

گذاشتند. 
مدیرکل فرهنگی اجتماعــی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری یکی از رویکردهای اصلی 
جشنواره امسال حرکت را گفت و گو محور 
ذکر و تصریح کــرد: در یازدهمین دوره این 
رویداد، با دعوت از سازمان ها و وزارتخانه های 
مختلف به دنبال ایجاد ارتباط گفتمانی بین 

دانشگاه، صنعت و بازار هستیم. 
محمد هادی عسکری ادامه داد: این توانمندی 
در انجمن های علمی دانشجویی وجود دارد 
که بتوانند به عنوان شبکه های فرصت یابی 
غیر رسمی، نقش میانجیگری بین دانشگاه 
و صنعت ایفا کنند و طرح های مشــترکی با 
محوریت استادان، تعریف و ساماندهی کنند. 
حجــت االســالم جعفــر شــانظری دبیر 
یازدهمین جشنواره ملی حرکت با اشاره به 
حضور نزدیک به 15 شــرکت و سازمان در 
این رویداد گفت: این مراکز و شــرکت های 
صنعتی عالوه بر حضور در فضای نمایشگاهی 
 به مذاکره و تبادل نظر با فعاالن و دانشجویان

 انجمن های علمی سراسر کشور می پردازند 
و با طرح مشکالت و مســائل فنی و علمی 
 خود به دنبال راه حلی برای رفع آن از طریق 

دانشگاه ها هستند. 
دبیر سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق 
کشوراظهارداشت: امســال برای نخستین 
بار، شــرکت های دانش بنیانــی که از بطن 
انجمن های علمی دانشجویی برآمدند در این 
جشــنواره حضور دارند و طرح های نوآورانه 
و دستاوردهای فناورانه خود را با دیگران به 

اشتراک گذاشتند. 
کمیل یزدانی با اشاره به حضور نزدیک به 15 
شرکت دانش بنیان در نمایشگاه جشنواره ملی 
حرکت، افزود : حضور این شرکت ها به معنای 
ورود جدی جشــنواره به بخش کارآفرینی 

است. 
وی خاطرنشان کرد : چند وزارتخانه مانند راه 
و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطالعات و 
ورزش و جوانان در این جشنواره حضور دارند 
و تاکنون برای جذب 60 نیــروی کار از بین 
دانشجویان ماهر و فعال انجمن های علمی، 

اعالم آمادگی کرده اند. 
وی این موضوع را گام مهمــی برای تعامل 
سازنده با بازار و صنعت خواند و ادامه داد: اگر 
این روند ادامه پیدا کند منجر به فن آفرینی و 

پرورش ایده های بهتر و بیشتر می شود. 
این دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی تهران، 
حضور شرکت های شــتاب دهنده، بخش 
 ویژه انجمن پویا و نشست » تاک « را از دیگر

 بخش های ویژه این دوره جشنواره اعالم کرد 
و گفت: در بخش ویژه انجمن پویا، نزدیک به 

25 طرح موفق انجمن های علمی انتخاب شد 
و طبق برنامه زمان بندی شده، ارائه و درباره 

آنها داوری شده است. 
یزدانــی اضافه کرد: در بخش تــاک دبیران 
 اتحادیــه های انجمــن های دانشــجویی
 تجربه های حاصــل از فعالیت های علمی و 
کارآفرینی خود را به دیگر دانشجویان، انتقال 

می دهند. 
وی با اشاره به فعالیت بیش از 9 هزار انجمن 
علمی و 40 اتحادیه در دانشگاه های کشور، 
گفت : این انجمن ها با توجه به رشته تخصصی 
خود زیر مجموعه یکی از اتحادیه ها قرار دارند. 
 یزدانــی بــا بیــان اینکــه اتحادیــه های
 انجمن های دانشــجویی به سمت کیفیت 
گرایی حرکت کرده اند، افزود: امسال شاهد 
حضور 23 اتحادیه در جشنواره ملی حرکت 

بودیم. 
دبیر اتحادیه انجمن های دانشــجویی هنر 
تاکید کرد که امســال چند اتفاق خوب در 
جشــنواره ملی حرکت افتاد که اســتقبال 
دانشــجویان خارجی از بخــش بین الملل، 
انجمن پویا و نشست »تاک« از جمله آنهاست. 
حسین عبداللهی، کیفیت جشنواره امسال 
را نسبت به ســال های گذشته بهتر ارزیابی 
و اضافه کرد: مدیریــت، زمان بندی و برنامه 
ریزی این جشنواره به نحو مطلوب انجام شد 
 و شهر و دانشگاه اصفهان با توجه به امکانات و 
ظرفیت های خوبــی که در اختیــار دارند، 

میزبان خوبی برای رویداد بودند. 
 وی با بیان اینکــه محتوای ارائه شــده در
 غرفــه های انجمــن های علمی بــا تدبیر 
انجام شده، نسبت به ســال های گذشته از 
 کیفیت باالتری برخوردار بود، گفت: دبیران
 اتحادیه های مختلف نیز با مهمانان بخش 
بین الملل نشست های زیادی برگزار کردند و 

زمینه تعامالت بیشتر با آنها فراهم شد. 
این دانشجوی هنر دانشگاه تهران همچنین 
با تاکید بر اینکه هنوز جای کار زیادی برای 
تعامل با صنعت وجــود دارد، تصریح کرد: 
با وجودی کــه اصفهان از صنایــع بزرگی 
برخوردارست اما انتظار حضور تعداد بیشتری 
از آنها را در جشــنواره ملی حرکت داشتیم 
که امیدواریــم این امر در ســال های آینده 

محقق شود. 

یازدهمین جشنواره ملی حرکت، گامی بلند برای دستیابی به کارآفرینی

چند وزارتخانه مانند 
راه و شهرسازی، 

ارتباطات و فناوری 
اطالعات و ورزش 

و جوانان در این 
جشنواره حضور 

دارند و تاکنون برای 
جذب 60 نیروی کار از 
بین دانشجویان ماهر 

و فعال انجمن های 
علمی، اعالم آمادگی 

کرده اند. 

 دانشجویان و کارشناسان شرکت کننده در یازدهمین جشنواره ملی حرکت، حضور شرکت های دانش بنیان و دانشجویان خارجی و انجمن پویا در 
این رویداد علمی را گام بلندی برای نقش آفرینی در بخش کارآفرینی و تعریف فضای کسب و کار برشمردند. »جشنواره ملی حرکت« با هدف ایجاد 
پیوند بیشتر انجمن های علمی دانشگاه ها با بخش های مختلف کشور به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار 

می شود که یازدهمین دوره آن بطور رسمی از روز دوشنبه پنجم آذر کار خود را در دانشگاه اصفهان آغاز کرد و دیروز چهارشنبه پایان یافت.

ایرنا
گـــزارش
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خودرو

خودروبانک
گـــزارش

 بررسی و تست
 ام جی 360 توربو؛

 اولین ام جی تولید داخل 
ایران 

ام جی، برند قدیمی انگلیسی تباری که داستان 
طوالنی و پرفراز و نشیب زندگی اش، سرنوشت 
آن را به سمت ســرزمین اژدهایانی رساند که 
چند سالی است ســکان این گاراژ قدیمی آقای 
موریس را به دست گرفته اند و خود را یک سر و 
گردن باالتر از دیگر هم وطنی های خود می دانند. 
ادعایی که اخیــرا با ورود ام جی هــای 360 از 
روی خط تولید شرکت خودروسازی آذربایجان 
)آذویکو( قوت گرفته و مســتقیما در یک رده 
قیمتی شلوغ و پرهیاهو، به جنگ با چینی های 

خوش فروش و پرسابقه رفته است.

  ام جی، از مدیاموتورز تا آذویکو و فردا
ام جی در ایران متاســفانه بیش از حد دست به 
دست شده و دلیل آن را باید برند خوب آن در بین 
چینی ها و پشتوانه بزرگ سایک بدانیم که باعث 
شده شــرکت های مختلفی برای آن دندان تیز 
کنند. تا چند سال پیش مدیاموتورز محصوالت 
مختلفی از ام جی را همچون ام جی 6 و ام جی 
GS وارد می کرد که البته از بین آن ها باید ام جی 
6 را موفق ترین خودروی ام جی در ایران بدانیم 
که فروش و سابقه خوبی بین مشتریان دارد. اما 
در سال های اخیر سایک با ورود مستقیم به بازار و 
سرمایه گذاری عظیم، قصد تولید و گرفتن سهم 
بازار بیشــتری از بازار خودرویی ایران را دارد تا 
محصوالت جدیدی همچون ام جی 360 و یا ام 

جی RX5 و ام جی ZS را از روی خط تولید به 
بازار ایران عرضه کند. محصوالتی که با توجه به 
برند، چهره و امکانات خوب خود، هر شرکتی را 
می تواند مطرح کند و فروش خوبی را در کارنامه 

خود ثبت کند.
ما در این تست مهمان دیگری داریم آن هم چه 
مهمانی! کامل ترین ام جی 360 که با پیشرانه ای 
توربوشارژ و البته گیربکسی کامل تر به ایران آمده 
و مستقیما روبروی چری آریزو 5 توربو قد علم 

کرده است.

  نزدیک تر به ام جی 360 نگاه کنیم
ام جی 360 در حقیقت همان رووی 360 است 
اما از آنجاییکه سایک صاحب هر دو کارخانه است 
در بازارهای مختلف محصوالتی از رووی را با برند 
ام جی نیز عرضه می کند و فعال برنامه بر عرضه 
خودروهای مختلف در ایران با برند ام جی است. 
ام جی 360 توربو به یک پیشــرانه 1.5 لیتری 
توربوشارژ مجهز شده که دقیقا 1498 سی سی 
حجم دارد و می تواند حداکثر 130 اسب بخار 
در دور 5500 و 210 نیوتن متر در دور 2000 تا 

4400 را تولید کند. 
برخالف مــدل اتوماتیک تنفــس طبیعی که 
گیربکس 4 سرعته خودکار دارد، مدل توربو به 
گیربکس 6 سرعته خودکار تیپ ترونیک مجهز 
است و می تواند حداکثر به سرعت 200 کیلومتر 

در ساعت دست پیدا کند.
در نهایت در مورد عملکــرد موتور و گیربکس 
باید گفت که بسیار هماهنگ بوده و 6 دنده بودن 
گیربکس عملکرد خودرو را بســیار نرم کرده و 
باعث شده تا شــما همیشــه از یک موتور آرام 
 استفاده کنید که در مواقع ضروری، بوست توربو 

می تواند شتاب خوبی را برای یک خودروی 
سدان شهری ارایه دهد و از نظر شتاب و کشش 

موتور اصال جای نگرانی نیست.
از نظر ابعاد و اندازه، ام جی 360 توربو بســیار 
شبیه به آریزو 5 است اما فاصله بین دو محور و 
طول بیشتر ام جی 360 باعث شده نه تنها فضای 
پای بیشتری در قسمت عقب وجود داشته باشد 
بلکه با 482 لیتر فضای بار، برتری کاملی را در این 

قسمت بدست آورد.

  چهره 360 درجه ای محافظه کارانه
چهره ام جی 360 را باید در مقابل چری آریزو5 
یکی از نکات ضعف دانســت زیــرا آن پویایی و 
خطوط منحنی شــکل آریزو 5 در ام جی 360 
دیده نمی شــود. ام جی 360 ســعی شده برای 
سنین باالتری طراحی شــود که به چهره هایی 
محافظه کارانه تر و سنگین تر عالقه دارند و شاید 
همین موضوع نشان از هدف ام جی برای پدران 
خانواده به عنوان جامعه هدف این خودرو است. 
چهره ای که در جلو، عقب و حتی کناره ها شاهده 
می کنید اگرچه همگی هارمونــی خوبی دارند 
ولی بسیار ســاده و بدون هیچ هیجانی طراحی 
شده اند که البته می توان این مدل طراحی را کمی 

ماندگارتر نیز بدانیم.

  چه امکاناتی روی آن نصب شده؟
در خصوص تجهیزات ایمنــی، ام جی امکانات 
مناســبی را در اختیار قرار می دهــد که از بین 
 ABS آن ها می توانیم به سیستم ترمز ضد قفل
 Bosch اشاره کنیم. این ترمزها را شرکت بوش
ســاخته اند و در نسخه 9.1 هســتند. نسخه 
ABS9.1 همان مدلی است که روز خودروی 
آئودی A6 نیز استفاده می شــود و دقت آن تا 
200 بار در ثانیه نیز می باشــد. نسخه قبلی این 
ترمز ABS7.2 بود که دقــت آن تنها 100 بار 

در ثانیه بود.

  ام جی 360 توربو بخریم؟
ام جی 360 توربو رقیب مســتقیم چری آریزو 
5 توربو است. ام جی 360 توربو از نظر کیفیتی 
خــودروی قابل قبولی اســت و نقطه ضعف آن 
را باید نبود خدمــات پس از فروش گســترده 
بدانیم.. چهره ساده آن بیشــتر برای سنین باال 
و استفاده های خانوادگی مناسب است و جادار 
بودن صندوق و راحتی کابین این اســتفاده را 
تایید می کند. همچنین مدل توربو با گیربکس 6 
سرعته عملکردی نرم و در عین حال شتابی خوب 

برای یک سدان خانوادگی را داراست.



مردم معطل ،
دولت غیر الکترونیک

ادامه از صفحه یک:
...     حداقل زمان در اختیار آن قرار 
گیرد ، لذا این امر بسیار حائز اهمیت 
است که دولت این توانایی را داشته 
باشــد که بهترین خدمــات را در 
کمترین زمان و با بهترین راندمان 
در اختیار اقشــار مختلف جامعه 

قراردهد.
 ســربازی کــه منتظــر اســت 
کســری های ســربازیش بیاید 
و از پــادگان رهایــی یابــد ، 
 بایــد چند مــاه منتطــر بماند تا 
نامه نگاری های الزم انجام شــود 
و چه بسا مجبور باشد چند ماهی 
بیشــتر خدمت کند زیرا این نامه 
 نگاری ها دیر تر از وقت موعود تمام

 شده است. 
جواب این جوان و وقت هدر رفته ی 

او را که خواهد داد؟ 
جوانی که ماه ها بررســی کرده تا 
محصولی را صادر کند و برای کشور 
ارز آوری  کند انچنــان در گودال 
مراســم اداری گیر می کند که اگر 
شــانس بیاورد و مجوز صادرات را 
بگیرد دیگر بازار آن کاال اشباع شده 
 اســت و توان صادرات از او گرفته

 می شود.
 سیستم ها و ابزارهایی که در حال 
در حال حاضــر در ادارات دولتی 
برای ارایــه خدمــات و اطالعات 
 به شهروندان مورد اســتفاده قرار
 می گیرنــد قدیمی بــوده و روند 
 کار در دســتگاهای دولتــی کند 

است .
 آنها در جلب رضایت شــهروندان 

موفقیت چندانی ندارند .
تعریــف بخواهیــم   اگــر 
 دقیقــی از دولــت الکترونیــک 
داشته باشــیم باید بگوییم: دولت 
الکترونیکــی بــه معنــای اطالع 
رســانی و خدمات رسانی به موقع 
دقیــق و کارآمد در 24 ســاعت 
شبانه روز ، 7 روز هفته و 365 روز 
ســال از طریق وســایل ارتباطی 
 گوناگون مانند تلفــن و اینترنت

 است.
در ایــن دولــت وقــت اداری و 
وقت ناهــار و نمــاز و صبحگاه و 
صبحانه معنــا نــدارد و هرکس 
قصد داشــته باشد پســت خود را 
برای ایــن امور تــرک کند الجرم 
 باید با جانشــین خــود هماهنگ

 کند.
 دولت الکترونیکی باعث می گردد 
که کلیه شهروندان ، شرکت های 
تجاری ، ســازمان هــای دولتی و 
کارمنــدان دولــت از طریق وب 
ســایت ها در شــبکه اینترنت و 
بدون محدودیت مکانی و زمانی به 
اطالعات و خدمات دولتی دسترسی 
پیدا کنند البته ایــن جریان ملزم 
این اســت که قوانین یک کشــور 
پایدار باشد و هر روز ادارات مجبور 
 به اجــرای یک بخشــنامه جدید

 نباشند .
 با وجــود قریب به 1000 ســایت 
دولتی در کشــور و وجــود دفاتر 
دولت الکترونیک در سطح کشور 
باز هم برای رســیدن به یک دولت 
الکترونیک باید مســیر طوالنی را 

سپری کنیم.
در حقیقت، به کارگیری و گسترش 
دولت الکترونیــک غالبا در جهت 
انجــام تغییــرات در فرآیندهای 
 دولتــی نظیــر تمرکززدایــی،
 بهبــود کارایــی و اثربخشــی 
 اســت و اکنون دولت الکترونیک 
در کشــورما از عقب ماندگــی 
ساختاری و اجرایی رنج می برد که 
قطعا عزم ملی و ایجاد طرح جامع در 
این راستا، می تواند  مشکل گشای 
 بســیاری از موانــع پیــش روی

 باشد. 

اقتصاد استان
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۳۰دستگاهاتوبوسبازسازیشدهواردناوگاناتوبوسرانیمیشود
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: تا پایان آذرماه سال جاری 30 دستگاه اتوبوس بازسازی 

و اورهال شده وارد ناوگان اتوبوسرانی اصفهان می شود.
علیرضا صلواتی اظهارکرد: یکی از دغدغه های جدی مدیریت شهری اصفهان موضوع پاک بودن هوای شهر 
است، از این رو با توجه به اقدامات انجام شده، علی رغم افزایش حجم تردد خودروها و سفرهای درون شهری 

هر سال وضعیت بهتر از سال های قبل شده است.
وی با اشــاره به موضوع مهم معاینه فنی وســایل نقلیه برای کاهش آلودگی هوای شهر، تصریح کرد: یکی از 

تاکیدات شهرداری اصفهان این است که امسال در بخش حمل و نقل عمومی آلوده کننده هوا نباشیم، از این رو تمام 
اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی در مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در حال معاینه فنی هستند تا اتوبوس دودزا 

در سطح شهر نداشته باشیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه تاکنون نیمی از اتوبوس های شهر اصفهان کارت معاینه فنی دریافت کرده  است، گفت: 
با توجه به عمر ۸.5 تا ۹ سال ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان همچنین وجود حدود600  اتوبوس فرسوده، انجام معاینه فنی آنها اقدامی بس 

دشوار و البته پُرهزینه بوده که با همت بلند مدیران شهری در حال انجام است.

اختتامیهبزرگترینرویدادشهرسازیامروزدراصفهانرقممیخورد
رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: -امروز 
پنج شنبه هشتم آذرماه ۹7- اختتامیه بزرگترین رویداد شهرسازی اصفهان با محوریت رسالت اجتماعی 

شهرسازان در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار خواهد شد.
فریاد پرهیز اظهارکرد: امسال به مناسبت هفته بزرگداشت شهرسازی، طی برنامه ریزی های انجام شده 

با محوریت معاونت شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان و با همکاری شورای اسالمی شهر، آکادمی 
شهرسازی ایران، میراث فرهنگی و دانشگاه های برتر حوزه شهرسازی و معماری شهر اصفهان، بزرگداشت هفته 

شهرسازی در اصفهان با محوریت رسالت اجتماعی شهرسازان رقم خورد.
وی با بیان اینکه افتتاح این رویداد روز اول آذرماه در دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد، افزود: این همایش با حضور اساتید علمی 

حوزه شهرسازی پیرامون برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد جدید و فرصت ها و تهدیدهایی که این برنامه در بلندمدت می تواند شهر 
اصفهان را تحت تاثیر قرار دهد، برگزار شد.

رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تصریح کرد: با در نظر گرفتن مسائل کلیدی شهر 
اصفهان و آینده نگری، همچنین درگیرکردن و مشارکت تمام ذی نفعان در برنامه جامع، افتتاح بزرگترین رویداد شهرسازی سپری شد.

خـــبــــر

۹۴ درصد خدمات برق اصفهان به صورت غیرحضوری انجام می شود

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت: ۹۴ درصد 
خدمات مشترکان برق از جمله فروش انشعاب، فروش 

انرژی و خدمات پــس از فروش تا پایان ســال جاری به صورت 
غیرحضوری انجام می شود.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، حمیدرضا پیرپیران در خصوص 
چشــم انداز صنعت توزیع برق اصفهان برای نزدیک شدن به استانداردهای 
جهانی اظهار کرد: در حوزه برق با کیفیت تالش ما این اســت که خاموشی 
و قطعی برق را به حداقل برســانیم و در برنامه هدف تعریف شــده است که 

خاموشی ها را به ازای هر مشترک به 30 دقیقه در سال کاهش دهیم.
وی افزود: همچنین در این برنامه آمده است که 100 درصد خدمات شرکت 
به صورت الکترونیک در دسترس مردم قرار گیرد و استاندارد کردن شبکه های 
توزیع، استفاده از کابل های خودنگهدار، تعویض کابل های روغنی 20 کیلوولت، 
تعمیرات به موقع و برنامه ریزی  شده شبکه و افزایش تعداد فیدرهای خروجی یا 
شبکه های اصلی از پست های 63 به صورت هم زمان در این برنامه دنبال می شود. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان ادامه داد: در بخش اتوماسیون شبکه در سه سال گذشته 

نرم افزارهای مورد نیاز تهیه، تاسیسات مورد نیاز مرکز دیسپاچینگ تامین و در حال حاضر 
تجهیزات اتوماسیون در 370 نقطه شبکه نصب شده است و برنامه این است که 300 نقطه 
دیگر شبکه را به تجهیزات اتوماسیون مجهز کنیم و همان طور که گفته شد در بخش تلفات 
برق اصفهان 6.6 درصد است و با نصب تجهیزات به شبکه این ارقام باز هم کاهش می یابد. 
پیرپیران با اشاره به موضوع مانیتورینگ اطالعات شبکه، گفت: در این زمینه برنامه ای جامع 
تدوین شده که در یک سال آینده اکثر تجهیزات این سیســتم نصب و راه اندازی می شود 
و اطالعات شبکه فشار متوسط و فشــار ضعیف را برای کمک به مدیریت شبکه به صورت 
کنترل و دریافت از راه دور دیده بانی کنیم، هم چنین استفاده از نیروگاه های بخش توزیع را 
در دستور کار قرار داده ایم. وی تصریح کرد: یکی دیگر از شاخص های استانداردهای جهانی 
زیرساخت های خدمت رسانی است که در این راستا برنامه هدف تعریف شده و زیرساخت ها 
بازنگری شده است از جمله آنها، زیرساخت های سخت افزاری است که ارتباط نقاط خدمت 
به حوزه ستادی را مشخص می کرد و هم چنین در حوزه زیرساخت های نرم افزاری، طرح های 
جامع نرم افزاری برای همه واحدهای ســتادی تامین شــده که این نرم افزارها در رینگ 

نرم افزاری قرار گرفته امکان تبادل اطالعات در کلیه نرم افزارهای جامع فراهم می کند. 
اخبار اصفهان

خـــبــــر

کوثر بابایی
ســرمقــاله
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راهی جز این نداریم 
که آب را به سمت 

گلخانه ها هدایت کنیم. 
استان اصفهان از نظر 
وضعیت گلخانه ها در 
سطح متوسط کشور 

قرار دارد درصورتی که 
باید با مشکالت کم آبی 
وضعیت بهتری داشته 

باشد.

ضرورتی که اجتناب ناپذیر است؛  

توسعهکشتگلخانهایراهنجاتکشاورزیاصفهان

در سال های اخیر، کشــت گلخانه ای موردتوجه بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته جهان قرارگرفته است. این نوع کشت 
در شرایطی که حوضه آبریز زاینده رود به خصوص طی یک دهه 
گذشته با بحران شدید کم آبی و خشکسالی مواجه است می تواند 
با مصرف آب کمتر، افزایش تولید در سطح و ارتقا کیفیت محصول 
و درنتیجه ایجاد صرفه اقتصادی گزینه مناســبی پیش روی 

کشاورزی استان اصفهان باشد. 

ایسنا
گـــزارش
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            معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:توسعه گلخانه ها بعد از فعالیت های آبی و خاکی و تامین آب اولویت اصلی جهاد کشاورزی است. اگر کسی 
مجوز پروانه تاسیس را اخذ کند به بانک های کشاورزی یا سپه معرفی می شود. 

در جریان اجرای تعمیرات ساالنه انجام شد؛

 بارگذاری کاتالیست های بومی سازی 
شده در مگامدول A شهید خرازی

رییس واحد احیا مســتقیم 2 فوالد مبارکــه از تعمیرات 
اساســی مگامــدول A و بارگــذاری موفقیــت آمیز 
کاتالیست های ریفورمر با کاتالیســت بومی سازی شده 

ساخت داخل در مگامدول های شهید خرازی خبر داد.

محمدرضا فتحی افزود: در این تعمیرات ساالنه که زمان برنامه ریزی 
شده آن 30 روز بود و با همت و همدلی تمامی واحدها در 27 روز به 
پایان رسید، 75 هزار نفر ساعت با رعایت کامل دستورالعمل های 

ایمنی مشارکت داشتند.
 وی از تعمیــرات اساســی ریفورمر، تعویــض کاتالیســت، تعویض

 فیدلگ های کوره و بازســازی مجدد نسوز داگلگ ها به عنوان بخشی 
از این فعالیت ها یاد و اضافه کرد: بارگذاری کاتالیست های ریفورمر با 
کاتالیست بومی سازی شده ساخت داخل در مگامدولهای شهید خرازی 

دستاورد بزرگی برای صنعت فوالدسازی کشور است.
فتحی با تاکید بــر اینکه پس از اجرای ایــن کار تعمیراتی بزرگ، 
مجددا واحد به ظرفیت تولید اصلی خود رسیده است گفت: بدون 
شک مشارکت واحدهای خرید، خدمات فنی پشتیبانی، نسوز، بهره 
برداری ناحیه آهن سازی و پیمانکاران مجری، اجرای تعمیرات را 

میسر ساخت که از تالش کارکنان این واحدها قدردانی می کنیم.
در همین خصوص، نادر اروج نژاد سرپرست تعمیرات احیا مستقیم 
افزود: تعمیرات مذکور یکی از بزرگترین تعمیرات ساالنه به لحاظ 
نفر ســاعت، حجم فعالیت های مکانیک، برق، ابزار دقیق و نسوز 

بوده است.
حمیدرضا بذار سرپرست پشتیبانی تعمیرات مکانیک نیز تصریح 
کرد: این اولین بار در فوالد مبارکه است که توقف تعمیراتی ساالنه 
یک مگامدول احیا مســتقیم با این حجم نیروی انســانی و انجام 
فعالیت های بزرگ صورت می گیرد. برای اجرای باکیفیت و ایمن 
این توقف ســاالنه باید اقدامات موثری در مدیریت، مهندســی، 
ارزیابی ریسک فعالیت ها، و عملکرد و سازماندهی نیروی انسانی 
انجام پذیرد. بخش دیگری از فعالیتهای انجام شده عبارتند از: شارژ 
کاتالیســت به تعداد 4۸0 عدد تیوپ )25۹20 نفر ساعت(، کوره، 
تاپگس، کولینگ گس، کمپرســورها، پمپخانه و رکلدر. پس از آن 
مگا مدول A به موقع برای بهره بــرداری تحویل واحد تولید احیا 

مستقیم 2 شد.
وی ادامه داد: این دســتاورد بزرگ و عظیم مرهون همت و تالش 
تمامی همکاران بوده است که با غیرت و تالش فراوان خود چرخه 
تولید فوالد مبارکه را به حرکت درمی آورند و شایسته است از همه 

این بلندهمتان تشکر و قدردانی کنیم.
محسن زمانی رییس تعمیرات نسوز سایر نواحی فوالد مبارکه نیز در 
این خصوص گفت: با توجه به گذشت شش سال از راه اندازی و تولید 
مدول فوق و تشخیص واحد تولید جهت تعویض کاتالیست تیوب ها 
و به سبب آن سرد کردن ریفورمر و دمونتاژ و تعویض کلیه قطعاتی 
که نسوزکاری بوده مانند شــعله پخش کن، اینسرکن، شیپوری 
 سیســتم تعلیق، داگلگ ها و محل اتصال الینهــدر به داگلگ ها
 این امکان فراهم شد تا تعمیرات نسوز از این فرصت استفاده کند 
و با برنامه ریزی دقیق و مشــترک با واحد تولید و تعمیرات واحد 
احیای مســتقیم خرازی و تعمیرات مرکزی با نسوزکاری داخل و 
خارج ریفورمر و اصالح و ترمیم بالنکت های سقف و دیواره جانبی 

و عرضی داخل ریفورمر ایفای نقش کند.

گـــزارش

کشــاورزی بــه عنــوان 
یکــی از کلیدی تریــن 
مشاغل در رشد و توسعه 
جوامع، متاسفانه باوجود 
تاثیرگــذاری بــاالی آن 
در اقتصاد کشــور امروز با 
مشکالت فراوانی از جمله 
کم آبی مواجه است. استان اصفهان نیز به 
عنوان یکی از قطب های کشاورزی کشور 
نقش مهمی در پویایی این حوزه دارد تا 
جایی که امروز عالوه بر رفع نیاز کشور، 
در حوزه صادرات هــم گام های بلندی 
برداشته است اما قصه خشکسالی استان 
اصفهان در چند سال گذشته و خشکی 
زاینده رود برای کشاورزان استان به ویژه 
شــرق اصفهان مشــکالت زیادی به بار 

آورده است. 
با این وجود به گفته بسیاری از کارشناسان 
تغییر الگوی کشــت و آبیاری و تغییر به 
سمت کشت گلخانه ای می تواند راهگشای 
کشاورزان به خصوص در مناطق خشک و 
کویری باشد. وزیر جهاد کشاورزی مهر ماه 
امسال در ســفر به اصفهان انجام داد، در 
جمع خبرنگاران با اشاره به صنعتی شدن 
کشاورزی و تشدید خشکسالی در کشور، 
بر لزوم توسعه کشت گلخانه ای تاکید کرد 
و گفت: راهی جز این نداریــم که آب را 
به سمت گلخانه ها هدایت کنیم. استان 
اصفهان از نظر وضعیت گلخانه ها در سطح 
متوسط کشــور قرار دارد درصورتی که 
باید با مشکالت کم آبی وضعیت بهتری 

داشته باشد.
به گفته محمود حجتی، محصوالت کشت 
گلخانه ای به دلیل تقاضای باال در کشور 
می تواند درآمدزا باشد و با توجه به اینکه 
در کشت گلخانه ای می توان محصول غیر 
فصل را کشت کرد، این تولیدات با داشتن 
متقاضی زیــاد، می توانــد درآمد خوبی 

داشته باشد.
باید توجه داشــت که کشت گلخانه ای 
کشور با مشکالت بسیاری مواجه است، 
تا جایی که وزیر کشــاورزی نیز کمبود 
تسهیالت را مهمترین مشکل پیش روی 
این نوع کشــت می داند و معتقد است: 
نبود آب دومین مشــکل گلخانه هاست 
درحالی که باید آب بیشتری به گلخانه ها 
اختصاص یابد از سوی دیگر حل مشکل 
تســهیالت در وام اشــتغال روستایی 

پیش بینی شده است.

فعاالن بخــش گلخانه ای نیــز از عمده 
مشــکالت متقاضیان احداث گلخانه ها 
را مربــوط بــه نقدینگــی و اختصاص 
بخش اعظمی از هزینه هــا برای احداث 
گلخانه ها می دانند. از سوی دیگر باوجود 
تخصیص تســهیالت نامحدود سازمان 
جهاد کشاورزی برای احداث گلخانه ها، در 
صورت تولید محصول سودمند، بازگشت 
هزینه ها به ســه تا پنج سال به زمان نیاز 
دارد. از سوی دیگر باوجودی که ۹0 درصد 
لوازم و تجهیزات گلخانه در کشور تولید 
می شــود. شــاید تحریم ها مانع توسعه 
گلخانه نشود، اما هزینه های جانبی را زیاد 
می کند. درنتیجه نگاه و حمایت مسئوالن 
تا زمان بازدهی محصوالت، ضرورت دارد.

   نبود تشکل و اتحادیه منسجم 
مشکل کشت گلخانه ای 

 احمد امین یکی از گلخانه داران اصفهان 
در خصوص مشکالت کشت گلخانه ای، 
گفت: نبود مدیریت مناســب، تشکل و 
اتحادیه منســجم ازجمله مشکالت این 
بخش اســت. افزایش میزان سرمایه در 
گردش برای سرمایه گذاری اولیه در جهت 
احداث و حفظ وضع موجود در زمان رشد 

قیمت ها، ضرورت دارد. 
وی با بیــان اینکــه در صــورت تولید 
محصوالت باکیفیت، مشکل بازار فروش، 
عرضه با قیمت مناسب و صادرات وجود 
نــدارد، افزود: در واقــع صرفه جویی ۹0 
درصــدی آب، ارتقا و کنتــرل کیفیت 
محصوالت، ایجاد اشــتغال باال ازجمله 
مزایــای کشــت گلخانه ای اســت. در 
واقع به ازای هــر هکتار، 10 شــغل به 
صورت مســتقیم و چهار برابر به صورت 

غیرمستقیم ایجاد می شود. 
این گلخانه دار با اشــاره به اینکه تعداد 
گلخانه های سنتی کمتر از مدرن است، 
تصریح کرد: تبدیل گلخانه های سنتی 

به مدرن جزو طرح های جهاد کشاورزی 
است. در واقع گلخانه های سنتی به علت 
عدم کنترل کیفیــت محصول، مصرف 
باالی سوخت و ســموم و نداشتن تهویه 

مناسب کارآیی الزم را ندارند. 
وی با بیان اینکه بخش کشاورزی به علت 
مناسب نبودن زیرساخت ها مانند مشکل 
اسناد مالکیت، یکپارچه نبودن زمین های 
کشاورزی و نبود فرهنگ کارگروهی، قادر 
به جذب گروه کشــاورزان نیست، ادامه 
داد: سازمان جهاد کشاورزی در کاهش 
و رفع موانع قانونی و مشاوره در مورد امور 
مختلف مانند بهبــود کیفیت محصول 
تالش بسیاری می کند، اما کشاورزان با 
برخی مشــکالت از جمله چالش تغییر 
کاربری اراضی حاشیه روســتاها، نبود 
امکان مدیریت آب برای آبیاری زمین ها 
روبرو هستند، با این وجود در حال حاضر 
اتکا به کشت گلخانه ای توجیه اقتصادی 

دارد و می تواند توسعه پیدا کند.

   توسعه گلخانه ها اولویت اصلی 
جهاد کشاورزی استان است

معــاون امــور باغبانی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان نیز در خصوص 
وضعیت کشــت گلخانه ای در اصفهان، 
گفــت: 2۸00 واحد گلخانه در اســتان 
اصفهان در سطح 163۸ هکتار وجود دارد 
که 1476 هکتار گلخانه ها به تولید سبزی 
و انواع صیفی و 162 هکتار به تولید گل و 

گیاه زینتی اختصاص دارد. 
به گفتــه محمدمهدی حــداد، عمده 
تولیدات کشــت گلخانه ای در اســتان 
اصفهان سبزی و صیفی شــامل خیار، 
گوجه فرنگی، فلفل دلمه رنگی بادمجان 
توت فرنگی و انواع ســبزیجات برگی و 
غــده ای و گل های زینتی شــامل انواع 
گل های شاخه بریده مانند گل رز، گیاهان 
آپارتمانی، گل های نشایی فصلی، درخت 

و درختچه های زینتی است.
وی تعداد شاغالن در گلخانه های استان را 
حدود 16 هزار نفر به طور مستقیم دانست 
و افزود: از جملــه مزایای گلخانه مصرف 
بهینه آب، اشتغال زایی باال، امکان تولید 
باکیفیت و باالتر از میزان در فضای باز و 

تولید محصول خارج از فصل است. 
معــاون امــور باغبانی ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
کشــت گلخانه ای در شــرایط کم آبی 
اســتان و عدم توســعه زراعت و باغات 
یکی از بهترین راه های توسعه کشاورزی 
است، تصریح کرد: توسعه گلخانه ها بعد 
از فعالیت های آبی و خاکی و تامین آب 
اولویت اصلی جهاد کشــاورزی اســت. 
براساس نظام استاندارد گلخانه ای کشور 
اگر کسی مجوز پروانه تاسیس را اخذ کند 
به بانک های کشــاورزی یا سپه معرفی 

می شود. 
وی ادامه داد: سقف پرداخت تسهیالت 
14.5 درصدی برای کشــت گلخانه ای 
اســتان ها محدودیتــی نــدارد و در 
شهرستان ها تا سقف 250 میلیون تومان 
و ســود 6 درصد، تســهیالت پرداخت 
می شود و بازپرداخت وام بعد از یک سال 

تنفس در طول پنج سال انجام می شود. 
به گفته وزیر جهاد کشاورزی متاسفانه 
»ایران در بحــث گلخانه ها نســبت به 
کشــورهای دیگر با وضعیــت اقلیمی 
نامساعدتر، عقب اســت و این کشورها 
چندین برابر ایران فضای گلخانه ای خود را 
توسعه داده اند«. بااین وجود امروز به دلیل 
کمبود آب به مصلحت است تا کشاورزان 
به خصوص در منطقه خشــک اســتان 
اصفهان توسعه گلخانه ها را در اولویت کار 
خود قرار دهند چراکه گلخانه ها فرصتی 
برای صرفه جویی در مصــرف و افزایش 
بهره وری آب، توسعه اشتغال، پردازش و 

بازاریابی و ... است. 



اجرا شبکه فاضالب شهرهای ایمانشهر ،کلیشاد،سودرجان،قهدریجان و اشترجان 
شبکه فاضالب شهرهای ایمانشهر ،کلیشاد،سودرجان،قهدریجان و اشترجان  که از اردیبهشت ماه  با سرمایه 

گذاری بخش خصوصی اجرایی شده هم اکنون به پیشرفت 40 درصدی رسیده است.   
مدیر آب وفاضالب شهرســتان فالورجان گفت: تکمیل  تاسیسات فاضالب شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر، 
کلیشاد، سودرجان، قهدریجان و اشترجان  با  سرمایه گذاری شرکت ذوب آهن اصفهان اجرا می شود این قرارداد 

سرمایه گذاری  به روش بیع متقابل  با مبلغ 2100 میلیارد ریال منعقدشد. پراندوخ با بیان اینکه تکمیل شبکه 
فاضالب فوالدشهر وایمانشهربه طول 275 کیلومتراست خاطرنشان ساخت: با اجرای شبکه فاضالب فوالدشهر، 

ایمانشهر ، کلیشاد، سودرجان، قهدریجان  و اشترجان که در مجموع به طول شبکه 275 کیلومتر است، مردم این شهرها 
پس از سال ها به این مطالبه خود که برخورداری از خدمات شبکه فاضالب است دست می یابند.  وی افزود:ظرفیت تصفیه خانه فاضالب 
شهر های فوالدشهر و ایمانشهر 240 هزار نفر با دبی 188 لیتر در ثانیه است. پراندوخ افزود: با تکمیل تاسیسات فاضالب این شهرها  108 

هزار و 575 نفر تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار می گیرند این امر با هدف توسعه خدمات شبکه فاضالب اجرایی گردید . وی به اهمیت 
بازچرخانی آب پرداخت و عنوان کرد: شرکت ذوب آهن اصفهان یکی از واحدهای صنعتی بزرگ در کشور محسوب می شود که با توجه به محدودیت 

منابع آبی  ، بهره گیری از پساب را به منظور رفع نیاز آبی  در دستور کار قرارداده است.

رهاسازی آب زاینده رود در ۱۵ آذر ماه امکان پذیر نیست
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: براساس حجم آب موجود سد زاینده رود 

رهاسازی آب در تاریخ پانزدهم آذر ماه عمال از نظر فنی امکان پذیر نخواهد بود.
حسن ساسانی پیرامون آخرین وضعیت حجم آب سد زاینده رود، اظهار داشت: در حال حاضر ذخیره مخزن 

سد زاینده رود 130 میلیون مترمکعب است.
وی با اشاره به تاثیر مثبت بارش ها در بهبود شرایط سد زاینده رود، افزود: میزان بارش ها بسیار مطلوب بوده اما 

برآورد آن به مخزن سد زاینده رود آنقدر تاثیر مثبتی را نداشته و تاثیرات خیلی اندک بوده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان ادامه داد: با این  وجود ورودی سد زاینده رود پیش از 

بارش ها 11 مترمکعب برثانیه بود که بعد از بارش ها به 19 مترمکعب بر ثانیه رسیده است.
وی پیرامون اینکه طی نشستی برای رسیدگی به وضعیت حق آبه و معیشت کشاورزان استان اصفهان با حضور معاون وزیر نیرو مقرر شد که 
افزایش خروجی سد زاینده رود و رهاسازی آب در تاریخ پانزدهم آذر ماه با حضور نمایندگان صنفی کشاورزان بررسی شود و در صورت امکان 
بازگشایی در آن تاریخ، این موضوع به شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود اعالم شود آیا آب زاینده رود رهاسازی می شود، گفت: براساس 

حجم آب موجود سد زاینده رود رهاسازی آب در تاریخ پانزدهم آذر ماه عمال از نظر فنی امکان پذیر نخواهد بود.

خبرهای دو خطیگردشگری

کارشناسان معتقدندبرای رونق بازار مسکن و افزایش توان 
خرید مردم مسئوالن و سیاست گذاران بایدبه جای افزایش 
وام خرید به دنبال کاهش هزینه نهایی مسکن باشند؛ سوداگری 
در این بازار نیز باید کنترل شــود. کارشناسان می گویند که 
مسئولین و سیاستگذاران اگر به دنبال رونق بازار مسکن و 
افزایش توان خرید مردم هســتند، باید به جای افزایش وام 
خرید مســکن که نتایج اجرای این سیاست در کشور قابل 
مشاهده است، به دنبال کاهش هزینه نهایی مسکن باشند. در 
این راستا، حمایت صحیح از تولید و عرضه مسکن، مقابله جدی 

با سوداگران بازار مسکن می تواند راه گشا باشد.

مهر
گـــزارش

مهر
گـــزارش
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کاهش صادرات، 
بیکاری را افزایش 

می دهد

در پی صدور بخشــنامه اخیر بانک 
مرکزی مبنی بر برگشــت ارزهای 
حاصل از صــادرات، یک عضو اتاق 
بازرگانــی ایران گفت: بــه جرات 
می توان اعالم کرد که بخشنامه اخیر 
بانک مرکزی بیشتر از آن که سبب 
ارزآوری به کشــور شود، بیکاری را 

افزایش می دهد.
پس از برگزاری جلسات رییس کل 
بانک مرکزی بــا بخش خصوصی 
در رابطه با تغییرات در برگشت ارز 
حاصل از صادرات، بخشــنامه ای 
جدید با ارائه تعهد برگشت ارز حاصل 
از صادرات در چهار قالب و همچنین 
ظرف مدت ســه ماه، از سوی بانک 
مرکــزی تصویب و ابالغ شــد که 
به گفتــه فعاالن حوزه صــادرات؛ 
بخشــنامه جدید برخالف نظرات 
بخش خصوصی بوده و نه  تنها کار را 
برای صادرکنندگان تسهیل نکرده 

بلکه سخت تر نیز کرده است.
در ایــن رابطــه احمــد کیمیایی 
اســدی - عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی ایــران- اظهار کرد: 
در سال های اخیر شاهد بودیم که 
دولت بخشــنامه هایی کارشناسی 
نشــده را صادر می کند و بعد از آن 
انتظار دارد کــه بخش خصوصی 
ورود کرده و صادرکنندگان ارزهای 
حاصل از صادرات خود را به سامانه 
نیما برگردانند. ضمن این که بارها 
صادرکننــدگان اعــالم کردند که 
طرف خارجی )مشــتری  خارجی( 
سامانه نیما را نمی شناسد و در واقع 
»سامانه نیما« تنها در داخل کشور 

موضوعیت دارد.  
وی افزود: بنابرایــن باید بتوانیم به 
طریق بانکی نقــل و انتقاالت خود 
را انجام دهیم؛ موردی که در حال 
حاضر به شدت با آن دچار مشکل 
شده ایم. اکنون حتی عراقی ها که 
طرف اصلی تجار ما برای صادرات 
هســتند، نمی توانند با بانک های 
 ایــران نقــل و انتقــاالت دالری

 انجام دهند.
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خـــبـــر
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 فرصت های گردشگری برای 
چالش های اقتصادی؛

میان رشته ای، بُعد نادیده 
گردشگری در ایران

دانشی  گردشگری 
میان رشته ای است 
که از زوایای گوناگون به وسیله شاخه های 
علمی دیگر بررسی می شود. به این معنا، 
گردشگری خودش دانش و علم نیست، 
بلکه در ترکیب با دانش های دیگر است که 

ساخته می شود.

با آنکه بســیاری از دانشــگاه های ایران مدعی 
آموزش و تربیت دانشجویان به عنوان شاغالن 
آینده حوزه گردشگری کشورند، به نظر می آید 
بازده و نتیجه به دست آمده، متناسب با حجم این 
شمار باال از دانشگاه ها و دانشجویان گردشگری 
نباشــد. چرا که آمــوزش در این رشــته ها با 
آسیب های زیادی روبرو شده که در اینجا تنها به 
یکی از این آسیب ها، یعنی فهم ناقص از ماهیت 

میان رشته ای گردشگری می پردازیم.
گردشگری را دانشی میان رشته ای می دانند که از 
زوایای گوناگون به وسیله شاخه های علمی دیگر 
بررسی می شود. به این معنا، گردشگری خودش 
دانش و علم نیست، بلکه در ترکیب با دانش های 
دیگر است که مثال شــاخه های میان رشته ای 
همچــون اقتصــاد گردشــگری، جغرافیای 
گردشــگری، جامعه شناســی گردشــگری، 

انسان شناسی گردشگری و... ساخته 
می شود. از همین روست که برخی انتقاد دارند 
گردشگری به دلیل همین شاخه شاخه شدن 
و نداشــتن یک موضوع واحد، نتوانسته به بلوغ 
برسد و به دنبال دالیل این ناکامی می گردند. اما 
آنگونه که کنستانژه )2018( نشان می دهد، این 
مسئله نه ایراد است و نه ویژه گردشگری. بلکه 
موضوعاتی که در دوره رشــد و اوج دیدگاه های 
پسامدرن، تکثرگرایی و نسبیت گرایی مورد توجه 
علم واقع شده اند، ویژگی شان این است که شاخه 
شاخه و چندپارچه باشند. گردشگری نیز در این 
میان، با توجه به اینکــه از دهه 1970 میالدی 
به طور جدی مورد توجه دانشگاهیان قرار گرفت و 
همزمان در این دوره، بحث های جدی پسامردن 
در میان اندیشمندان آغاز شد، ناچار همخوان با 
خوانش های چندپارچه گرای رایج شده و به یک 
شناخت شناسی روشن دست نیافته است. ضمن 
اینکه توجه به ابعــاد گوناگون این پدیده، بیش 
از آنکه تهدیدی برای آن باشــد، فرصتی برای 

شناخت بهتر و فراگیر آن است.
مطالعات دانشگاهی گردشــگری، با دیرکردی 
سه دهه ای در ایران مورد توجه قرار گرفت و باز 
هم چند سال طول کشــید تا همه گیر شود. اما 
این همه گیری، بسیار گسترده تر از ظرفیت ها 
بود و حتی در واحدهای دانشگاهی ای که هیچ 
استاد و دانش آموخته آشــنا به گردشگری ای 
حضور نداشت نیز، فعال شــد. توجیه این بود 
که گردشــگری، دانشــی میان رشته ایست و 
بنابراین می توان از استادان و کارشناسان علوم 
اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و... برای آموزش 

آن بهره جست. آسیب های این توجیه 
نادرست در چند سال گذشته، خود را 
به شیوه های گوناگون نشــان داده که 
اتفاقا مهمترین آن، ناتوانی در نشــان 
دادن ایــن ویژگی مهم میان رشــته ای 
بودن گردشگری است؛ چه در کالس های 
درسی، چه در طرح های پژوهشی و چه در 
کتاب ها و مقاالتی که به گونه ای انبوه تولید 
می شود. در کشوری که تالیفات و انتشارات 
حوزه گردشگری اش دچار انبوه زدگی شده 
باشد، نمی توان انتظار داشت از آسیب های 
گردشگری انبوه به دور مانده و گردشگری 

پایدار در آن توسعه یابد.
الگوی یکسانی که نگارنده در چندین سال 
حضورش در فضای دانشگاهی و همچنین 
خواندن کتاب های منتشر شده به فارسی در 
حوزه های میان رشــته ای گردشگری دیده، 
توصیف جداگانــه یک رشــته علمی )مثال 
جامعه شناســی( و ســپس توصیف جداگانه 
پدیده گردشــگری اســت؛ بی آنکه پیوندهای 
این دو با یکدیگر نشان داده شــود. نمونه های 
بسیاری از کتاب های اصطالحا میان رشته ای را 
با چنین ویژگی ای می توان یافت. دست کم در 
حوزه علوم اجتماعی که نگارنده آشنایی دارد، 
این الگوی تکرارشــونده چیره است. بسیاری از 
این کتاب ها دارای ســه بخش عمده هستند: 
بخش مثال جامعه شناسی، بخش گردشگری، 
و بخش جامعه شناسی گردشگری. در حالی که 
بخش های اول و دوم بسیار مفصل و گاهی حتی 
بیش از حد نیاز توضیح داده شده، اما نویسنده 
از عهده مهمترین بخش که همان بخش سوم 
باشد، به خوبی بر نیامده و حتی گاهی یکبار هم 
به این ترکیب اشاره نکرده و تنها به بیان مسائل 
بی ربط بسنده کرده است. در چندین یادداشت 
گوناگون و نیز در مقدمه کتاب »انسان شناسی 
گردشگری« به آسیب شناسی کتاب های علوم 
اجتماعی پرداخته و نشان داده ام که نویسندگان 
چنین کتاب ها و مقاالتی یــا تنها با حوزه علوم 
اجتماعی آشنایی داشته و چیزی از گردشگری 
نمی دانند، یا حتی در همان حوزه علوم اجتماعی 
هم کمترین سررشته ای نداشــته و تنها برای 
پر کردن خــال کتابهای درسی-دانشــگاهی و 
فروش باال، در حوزه های گوناگون از جمله علوم 

اجتماعی و گردشگری ورود کرده اند.
با این همه، بی گمان گستردگی این آسیب، تنها به 
حوزه میان رشته ای علوم اجتماعی و گردشگری 
محدود نیست )هرچند شــاید برخی حوزه ها 

آسیب کمتری در این زمینه دیده باشند(. 
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بررسی سال های اخیر 
بازار مسکن نشان 

می دهد، افزایش وام 
 خرید که به امید 

 خانه دار شدن 
 خانواده ها انجام

 می شود، بیشتر 
باعث افزایش منفعت 

سوداگران بازار 
مسکن شده است.

    بانک مرکزی اعالم کرد: صادرکنندگان به منظور جلوگیری از سوء استفاده دالالن، ارز صادراتی را به 
بانک ها و صرافی های مجاز عرضه کنند.

    دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان از افزایش هفت درصدی صادرات سیمان در هفت ماهه نخست 
سال جاری خبر داد اما گفت که احتمال دارد صادرات این محصول معدنی در ماه های آینده کاهش یابد.

    دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با اشاره به وجود مشکالت شهری در 30 درصد شهرها، از 
تصویب بندهای اصلی سیاست های اجرایی بازآفرینی شهری در جلسه این شورا خبر داد.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از روزی که من به عنوان وزیر فعالیت می کنم تاکنون صحبتی 
درباره افزایش قیمت مطرح نشده و دولت نیز هیچ برنامه ای برای بازنگری در قیمت نان ندارد.

    مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران : ذخایر استراتژیک در بخش کاالهای اساسی با توجه به 
خریدهای خوبی که در سال جاری از منابع داخلی و از طریق واردات انجام شده، مطلوب است.

    معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر حباب نرخ ارز زیاد است، گفت: امیدواریم با پایداری 
در سیاست ها، شاهد تداوم کاهش نرخ ارز در بلندمدت باشیم.

مطابق با آخرین گزارش 
وزارت راه و شهرســازی 
از معامــالت مســکن در 
شــهر تهــران، میانگین 
قیمت مسکن در آبان ماه 
امسال با رشد بیش از 90 
درصدی نســبت به زمان 
مشابه سال قبل به 9.2 میلیون تومان برای 
یک مترمربع واحد مسکونی رسیده است. 
همچنین تعداد معامالت نیــز به 7 هزار 
معامله در ماه رســیده است که کمترین 
میزان معامله در سه سال اخیر است. در 
این شرایط که بازار مســکن هم با تورم 
و هم رکود مواجه اســت، اولین راه حلی 
 که به ذهن مســئولین و سیاست گذاران

 می رسد افزایش سقف وام خرید مسکن 
است. در همین راستا، 25 آبان محمدرضا 
رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران 

مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه رشد 
قیمت مســکن و کاهش قــدرت خرید 
مردم به گونه ای شده است که تسهیالت 
مسکن هم جوابگو نیســت، گفت: باید 
سقف تسهیالت افزایش یابد و این برنامه 
متناسب با رشد قیمت باشــد.  29 آبان 
محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس هم با بیان اینکــه منابع در نظر 
گرفته شده برای ارایه تسهیالت مسکن 
کفایت افزایش نرخ ها را نکرده، از شروع 
بازنگری در ســقف و مــدت بازپرداخت 
وام خرید مســکن خبر داد. 1 آذرماه نیز 
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی 
در گفت و گــوی ویژه خبــری در مورد 
این بررســی ها گفت: در این باره مطالعه 
 اولیه داشــتیم اما هنوز بــه جمع بندی

 نرسیدیم.
افزایش میزان وام خرید مسکن در حالی 
 مطرح می شــود کــه به نظر می رســد 
بررسی های کارشناســی الزم درباره آن 
انجام نشده است. مهدی غالمی ،کارشناس 
مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر در این 
زمینه گفت: اجرای این پیشنهاد هر چند 
در بازه کوتاهی می تواند سبب رونق اندک 
معامالت مســکن شــود ولی با توجه به 
شرایط تولید و بازار مسکن، بعد از مدت 
کوتاهی نتایج مخرب بیشــتری خواهد 

داشت.
در ادامه به بررســی برخی از ایرادات این 

پیشنهاد می پردازیم.

  افزایش تولید و عرضه مسکن پیش 
نیاز افزایش وام مسکن

مطابق با سرشماری سال 95 در حالی که 
تعداد خانوارهای کشور به 24.1 میلیون 
نفر رسیده، کل موجودی مسکن کشور 
22.8 میلیون واحد بوده اســت. عالوه بر 
این با توجه به جمعیت جوان کشور بازار 
مسکن در این ســال ها همواره با حجم 
عظیمــی از تقاضاهای جدید ناشــی از 
ازدواج رو به رو بوده است. همچنین حدود 
30 درصد از جمعیت شــهری کشــور و 
۶0 درصد از جمعیت روستایی کشور در 
بافت های فرســوده زندگی می کنند که 
واحدهای مسکونی آن ها نیاز به بهسازی و 

بازسازی دارند.
با این وجود، در دولت یازدهم و دوازدهم 
تولید مسکن با رکود سنگینی رو به رو شد 
به شکلی که براساس داده های مرکز آمار 
تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در 
دولت یازدهم در مقایســه با دولت دهم، 

حدود 50 درصد کاهش داشت.
غالمی گفت: مسکن مانند هر کاالی دیگر 
در صورتی که میزان عرضــه آن کمتر از 
تقاضای واقعی موجود در بازار باشــد، با 
افزایش قیمت روبه رو خواهد شد. در این 
شرایط تحریک تقاضا بدون افزایش تولید 
و عرضه، تورم بیش از پیش آن را به دنبال 
خواهد داشت. در این صورت اتخاذ سیاست 
های کاهش هزینه های تولید مســکن و 
تشویق به ســاخت و عرضه مسکن، این 

مشکل را مرتفع می کند.

  تحریک تقاضا حتمــا منجر به 
افزایش تولید نمی شود

این کارشناس مسکن ادامه داد: عده ای 
معتقدند افزایش وام خرید مسکن موجب 
تحریک تقاضا در بازار مسکن و در نتیجه 
رونق تولید و عرضه مسکن خواهد شد. در 
صورتی که مسکن، کاالیی است که فرایند 
تولید آن به نسبت سایر کاالها زمانبر است. 
لذا درصورت افزایش تقاضــا، عرضه آن 
نمی تواند به سرعت افزایش یابد. بنابراین 
تا زمانی که تولید مسکن به میزان کافی 
نرسیده است، افزایش تقاضا بیش از آنکه 
افزایش تولید را در پی داشته باشد، افزایش 
قیمت ها را به دنبال خواهد داشت و تاثیری 
بر خروج تولید مســکن از رکود نخواهد 

داشت. به گفته وی، شاهد این ماجرا تداوم 
رکود تولید مســکن در سال های اخیر با 
وجود هشت برابر شــدن مقدار وام خرید 

مسکن است.

  کنترل سوداگری در بازار مسکن 
مقدم بر افزایش وام خرید

بررسی سال های اخیر بازار مسکن نشان 
می دهد، افزایش وام خریــد که به امید 
خانه دار شدن خانواده ها انجام می شود، 
بیشــتر باعث افزایش منفعت سوداگران 
بازار مسکن شده است.غالمی معتقد است: 
ویژگی های خاص مسکن مانند غیر قابل 
انتقال بودن، دوام باال و ناهمگن بودن سبب 
شده است تا سرمایه گذاری در این بخش 
ریسک پایین و حاشیه سود مطمئنی را 
در برداشته باشد. احتکار مسکن از طریق 

خالی نگه داشتن خانه ها و فروش آن ها 
در زمان مناسب، یکی از مسیرهایی است 
که سود تضمین شده ای دارد و سوداگران 
را تشویق می کند بجای تولید مسکن که 
هزینه ها و دردســرهای خود را دارد، این 
مسیر غیر مولد را انتخاب کنند. در حالی که 
دولت ها با اخذ مالیات سنگین بر خانه های 
خالی، جذابیت احتکار و خالی نگه داشتن 
مسکن را کاهش می دهند، عدم اجرای این 
سیاست در کشور سبب شده است تعداد 
واحدهای مسکونی خالی به 2.۶ میلیون 
واحد برسد. هرچند طرح مالیات بر خانه 
های خالی به عنوان بخشی از الیحه اصالح 
قانون مالیات های مستقیم در سال 1394، 
به تصویب  مجلس رسیده است. متاسفانه 
تاکنون عزم خاصی هم در مسئولین برای 

اجرای این مالیات دیده نمی شود.

بازارمسکن راه حل می خواهد نه ُمسکن؛

نسخه هایی که غلط پیچیده می شود
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حضور استارت آپ ها در بیست وپنجمین همایش بیمه و توسعه
رییس پژوهشکده بیمه با بیان اینکه صنعت بیمه گریزی از نوآوری و فناوری های اطالعاتی ندارد این مساله را در 
تضاد با منافع فعاالن صنعت بیمه ارزیابی نکرد. نشست مطبوعاتی بیست وپنجمین همایش ملی بیمه و توسعه 
با محوریت »صنعت بیمه، نوآوری و فناوری اطالعات« برگزار شد که در آن امیر صفری رییس پژوهشکده 
بیمه با بیان این که از تکنولوژی ها می توان در حوزه های مختلف صنعت بیمه استفاده کرد، گفت: تکنولوژی ها 
در حوزه های مختلف ارزیابی خسارت از طریق پهپادها، جلوگیری از انحراف قوانین و مقایسه انواع بیمه ها برای 

بیمه گذاران و همچنین استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادالت اتکایی بین المللی می تواند به صنعت بیمه کمک 
کند. وی با بیان این که ورود تکنولوژی به صنعت بیمه یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است، اظهار کرد: واقعیت 

این است که نمی توانیم از تکنولوژی های جدید فرار کنیم بلکه باید بدانیم که چگونه زودتر از آن استفاده کنیم. در همایش 
امسال صنعت بیمه غرفه های استارت آپی بیمه ای را خواهیم داشت و آنها می توانند محصوالت اطالعاتی خود در صنعت بیمه را عرضه 

کنند. رییس پژوهشکده بیمه با بیان این که استفاده از ارزهای دیجیتال نیازمند تایید بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی هنوز این حوزه را به 
رسمیت نشناخته است، اما به نظر می رسد دنبال کردن پروژه ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی احتماال برای مورد استفاده قرار دادن آن در 

مبادالت است که در این صورت در صنعت بیمه نیز می توانیم در مسائل بیمه اتکایی از آن استفاده کنیم.
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استارتآپ

Airbnbالعادهفوقآپاستارتدربارهچیزهمه

امروز در راســتای معرفی برترین و موفق ترین کســب و کارهای اینترنتی، نگاهی داریم 
به ســاختارهای تجاری، عملیاتی و عملکردی یکی از بزرگ ترین ســایت های مربوط به 
اجاره محل اقامت در سراســر جهان. ســایت AIRBNB.COM را باید از موفق ترین 
 مدل های کسب و کار در فضای وب دانســت که توانسته است با خالقیت دیجیتالی، یک

 START-UP موفق را شکل و در سال های اخیر، مورد اعتماد کاربران اینترنت جهت 
 اجاره محل های اقامت بر اســاس بودجه ها و سلیقه های مختلف قرار بگیرد. این سایت از

 مدل های شــاخص در عرصه کارآفرینی دیجیتالی است که توانســته است با نوآوری در 
ارائه خدمات مربوط به صنعت مســتغالت، فرصت های گوناگونی را در اختیار خریداران، 
فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات مربوط به مسکن و BOOKING.، قرار دهد و ظرف 
کم تر از یک دهه، یک کسب و کار اینترنتی چند میلیارد دالری را مدیریت کنند. این سایت 
توانسته است میلیون ها فرصت اجاره خانه را در بیش از 190 کشور جهان و در صدها شهر و 
هزاران منطقه در اختیار میلیون ها کاربر خود قرار دهد که به نسبت رقبایش، ساختار عملیاتی 
و عملکردی جالب دارد که در ادامه درباره آن صحبت می کنیم. پس از گسترش روابط امریکا 
با کوبا بعد از نیم قرن، امروزه شاهد حضور خانه های اجاره ای کوبایی ها در این پرتال قدرتمند 

هستیم که در ماه های اخیر با استقبال گسترده مخاطبان سایت مواجه 
شده است. 

 
Airbnbایده

ایده ایر بی ان بی از »یک اتاق و یک صبحانه« در زیر یک شــیروانی در 
آمریکا به ذهن موسسان این ســرویس خالق درآمد. همواره کسب و 
کارهای بزرگ دنیا از مکان های خیلی کوچک سر در می آورند. گوگل 
از یــک گاراژ آغاز به کار کرد، فیس بوک از دانشــگاه و آمــازون از خانه 
کوچک جف بزوس! ایده های کوچک اما کسب و کارهای مولد بزرگ در 
 فضای دهکده جهانی. این ها، بخشی از داستان جالب دنیای صفر و یک 
می باشــد که ایر بی ان بی خود را در آن مطرح کرده است. برایان و جو، از 
موسسان این سایت همواره عالقمند بودند تا فرصت هایی را برای معرفی و 
عرضه خانه های خالی در آمریکا به مخاطبان فراهم کنند که این طرح نو، 
زمینه راه اندازی یک کسب و کار الکترونیکی موفق را فراهم کرد. شرکت 
AirBed & Breakfast را ثبــت کردند اما از مــارچ 2009 میالدی، 
Airbedandbreakfast.com با مختصر کردن نام کسب و کار خود 
به ایر بی ان بی دات کام، فعالیت جدی را از روزهای آخر نخســتین دهه قرن بیست و یکم 
آغاز کردند. اکنون برایان چسکی به عنوان موسس و مدیر عامل و جو گبیا به عنوان موسس و 
مدیر ارشد محصول و ناتان بیچارزکی به عنوان موسس و مسئول کل امور فنی این کسب و 
کار فعال هستند. 6 تا 12 درصد کل گردش مالی بین خریدار و فروشنده محل اجاره، توسط 
این سایت برداشته می شود. البته برای عملیات کردیت کارت، سه درصد کارمزد از اجاره 
 گیرنده دریافت می شود. 75 درصد مکان های اجاره داده شده در این سایت، خارج از آمریکا
 بوده اند  و در سال 2013، این پرتال برای بیش از 6 میلیون نفر در سراسر جهان خانه های 
ارزان قیمت را فراهم کرده است. هر کس می تواند با یه تلفن و پست الکترونیک معتبر، در این 
سایت پروفایل شخصی درست کند و از خدمات آن استفاده کند. البته از سال 2013 میالدی 
به این سو، اسکن ID کارت نیز برای متقاضیان استفاده از خدمات و ارسال آن اجباری شده 
است تا میزان اعتماد به خدمات سایت و کاربرانش افزایش یابد. سیستم رتبه بندی خانه ها و 
محل های اقامت و سیستم نظر دهی، عین سایت آمازون برای فروش کتاب، در این سایت نیز 

به عنوان ساختار عملیاتی آن و نوعی بازاریابی اینترنتی، در دستور کار است. 
فعالیت این ســایت ابتدا از آمریکا بود و بعدها به خارج از ایاالت متحده رســید. نخستین 

شعبه آنها در خارج از امریکا در شهر بندری هامبورگ آلمان بود که همواره از گردشگران و 
مخاطبان زیادی برخوردار است.  بعدها لندن و پاریس و مسکو و سائوپائولو و کپنهاک نیز به 
 آن افزوده شده و امروز به 192 کشور دنیا و در هزاران شهر توسعه یافته است. این سایت دارای

 اپلیکیشن های مختلف موبایلی است که ترافیک قابل مالحظه ای را برای سایت اصلی به 
ارمغان آورده است. این سایت کمک کرده است تا مسافران و گردشگران، به دلیل اقامت در 
محل های اقامتی دوست داشتنی، راحت و جذاب که معموال با حضور صاحب محل نیز همراه 
می شود، موقعیت های دوستانه و زمان خوبی را به صورت خصوصی و با هزینه کم تر نسبت به 
هتل ها در مکان های شلوغ، در اختیار داشته باشند و مدت اقامت بیش تری را در محل اقامت 
انتخاب شده در شهر مورد نظر، تجربه کنند. تحقیقی که توسط موسسه A&HR صورت 
گرفته نشان داد که در فاصله زمانی جون 2011 تا می 2012 میالدی، این سایت توانسته 
است 56 میلیون دالر به اقتصاد سانفرانسیسکو کمک کند و بیش از 80 درصد این مبلغ صرف 
پول هایی شده است که مخاطبان این سایت در شهرهای محل اقامت خرج کرده اند و حتی 
سبب افزایش میزان اقامت متوسط گردشگران در این شهر از 3.5 روز به 5.5 روز شده است 

که قابل تامل می باشد. 
نشریه مشهور Forbes، چند سال قبل این سایت را در زمره 50 کسب و کار خالق در دنیا 
معرفی کرد. جای تعجب نیست که این سه شریک جوان، امروزه در فهرست میلیونرهای 
خالق دنیای کارآفرینی دیجیتالی باشند. کارآفرینانی که نه مزرعه داشتند نه معدن و نه ثروت 
پدری، آن ها تنها ایده های خالقانه داشتند که در فضای رویایی سرزمین دیجیتال، رنگ و 
روی واقعیت به خود گرفت و فرصت های گسترده ای را برای میلیون نفر از شهروندان دهکده 

جهانی امروزی فراهم کرد. 
 

Airbnbازکوتاه
این سایت همانطور که گفته شد، پرتالی برای به اشتراک گذاشتن فرصت های مربوط به اجاره 
محل اقامت در سراسر جهان است. بیش از یک میلیون محل اقامت از یک اتاق چوبی گرفته 
تا خانه های مجلل در 192 کشور دنیا، در این پرتال آماده عرصه به گردشگران و عالقمندان 
به تجربه زندگی در خانه های شــخصی یا مکان هایی غیر از هتل هســتند. عالقمندان 
به اســتفاده از خدمات این ســایت باید ابتدا در آن ثبت نام کنند و کد کاربری و رمز عبور 
دریافت کنند. همه کاربران می توانند به راحتی با هم درتماس باشند و به تبادل اطالعات و 
 ارتباطات اقدام کنند. این فرصت مشارکتی، زمینه توسعه کسب و کار دیجیتالی سایت را 

فراهم کرده است. 

در بررسی دوران ابتدایی 
آغاز به کار ایــن مدیران 
کارآفرین )ارزش آفرین( 
تقریبــا  دوره ای  بــه 
یکســان در میــان آنها 
می رســیم که در منابع 
گوناگــون از آن با نام های 
گوناگون یاد کرده اند. یکــی از این نام ها 
که به نظر نویســنده واژه ای منطقی و در 
نوع خود ابتکاری است اصطالح »مدیران 
ساندویچی« است. به زبان ساده مدیران 
ســاندویچی به مدیران کارآفرینی گفته 
می شوند که در آغاز کار خود ناچارند همه 
امور کسب وکار خود را در پشت یک میز 
و صندلی معمولی و در حالی که در حال 
خوردن ساندویچ تخم مرغ و گوجه خود 
هســتند اداره کنند و این شروع منحنی 
رشد شــرکت ها و دادوستدهای بسیاری 
است که از بسیار کم آغاز کرده و به بسیار 

زیاد رسیده اند.

مدیرانهــایویژگیبرخــی
ساندویچی

مدیران کارآفرین را کــه امروزه با القاب و 
نام های گوناگونی می شناسند در آغاز و در 
ابتدای راه عموما دارای ویژگی هایی بودند 

که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.

1- مدیران موفق ساندویچی ساده سازی 
فرآیندها را بلدند. به زبان دیگر یک مفهوم 
ساده و منطقی را نه تنها پیچیده نمی کنند 
بلکه در ساده سازی پیچیدگی ها نیز کوشا 
هستند و اصل و جوهره موضوع را به خوبی 

درک می کنند.

2- مدیــران موفــق ســاندویچی 
انعطاف پذیری خوبی دارند البته این به آن 
مفهوم نیست که در برابر اصول اخالقی و 

پذیرفته شده کوتاه بیایند.

3- مدیــران موفــق ســاندویچی 
چندمهارتی هستند و می توانند در زمان 
صرف صبحانه عــالوه بر رســیدگی به 
برنامه های روزانه به صورت های مالی نیز 
رسیدگی کنند و برنامه فروش و تولید را 

سامان دهند.

4- ســاندویچی ها در آغــاز بســیار 
سختکوش تر از بقیه اند و مردم آنها را عموما 

با سختکوشی و پیگیری می شناسند.

5- پایــداری و ثبــات در حرکــت از 
ویژگی های آنهاست. به بیان دیگر کمتر 
از این شاخه به آن شاخه می پرند و کوشش 
آنان در ارتقای هر روزه دستاوردها است. 
آنها معتقدند که بزرگ ترین فرصت شغلی 
هر فرد معمولی دقیقا توسط کاری ایجاد 
می شود که به آن مشغول است زیرا کاری 
که فرد انجام می دهد هر چقدر هم که دون 
پایه باشد باز در آن کار سریع تر از هر کار 
دیگر می تواند پیشرفت کند. )به زبان دیگر 
افراد معمولی که هیچ هنر خاصی ندارند 
بهتر است به کسب وکاری بچسبند که به 

آن وارد هستند.(

6- هنوز خود را گم نکرده اند و افتادگی از 
ویژگی هایی است که در این افراد به خوبی 
قابل مشاهده و در بســیاری از آنها تا آخر 

عمر ماندگار است.

بررسیهایبزرگان
در بررسی شرکت های کارآفرین مالحظه 
می شود که به قول جک ولش شرکت های 
کوچک ریخت و پاش کمتری دارند و تنها 
آنچه ضروری است انجام می شود کارکنان 
به جای صرف نیروی خــود در مبارزه با 
دیوان ســاالری به بازار و مشتریان توجه 

می کنند.

کالینز نیز در کتــاب »از خوب به عالی« 
می نویســد؛ وقتی از مدیــران برگزیده 
خواســتیم پنــج عامــل را نــام ببرند 
 که ســبب جهش شــرکت  آنها شــده، 

گفتند:
عامل نخست کارکنان است- عامل دوم 
کارکنان است عامل سوم کارکنان است- 
عامل چهارم کارکنان است و عامل پنجم 

نیز کارکنان است. نقش کارکنان زمانی 
پررنگ می شــود که مدیران در گام های 

نخست خود با موفقیت روبه رو شوند.
جیمز کوک در کتاب ارزنده پیش به سوی 
کارآفرینی می گوید: مطالعات من درباره 
کارآفرینان تا اینجا به این نتیجه رسیده که 
بین رنج بردن و موفقیت یک همبستگی 

وجود دارد.

در تاریخ کمتر مشــاغلی ثبت شده است 
که در مراحل نخستین شــکل گیری با 
مشکالت غیرعادی و تقریبا فوق انسانی 

مواجه نشده باشد.
- مشکالتی که رفع آن ایمان و شجاعت 
فراوان می طلبیده اســت. سخت ترین و 
پایه ای ترین گام برای یــک ارزش آفرین 
تصمیم گیری برای راه انــدازی و آغاز کار 
است. آغاز کار به شجاعت و همت بسیاری 
نیاز دارد شــخص تــازه کار نمی تواند بر 
تمام مشکالت پیروز شــود و جوابگوی 
هر حادثه ناشــناخته باشد- هیچ امنیت 
و تضمینی وجود نــدارد- تنها مخاطره 
است و انبوهی از ناشــناخته ها و کم کم 
احساســات مهیــج و نشــاط آوری که 
مدتی در تــازه کاران وجــود دارد جای 
 خــود را به شــک و تردیدی عــذاب آور 

می دهد.

دغدغههایگامهاینخستین
در گام های نخســت مدیران کار آفرین یا 
آنچه که ما به آن مدیران ساندویچی گفتیم 
با دغدغه های گوناگونی روبه رو هستند که 
برخی از آنها به شکل فهرست گونه به شرح 

زیر است.
1- نگرانی از ناآگاه به نظر رسیدن

2- نگرانی از جواب رد شنیدن
کارآفرینان پیوســته با جواب رد روبه رو 
می شوند، در آغاز تمام تجربه ها دردناکند 
اما به مرور زمــان آنها قوی می شــوندو 

جواب های رد را راحت تر قبول می کنند.
3- نگرانی از بی پول ماندن

4- نگرانی از شکست خوردن
جالــب اســت کــه شــما شکســت 
نمی خوریــد بلکه ناامید می شــوید اگر 
ناامیــد نشــوید شکســت نمی خورید، 
 چــرا کــه ادامــه کار مانع از شکســت

 می شود.
5- نگرانی از برخوردهای منفی مردم

محبوب ترین ســرگرمی نوع بشــر بیان 
کاستی های دیگران است، اگر قرار است 
از شما سخن گفته شود چه بهتر که درباره 
کار نویی باشــد که در زندگی خود انجام 
می دهید اگر تنها یک کار کوچک برخالف 
نظر دیگران انجام دهید برای همیشه تغییر 

خواهیدکرد.
6- نگرانی های کوچک دیگر که برای یک 

کار آفرین اصال قابل توجه نیستند.

برای رسیدن از هیچ به اوج آماده اید؟!

مدیران ساندویچی!

آنبهشاخهاینازکمتر
کوششوپرندمیشاخه
روزههرارتقایدرآنان
آنها.استدستاوردها
ترینبزرگکهمعتقدند
فردهرشغلیفرصت
توسطدقیقامعمولی
شودمیایجادکاری

استمشغولآنبهکه
انجامفردکهکاریزیرا
همچقدرهردهدمی

دربازباشدپایهدونکه
کارهرازترسریعکارآن
پیشرفتتواندمیدیگر

.کند

)آفرینانارزش(کارآفرینانسرگذشتخواندنبهکهزمانی
نوجوانی،کودکیدورهبهوپردازیممیآغازازایرانوجهانبرتر
گیریممییادکنیممینگاه)آفرینانارزش(کارآفرینانجوانیو
مدیراناینکهشدهآغازینبودیکیبودیکیازداستانکه
ازواندکوشیدهآنها-اندبودهاندامانداشــتههیچکارآفرین
بانداریوناامیدیتاریکوسردهایسردابوهاپلهزیرکنج
یکنواختومنطقیسرعتباواندپرداختهحرکتبهامیدواری
ایاســطورهبهمابرایامروزاینکهتاانددادهادامهحرکتبه

جذابوخواندنیتبدیلشدهاند.

،،
مدیرانموفقساندویچی

.بلدندرافرآیندهاسازیساده
بهزباندیگریکمفهومسادهو

منطقیرانهتنهاپیچیدهنمیکنند
نیزهاپیچیدگیسازیسادهدربلکه

راموضوعجوهرهواصلوهستندکوشا
بهخوبیدرکمیکنند.

دنیایاقتصاد
یـــادداشت
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برترینها
یـــادداشت

کشور،ایرلند
استارتآپها

 »باید دیوانه باشــید تــا از این 
فرصت بی نظیر سرمایه گذاری 
اســتفاده نکنید، فرصتی که در 
دوست ترین کشــور دنیا نسبت 
به کسب وکار فراهم شده، آن هم 
بــا جوان تریــن و کارآمدترین 
نیــروی کار در اروپــا« ایــن را 
بیل کلینتــون رییس جمهور 
اســبق ایاالت متحده امریکا در 
فوریه ســال 2012 و در مجمع 
ســرمایه گذاری در ایرلند گفته 

است.
مزایای تاریخــی و جغرافیایی 
ایرلند باعث شــده مــردم این 
جزیره برای شرکت های فناوری 
محور جــذاب به نظر برســند. 
برای مثال در منطقه یورو ایرلند 
تنها کشوری است که مردم در 
آن انگلیسی صحبت می کنند. 
عالوه بر ایــن، ایرلند بین اروپا و 
آمریکا قرار گرفته که دسترسی 
کســب وکارها به هر دو بازار را 
آســان می کند. دولــت ایرلند 
نسبت به حمایت از شرکت های 
فناوری محور اشــتیاق زیادی 
نشان می دهد. مالیاتی که دولت 
ایرلند از این شرکت ها دریافت 
می کند کمترین میزان مالیات در 
اروپاست. این شرکت ها هم چنان 
می توانند از اعتبــار مالیاتی 25 
درصدی در هزینه های توســعه 
و تحقیق هم بهره مند شــوند. 
ایرلند  با 60 کشور جهان توافق 
مالیات مضاعف بسته است که بر 
اساس آن دریافت مالیات مجدد 
از شرکت ها لغو یا از میزان آن کم 

می شود.
ایرلنــد خانــه بســیاری از 
شرکت های فناوری محور برتر و 
استارت آپ های دنیاست. رتبه 
این کشور در رده بندی فوربس از 
کشورهای مناسب برای راه اندازی 
کسب وکار هشتم است. 9 شرکت 
از ده شرکت برتر فناوری محور 
در حــوزه درمان مثل بوســتن 
ســاینتیفیک یــا مدترونیک 
حضور پررنگی در ایرلند دارند. 
24 شــرکت برتر داروســازی  
مثل پفی زار، آمگون، جانسون 
و جانسون، روشــه، نوراریتس، 
سانوفی، بریســتولمایر هم در 
ایرلند فعالیت چشم گیری دارند. 
این حضور شــامل ده شــرکت 
برتر دیجیتالی جهان یعنی اپل، 
مایکروسافت، گوگل، توییتر، اچ 
پی، دراپ باکس، اینتل و فیس 
بــوک و دیگران هم می شــود 
که ایرلندی ها جمــع بزرگی از 
کارکنان آن ها را شکل می دهند. 
درواقع این شــرکت های بزرگ 
برای دسترســی بــه نرخ های 
مالیاتی جذاب، انتفاع از حضور 
در منطقه یورو، دسترســی به 
استعدادهای بین المللی و زندگی 

با کیفیت به ایرلند آمده اند.
ایرلند هم چنان حامی شــمار 
زیــادی از اســتارت آپ هــا و 
نوپاســت.  کســب وکارهای 
بسیاری از کسب وکارهای نوپای 
ایرلندی راه حل های کلود بیس 
مثــل پلتفرم هــای خدماتی و 
نرم افزارهای زیرساختی را فراهم 
کرده اند. در چند ســال گذشته 
اســتارت آپ هــای مرتبط با 
هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء 
در حال رشد اســت. بااین حال 
مجموعه ای از مزایا و معایب برای 
کســب وکارهای نوپا در مراحل 
اول فعالیت در ایرلند وجود دارد. 

اتاقبازرگانیایران
گــزارش
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As the capital of 
Persia, Isfahan is 
recognized in the 
famous Persian 

proverb: “Esfahān 
nesf-e- jahān ast” 

which means, 
Isfahan is half of 

the world.

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

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

Imam Mosque Isfahan Province, Isfahan , Imam square 200000

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

Decorative Arts Museum  Isfahan, Isfahan Province, Ostandari Street 150000

Contemporary Art Museum Isfahan Province, Isfahan , Ostandari Street 200000

Shah Abbas I moved Iran’s capital 
to Isfahan, thus constructed the 
most extraordinary and magnificent 
landmarks and architecture here. 
As the capital of Persia, Isfahan is 
recognized in the famous Persian 
proverb: “Esfahān nesf-e- jahān ast” 
which means, Isfahan is half of the 
world.
Isfahan is home to breathtaking 
mosques, grandiose bridges, and 
extravagant palaces. You can easily 
spend one-day sightseeing in this 
opulent city, as long as you stick to 
these 5 must-sees. Link and map of 
our route are here.
1. Stroll through the Jameh 
Mosque.
Jameh Mosque is a massive 
congregational mosque. With four 
gates facing each other, this is one 
of the oldest mosques in Iran, also a 
UNESCO World Heritage Site since 
2012. On the southwest part of the 
mosque, you can stroll through the 

Grand Bazaar for great souvenirs.
2. Spend at least a few hours in 
Naghsh-e Jahan Square (Iman 
Square)…
…Because it’s bold and beautiful! 
The city’s largest square, Naghsh-e 
Jahan Square (Iman Square,) 
features the fusion of Iranian and 
Islamic architectural designs. This 
UNESCO World Heritage Site is 
formerly known as Shah Square, 
with its structure and size similar to 
those of Tiananmen Square in China. 
You’ll find boutiques lining the four 
sides and a large fountain and garden 
centering the square.
An impressive Shah Mosque (or 
Imam Mosque, Jameh Mosque of 
Isfahan) is located on the south side 
of the square. This is considered 
one of the masterpieces in Persian 
architecture.
The Shah Mosque in Isfahan was 
meant for the royal court
Ali Qapu Palace occupies the west 
side of the square. This Imperial 
Gate has 7 floors and is 48 meters in 
height. You can climb up the spiral 
cases to visit the Music Hall, take 
a closer look at intricate decor of 
circular carvings on the walls for 
acoustic purposes. Take photos of 
the entire square from the balcony, 
what a sight!
Ali Qapu Palace
Sheikh Lotfollah Mosque is on the 
east and the northern gate leads to 
Isfahan Grand Bazaar. Out of the four 
monuments surrounding Naghsh-e 
Jahan Square or Iman Square, Sheikh 
Lotfollah Mosque was the first to be 

built. It was meant to be a private 
mosque of the royal court.
3. Cross the Khaju Bridge and Si-o-
Seh Pol Bridge.
Since Zayande River runs through 
central Isfahan, three important 
bridges frequently welcome visitors. 
The most awe-inspiring bridges are 
Khaju Bridge and Si-o-Seh Pol, which 
highlights 33 arches and connects 
Isfahan with Armenia. An almost 
1,000 feet stroll on Si-o-Seh Pol is a 
fantastic opportunity for snapping 
photos and passing by locals.
4. Be dazzled by all the bling in 
Chehel Sotoun
Chehel Sotun (or Chihil Sutun, 
Chehel Sotoon) literally means 
“Forty Columns” in Persian since 
40 is considered a lucky number in 
local culture. The palace was used to 
host international dignitaries and 
diplomats. The pool at the entrance 
is lavish and also holds the reflection 
of twenty columns supporting the 
pavilion, hence the palace is named 
“forty.”
Be dazzled by the interior golden 
honeycomb shaped dome as well 
as the frescoes and paintings on 
ceramics similar to those you’ve 
already seen at Ali Qapu.
5. Shop for souvenirs at Qeysarie 
Bazaar.
If you’re a fan of market shopping, 
Isfahan has two famous ones: Shahi 
Bazaar and Qeysarie Bazaar, both 
have been popular since the 17th 
century. These are great places to 
buy souvenirs or collect personal 
knick-knacks.

Top 5 Must-Do’s In Isfahan

Sama Hotel :  Good Choice 
For Those Who Travel To 
On Business Agendas
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Sooha Lake; Pure 
Beauty

Sooha is the name of a pond 
behind a small dam near a 
village of the same name 
about 35 kilometers east 
of Ardabil, northwest of 
Iran.With its green and 
fresh meadow and the 
thick forests around it, 
the region can irresistibly 
attract any tourist.Sooha is 
a large lake, 10 kilometers 
away from Namin, a small 
city widely known for its 
Fandoqlu Forest.Each 
year during the spring, 
the region is covered by 
chamomile. You can see 
the same plant covering 
even in the summer. Sooha 
Lake, also locally named 
Sava, has been created 
by the water originating 
in the pond behind Sava 
Dam.The lake is flanked by 
a forest on one side and a 
hill and a walking pathway 
leading to Laton Waterfall 
on the other. The region, 
which serves as the starting 
part of the dense forests 
of the northern province 
of Gilan, has already 
attracted a large number of 
nature enthusiasts with its 
mild weather.Any visitor 
coming to the region can 
occasionally see some cute 
colts grazing on the rich 
gross of the nearby plains.

Tappeh Hesar: 
Important 
Archaeological Site

Tappeh Hesar (also Tepe 
Hissar) is located near 
Damghan in Iran’s Semnan 
province. It is one of the 
important ancient hills of 
Iran plateau.The area has 
hosted residents since seven 
thousand years ago. The 
historical area of Tappeh 
Hesar is approximately 
160 hectares.The culture of 
Hesar has been destroyed 
by the attack of alien tribes 
from east, and only it has 
continued in Shah Tappeh 
and Tourang Tappeh.
Hesar’s culture can be said 
that was demolished nearly 
1900 years before the birth 
of Christ.
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where to stay

The 1-star Isfahan Sama Hotel is perhaps far from 
the city center, but it can be a good choice for those 
who travel to Isfahan on business agendas. It is 
located in Jey Industrial Zone. Apart from that, 
one of the main advantages of this location is that 
Shahid Beheshti International Airport is nearby.
Isfahan is not only a historical city with a lot of 
tourist attractions but also is an industrial one 
too. There is a lot of company in Jey Industrial 
Zone. Also, if you want to enjoy the beauty if 
the city itself, it takes you about one hour to get 
to Isfahan city center. You can visit Naghsh-e 
Jahan Square, Hasht Behesht Palace, Atiq Jameh 
Mosque of Isfahan, Vank Cathedral, Mount Soffeh, 
and so many other places.
Isfahan Sama Hotel has nine rooms on one 
floor. It is a newly built building. The hotel has 
a restaurant with a capacity of 70 persons and 
you can enjoy some Persian foods there. Also, 
if you are traveling by your car, the hotel has a 
parking lot. It is worth to mention that the hotel 
is kid-friendly too. Children under the age of four 
are free of charges. There are a safe box and taxi 
service at the hotel too.
In terms of room facilities and services, Isfahan 
Sama Hotel has several to offer its guests. There 
is an indoor fridge (with free water), wardrobe, 
furniture, tea maker machine, and drawers. 
Also, a phone and TV set are in rooms for your 
convenience. You can leave your belongings in the 
safe box. All rooms have a private bathroom with 
shower and western toilet.

All arts in one palace!

Isfahan beauty

One of the most visited attractions in Isfahan 
is Chehel Sotoun Palace. It is a mansion in the 
middle of a park at the far end of a long pool which 
was built by Shah Abbas II. This place used to be a 
residence to receive dignitaries and ambassadors. 
This building is registered on UNESCO Cultural 
Heritage List in 2011.Chehel Sotoun means a 
palace with 40 columns; actually, there are 20 
columns in the entrance of the palace that turning 
into 40 when the sun hits them, making them 
reflect into the long pool in front of the palace. The 
design of this palace was inspired by European, 
Iranian, and Chinese architecture. The doors and 
windows are ornamented by detailed fretworks.
Moreover, there are some wonderful paintings 
on the walls of the central hall of this palace; 
each refers to a special event on a specific period 
of time such as the famous battle of Chaldiran 
against the Ottoman’s king, the Sultan Soleyman 
I. More recent painting shows the Nader Shah’s 
victory against the Indian army in 1739. There 
are also pictures of celebrations of joy and love 
in traditional Persian miniature styles. In sum, 
artworks of this palace including wooden works, 
decorations with mirror, and murals indicate the 
great artistic skill of Iranian artists.

First-Time Travelers To Iran 
Need To Visit, Isfahan is the 
symbol of the Glorious Persian 
Empire of all the cities in Iran.
Previously known as one 
of the largest cities in the 
world, Isfahan (or Ispahan, 
Sepahan, Esfahan, Hispahan) 
experienced its luminous days 
from 1722 – 1050, especially 
during the Safavid dynasty 
when the city became the 
capital of Persia.
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Iranian Oil Minister Bijan 
Zanganeh refused to answer 
reporters’ questions about oil sales 
in the face of US sanctions, saying 
the information would be used 
by Washington against Tehran.
Asked whether Iran’s oil clients 
would continue buying crude after 
the re-impositon of sanctions, Oil 
Minister Zanganeh said he would 
say nothing on the sanctions and 
oil sales because the US would 
take advanatge of it and use the 
information against the country.
On November 4, the US returned 
its sanctions against Iran’s energy 
and banking sectors, which it had 
lifted under the 2015 multilateral 

nuclear accord with the country. 
Washington withdrew from the 
nuclear agreement back in May.
The US has been lobbying with 
major international buyers of 
the crude to have them stop their 
purchases from Iran. However, 
US conceded to exempt eight 
countries from sanctions, 
including China, India, Japan and 
South Korea.Zanganeh was further 
asked to comment about the global 
oil prices in the future, to which 
he said the prices are influenced 
by demand and supply, as well as 
the attempts of some countries to 
saturate the oil market and hurt 
Iran in the process.

About 10 days later, 
next Iranian year 
(to be started on 
March 21, 2019), 
the draft budget 
will be submitted 
to the Iranian 
parliament.
The oil price is of 
special importance 
amid certain 
processes in the 
world market and 
as a result of the US 
sanctions against 
Iran.
According to 
Trend news, many 
experts predict the 
minimum oil price 
at $55, maximum 
oil price - $70 next 
Iranian year.
The draft budget 
for the next 
Iranian year will 
be submitted to 
the parliament by 
the president on 
December 5.
Expert in the 
energy sector 
Mehdi Hosseini 
said that the 
stagnation in the oil 
market has made it 
difficult to predict 
oil prices.
The oil price at $60 
in draft budget for 
the next Iranian 
year is reasonable, 
he said.
Of course, the oil 
price is now below 
$60, he said.
A number of 
experts predicted 
that it would be less 
than $40.
Another expert in 
the energy sector 
G u l a m h u s e y n 
Hassantash said 
that the oil price 
will vary from $70 
to $75 next Iranian 
year.The oil price 
at around $70 for 
Iranian budget 
is reasonable, 
he said.Another 
expert Murtaza 
Behrouzifer does 
not think that the oil 
price will be around 
$80.
The oil price will 
vary between $55-
60, he said.
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Zanganeh refuses to discuss oil sales due to US moves

Those major plans for the country’s 
budget aim to bring about more 
tranquility to the people, President 
Rouhani told a cabinet session in the 
Iranian capital.
Referring to appointment of new 
governors for four border provinces 
in the country, he said that the border 
cities bear heavy responsibility in the 
sanctions era.
Despite the world’s criticism over 
Washington’s anti-Iran measures, US 
President Donald Trump reinstated 
unilateral sanctions on Tehran on 
November 5 and imposed as he claimed 
the “highest level” of economic bans on 
the Islamic Republic of Iran.
To expand exchanges in borders, the 
border markets should be developed 

in line with countering sanctions, 
Rouhani added.
He also said northern Iranian zones 
are important to the country as they 
are neighbors to Turkmenistan, 
Kazakhstan, Russia and Azerbaijan on 
the northern part of the Caspian Sea.
Referring to joint borderlines between 
Iran and Afghanistan in northeast 
and Pakistan in southeast, President 

Rouhani said that the eastern borders 
will play effective role in export and 
import activities.
Most observers believe that 
sanctioning Iran’s oil for a long-term 
period will hike up the oil price and 
weaken US dollar in the international 
arenas, which will ultimately lead to 
the US defeat and its withdrawal from 
its unilateral decisions. 

Energy min. arrives in 
Moscow to meet with Russian 
counterpart
Iranian Energy Minister Reza Ardakanian has 
arrived in the Russian capital city of Moscow to 
visit his counterpart and other Russian officials.
Ardakanian, as the Iranian co-chair of Russian-
Iranian cooperation commission, is set to hold 
talks with his Russian counterpart Alexander 
Novak to follow up the agreements made during 
the 14th meeting of the commission, and make 
required preparations for its next meeting in 
Tehran.
The Iranian minister, accompanied by a ten-
member delegation comprising government 
officials and representatives from the private 
sector, is also scheduled to attend a press 
conference with Russian media in the afternoon.
During the 14th meeting of the commission, 
which was held in Moscow in March, the two sides 
signed 14 Memoranda of Understanding (MoUs) 
on cooperation in the fields of electricity, nuclear 
energy, transportation, industry, trade, customs, 
and banking transactions.

Attaché: Austria Resolved to 
Widen Trade Ties with Iran
Austria’s Commercial Attaché in Tehran Grab 
Mayer renewed his country’s resolve to broaden 
economic and trade relations with Iran.“Iran has 
high capacities of trade despite the sanctions the 
US has imposed on it,” Mayer said on Tuesday, 
addressing a forum themed ‘World in Economic 
Transition’.
He called on the Austrian companies to stay in 
Iran and continue conducting trade activities with 
their Iranian counterpart.
“The Iranian and Austrian companies certainly 
will find lawful and innovative ways to continue 
their cooperation,” Mayer added.
Senior Iranian and Austrian officials in a meeting 
in mid-November explored avenues for bolstering 
and reinvigorating mutual cooperation, and 
discussed holding an exhibition of Persian 
artifacts of Austrian National Library, including 
manuscripts and historical documents.
During the meeting, Iranian Ambassador to 
Vienna Ebadollah Moulayee and Director of the 
Austrian National Library Johanna Rachinger also 
discussed holding a seminar on the sidelines of the 
cultural exhibition in Tehran.
A representative from National Library and 
Archives of Iran (NLAI) is to visit Austria to follow 
up preliminary works for holding such an event.
The Austrian National Library has one of the 
richest, valuable and unique works of the Persian 
manuscript in Europe.
As a matter of fact, the library substituted Royal 
Library of Austrian Empire. Its building dates to 
1723 and was developed then.

The new budget bill for the 
next year will include principled 
plans for controlling the inflation 
rate, boosting production and 
employment and supporting the 
low-income strata, Iranian President 
Hassan Rouhani said Wednesday.

Iran president vows fighting 
inflation

news

Two new South Pars platforms to 
come on stream in winter
Operator of phases 22 to 24 of the giant South Pars Gas Field 
in the Persian Gulf says that two more offshore platforms 
will become operational in the hydrocarbon reservoir by 
late January 2019.
Farhad Izadjou said “the phases have registered 92% work-
in-progress in both onshore and offshore sections,” noting 
that the project’s development is a in a good pace, and the 
two new platforms will go on stream in the coming months.
According to him, Platform 24A of Phase 24 is one of the 
platforms near completion, and is planned to become 

operational by late December or early January.
He said the onshore refining section of the phases has made 
93.4% progress, and construction of offshore platforms is 
94% complete.
The official added that offshore drillings of the phases have 
gained 87% progress, and construction of pipelines for the 
phases are 91% complete.
Pars Oil and Gas Company, as the developer of South Pars 
phases, is committed to launching half of the production 
chain of any South Pars development project by the end of 
this calendar year (March 20, 2019).
Production of 56.6 million cubic meters of gas per day, 
75,000 barrels/day of gas condensate, 400 tons of sulfur, 

and annual production of 1.05 
million tons of liquefied 
petroleum gas (LPG) and 
one million tons of ethane 
are aimed at by developing 
the phases.
Currently, Iran is 
producing a total of 580 
mcm/d of sour gas from 
different phases of the joint 
South Pars gas field in Persian G u l f 
waters. Iran’s production capacity from the field stands at 
600 mcm/d.

Experts 
forecast oil 
price in Iran 
for next year

Iran-China Banking Obstacles 
Cleared: Official
The head of Iran-China Joint Chamber of Commerce said the hurdles 
in banking transactions between Tehran and Beijing have been 
cleared.
In an interview with Tasnim, Asadollah Asgaroladi said problems 
faced by Iranian merchants in trading with China have been 
resolved.
“As of December 2, a Chinese bank will begin banking transactions 
with Iran,” he added.
According to Asgaroladi, Iran’s oil sales to China will start next 
week and Tehran will begin receiving the oil income within the next 

month.He also said that China is planned to announce a second bank 
for interaction with Iran next month.
His comments came a few days after reports that China will restart 
loading Iranian crude in November after it halted purchases in 
October.
The Chinese government had previously ordered at least two state-
owned companies to avoid buying Iranian oil in the lead-up to the 
November 4 sanctions review deadline.
The nation’s decision to restart purchases precedes an upcoming 
meeting between Chinese President Xi Jinping and US President 
Donald Trump at the Group of 20 summit later this week and 
coincides with flaring trade tensions between the world’s two 
largest economies.

Iran’s Steel Production Exceeds 
20mln Tons in 10 Months
 Iranian steel production rose to 20.6 million tons in the first 10 
months of 2018 showing a 19 percent year-on year increase, 
data by the World Steel Association displayed.
“Output grew by 10.6 percent to 2.07 million tons in October,” 
the Brussels-based international trade body for iron and 
steel said.Iran is now the world’s 11th biggest steel producer, 
ranked between Italy with 20.61 million tons and Taiwan with 
19.24 million tons.Iran’s thriving steel industry is the target 
of US sanctions imposed in August and the growth shows the 
country’s bid to keep expanding the industry is not a fluke.

Last month, the Trump administration announced sanctions 
on Mobarakeh Steel Company, the largest steel maker in the 
Middle East and North Africa and one of the largest industrial 
complexes operating in Iran.Iran’s steel industry has been 
growing rapidly in recent years in line with the country’s 
ambitious plan to raise output to 55 million tons per year 
by 2015.Last October, the European Union decided to hit 
hot-rolled steel from Iran with trade tariffs despite initial 
opposition to punitive measures by European governments.
The country, however, remains unfazed. In June, Iran launched 
commercial production of HR coils, steel sheet and ribbed 
sheet at Mobarakeh Steel Company, with a capacity of 1.6 
million tons.



Trump may cancel G20 meeting 
with Putin: report
US President Donald Trump on Tue. suggested 
the possibility of canceling a scheduled meeting 
with Russian President Vladimir Putin on 
the sidelines of G20 Buenos Aires summit in 
Argentina.
According to a report by Politico on Tuesday, 
US President Donald Trump said during an 
interview with The Washington Post, that he 
was still waiting to receive a “full report” from his 
national security team on the Sunday episode 
off the coast of Crimea in the Sea of Azov, where 
Russia seized three Ukrainian naval vessels due 
to illegal trespassing into Russian waters.
In response, Ukraine imposed martial law in the 
border regions of the country for 30 days during 
a Monday vote in the parliament.
Trump said his decision to meet with Putin at the 
G20- summit this Friday and Saturday Buenos 
Aries, Argentina, would be “very determinative” 
on the report he receives from his team, 
according to Politico.
“Maybe I won’t have the meeting. Maybe I won’t 
even have the meeting,” Trump told The Post on 
Tuesday. “I don’t like that aggression. I don’t want 
that aggression at all.”
The last meeting between Trump and Putin was 
in June in Finland.
The 2018 G20 Buenos Aires summit will be the 
13th meeting of Group of Twenty, scheduled for 
Nov. 30 and Dec. 1. The US president is slated to 
meet with a number of world leaders at the G20, 
including President Mauricio Macri of Argentina, 
President Moon Jae-in of South Korea, Prime 
Minister Shinzo Abe of Japan, China’s leader, 
Xi Jinping, as well as President Recep Tayyip 
Erdogan of Turkey.
Zarif stresses importance of 
intellectual property
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif underscored the importance of intellectual 
property in a knowledge-based economy.
During a meeting in Geneva on Tuesday evening 
with the Chief Executive Officer of the World 
Intellectual Property Organization Francis 
Gurry, Zarif emphasized the importance of the 
intellectual property.
He also said Iran is planning to move from an oil-
and-gas based economy to a knowledge-based 
one. 
Iran's top diplomat highlighted the necessity of 
multilateralism in the international arena.
Elsewhere in his remarks, Iranian foreign 
minister described unilateral measures and 
illegal sanctions as destructive to developing 
science and technology. 
Meanwhile, Gurry presented a report on the 
latest international procedures in intellectual 
property field.
He also pointed to the most important challenges 
in the international community and appreciated 
Iran as an active and constructive member in 
international bodies and multilateralism.

Trump’s challenge on defending Bin Salman

Even some Republican senators such as 
Lindsay Graham asserted that they have 
been disappointed with Mohammad bin 
Salman, despite their initial optimism, 
and demanded his withdrawal from 
power.
They believe that the presence of bin 
Salman in Riyadh, and subsequently the 
continued support of Donald Trump 
and other White House officials for 
him, would be costly for Washington in 
the international system. However, it 
seems that Trump doesn’t intend to stop 
supporting the young prince of Saudi 
Arabia!
Trump is now looking to ignore the 
murder of Jamal Khashoggi so that it 
won’t disturb the Washington-Riyadh 
relationship. This is while the US 
President’s defense of Saudi Arabia, 
whose leaders have denied knowledge 
of the brutal murder of Khashoggi while 
acknowledging that its agents carried 
it out, marks another instance of the 
American authorities’ violation of human 
rights.
In a recent article, the Washington Post 
has once again called into question the 
Trump government's approach to the 
murder of Jamal Khashoggi. This source 
noted that while the US government 
should try to maintain strategic relations 
with Saudi Arabia, Trump should stop 
supporting bin Salman.
This is while Trump avoided blaming 
Mohammed bin Salman, despite the CIA’s 
findings that the Saudi crown prince had 
ordered the assassination. When the US 
President was asked that who should be 

held accountable for Khashoggi’s murder, 
Trump said; “maybe the world should be 
held accountable, because the world is a 
vicious place.”
As the Washington Post has pointed out, 
Trump's concerns over the Khashoggi’s 
case is about the strategic relationship 
that exists between Washington and 
Riyadh, an issue that even the US 
Department of State has referred to. 
That’s why Donald Trump, under the 
influence of these strategic relationships, 
is unwilling to approve the CIA's 
investigation of bin Salman crimes.
The article reads; “Congressional 
Republicans continued to line up this 
weekend to criticize President Trump 
over his defense of Saudi Crown Prince 
Mohammed bin Salman, who the CIA 
believes ordered the killing of Saudi 
journalist Jamal Khashoggi”
“I disagree with the president’s 
assessment,” Sen. Mike Lee (R-Utah) 
said Sunday on NBC’s “Meet the Press.” 
“It’s inconsistent with the intelligence 
I’ve seen...?.? The intelligence I’ve seen 
suggests that this was ordered by the 
crown prince.”
The Washington Post also wrote; “the 
White House has been struggling to 
square a widespread sense that the crown 

prince directed the killing with a desire 
for Saudi support for its foreign policy 
priorities and the need to manage close 
relationships between bin Salman, the 
Trump administration and members of 
Trump's family.”
According to this source, Trump, while 
referring to Saudi Arabia’s influence over 
the oil price, said that abandoning Saudis 
would be a “terrible mistake”, and that 
he’s not going to destroy the US economy 
over bin Salman’s crimes! 
"In any case, our relationship is with the 
Kingdom of Saudi Arabia. They have been 
a great ally in our very important fight 
against Iran," said Trump.
The highlight of the Washington Post's 
analysis is the part it confesses to the 
failure of "Trump-bin Salman" alliance in 
confronting the Islamic Republic of Iran 
and the regional power of our country. 
Accordingly, the US reliance on bin Salman 
to face Iran didn’t work.
This is what many other sources had to 
acknowledge besides the Washington 
Post. However, the tensions raised in 
the US political atmosphere regarding 
Mohammed bin Salman is an indication of 
the disagreements over US foreign policy. 
This is what makes the situation harder 
for Trump and his companions.  

Many US sources have recently 
condemned the position taken 
by President Donald Trump on 
Khashoggi’s murder by Mohammad 
bin Salman, calling for a White House 
appeal against the Saudi Crown 
Prince.

Head of the Atomic Energy Organization 
of Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi met with 
EU foreign policy chief Federica Mogherini 
on the sidelines of the third EU-Iran High-
Level Seminar on ‘International Nuclear 
Cooperation’ in Brussels.
During the meeting, the officials discussed 
2015 nuclear deal known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 
US illegal sanctions against Iran including 
the ones imposed on Iran's nuclear safety 
center and companies that providing 
radiopharmaceuticals.

At the head of a high-ranking delegation, 
AEOI chief traveled to Brussels on Sunday to 
attend the third EU-Iran High-Level Seminar 
on ‘International Nuclear Cooperation’ on 
November 26 and 27.
In an interview with Reuters, Salehi said he 
had warned Mogherini that Iranian patience 
was running out on the bloc’s pledges to 
keep up oil trade with Iran in the face of US 
sanctions.
He said, “The EU's efforts are encouraging 
but we have not yet seen any tangible 
results".

"So, the Europeans are promising us that 
they are doing their best to be able to 
translate all that they have said in political 
terms and to turn it into realization, in other 
words, to materialize what they have said," 
Salehi added.
Salehi stressed that Iran could resume 
enriching uranium to 20 percent purity if it 
fails to see the economic benefit of the 2015 
deal that curbed its nuclear program.
Mogherini, for her part, said she and Salehi 
voiced commitment to safeguarding the 
nuclear accord.

“They equally 
expressed their determination to preserve 
the nuclear agreement as a matter of 
respecting international agreements and 
a key pillar for European and regional 
security,” Mogherini’s office said in a 
statement.

AEOI chief warns EU Iran’s patience is running out
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Iran, a torch-bearer of 
Islamic unity
 By: Syed Zafar Mehdi
At a time when many countries in the Muslim world have 
brazenly become facilitators and enablers of America’s 
neo-imperialism, helping to advance its political and 
economic hegemony, there is one country that clearly and 
categorically says ‘no’ to Washington and its allies.
Why does Iran refuse to pledge allegiance to America? 
Why is the Iranian government willing to face crippling 
sanctions than accept diktats from Washington? The 
answer lies in the pages of history.

The idea of the Islamic Republic of Iran, as envisaged by 
its founder, was based on the pristine principles of truth 
and justice that were exemplified by a group of righteous 
men in Karbala centuries ago. As we saw in Karbala, right 
always prevails over might, truth always prevails over 
falsehood. Humiliation is unacceptable to those who 
belong to the Karbala school of thought.
For the record, Iran has not invaded or attacked any 
country in its modern history. And there is still no credible 
evidence confirming the presence of nuclear weapons 
in Iran. On the other hand, the history of American 
imperialism is replete with horrific stories of military 
invasions, gory massacres, and socio-cultural aggression, 

especially in the Middle East and 
South Asia. Its obligation as the 
signatory of Non Proliferation 
Treaty (NPT) to work towards 
total disarmament has turned 
out hogwash.
Iran is perhaps the only country 
that has maintained consistent 
and uncompromising stand on 
America’s hegemonic policies since the 
Islamic revolution in 1979. While Washington has used 
many arm-twisting tactics and bullying methods to coerce 
Iran into toeing its line, Tehran has refused to play along.

'No to the 
Murderer': More 
Protests in Tunisia 
against MBS Visit
 For a second day in a row, Tunisians took 
to the streets of the country's capital to 
express their anger at a visit by Saudi 
Crown Prince Mohammad bin Salman.
Hundreds of people on Tuesday gathered 
in the iconic Habib Bourguiba Avenue 
in central Tunis to protest against the 

crown prince's arrival after reports 
of his involvement in the murder of 
Saudi journalist Jamal Khashoggi in 
the kingdom's consulate in Istanbul on 
October 2, Al Jazeera reported.
The avenue was the scene of massive 
demonstrations more than seven years 
ago which toppled long-time ruler Zine 
El-Abidine Ben Ali. Ben Ali, who held 
power for 23 years, has been a fugitive in 
Saudi Arabia since 2011.
"I was here yesterday and I came here 
again to say 'No' to the murderer and 
criminal, Mohammad bin Salman," 

Said Arous, a prominent human rights 
activist, said, calling Khashoggi's killing 
"an appalling crime".
The crown prince - also known by his 
initials, MBS - arrived in Tunisia on 
Tuesday evening as part of a regional 
tour as he makes his way to the G20 
summit set to take place in Argentina 
on Friday.Arous said the crown 
prince's tour - his first time abroad 
since Khashoggi's killing - is aimed at 
whitewashing his image abroad amid an 
international outcry over the murder of 
the Washington Post columnist.

Ali Akbar Velayati, an 
international adviser to 
the Leader of the Islamic 
Revolution, praised 
recent achievements of 
the Palestinian nation 
against Israel and said 
the Zionist regime has 
been crippled by the 
third intifada (uprising) 
of the oppressed people.
Speaking at a meeting 
with representatives 
of the Palestinian 
Hamas and Islamic 
Jihad movements in 
Tehran on Tuesday, 
Velayati offered his 
congratulations over 
the recent victory of 
Palestine’s resistance 
forces against Israel.
“The enemies have 
raged at your great 
victories while your 
friends became happy 
because you were able 
to shatter its (Israel’s) 
delusion of grandeur,” 
he said.
This is a great 
achievement for the 
Palestinian people 
and another sign that 
resistance is the only 
way to counter enemy 
plots, the Iranian official 
said.
Velayati further 
pointed to the massive 
participation of 
Palestinians in the anti-
Zionist campaign and 
said the Tel Aviv regime 
has been crippled by the 
people’s third intifada.  
Earlier this month, 
Palestinian groups in 
the besieged Gaza Strip 
agreed to an Egyptian-
brokered ceasefire 
with Israel to halt two 
days of intense fighting 
with Israel sparked by 
a botched Israeli special 
forces raid miles inside 
Gaza.
Hamas-led groups 
accepted the truce to 
restart the situation 
that prevailed up until 
this latest military 
escalation.
A statement by 
Palestinian resistance 
groups in Gaza said, 
“Egypt's efforts have 
been able to achieve 
a ceasefire between 
the resistance and the 
Zionist enemy.
“The resistance will 
respect this declaration 
as long as the Zionist 
enemy respects it.”
The announcement set 
off celebrations in Gaza 
City with hundreds of 
Palestinians taking to 
the streets to declare 
victory.

Iran’s Velayati: 
Israeli Regime 
Crippled by Third 
Intifada

Iran
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Iran president vows fighting 
inflation

Leader urges Navy commanders to prevent enemies 
from threatening Iranian nation
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
recommended the Navy commanders to enhance and boost their 
capabilities and preparedness so that "the enemies won't dare threaten 
Iranian great nation."Praising the Iranian Navy’s unparalleled achievements 
in recent years, Leader said the current Navy generation is deeply committed 
to its own abilities, and achieving military successes like joining of Iranian frigate 
Sahand and Fateh- and Ghadir-class submarines to the Navy’s fleets promotes the 
possibility of further progress.Leader added that the Islamic Republic have no intention of starting any 
war against any country, "however it would be vital for the armed forces to enhance and promote their 
readiness and capabilities, thereby bolstering deterrence power which would lead to the fear of enemies."

Iran's Deputy Foreign 
Minister for Legal and 
International Affairs 
Gholamhossein Dehqani 
blasted Washington for 
imposing sanctions against 
the country, expressing 
regret that Iranian children 
are paying the price of 
economic war.
"The Iraqi, Afghan and 
Palestinian children have 
for years been victimized 
by the US adventurism 
in the region; also, today, 
the Iranian children are 
in another way present in 
the war. Economic warfare 
which deprives children of 
possibilities is a violation 
of their rights," Dehqani 
said, addressing a regional 
conference on children's 
rights in Tehran .
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The second round of inter-religious dialogue 
between Islam and Taoism was held on Wednesday 
in the Chinese capital city of Beijing with the 
attendance of representatives from Iran, China, and 
other countries.
All the religions, by essence, invite the human kind 
to cognize and interact with each other, said the 
President of Iran Majlis (Parliament) Islamic Studies 
Center Ahmad Moballeghi, addressing the event.
He called China an ancient country, tied with human 
civilization, adding that Islam has a positive view 
regarding China. 
Head of the International Department of Taoist 
Association of China Zhao Xiaoyang, for his part, said 
China pursues solidarity between different nations.
According to Taoism thoughts, human-beings are a 
single family and should unite, said Xiaoyang said. 
He added that Iran’s Centre for Interreligious 

Dialogue has prepared ground to facilitate 
interactions between Islam and Taoism. 
He pointed to his visit to Iran three years ago and 
said that although Iran does not have Taoists, they 
warmly welcomed the Chinese delegation. 
President of Al-Mustafa University branch in China 
Attaran Tousi was also present at the meeting and 
named ethnic diversity as a positive characteristic 
of China. 
He stressed that similar to China, the relations 
between the people of different religions in Iran is 
positive.
Attaran also expressed hope that such inter-religious 
dialogues would continue in the future. 
Iran’s caretaker cultural attaché in China Adel Khani, 
another participant, said that both Iran and China are 
ancient civilizations and their relations have grown 
during the past few years. 

By considering the historical, cultural monuments 
and many other tourist attractions, Iran is among 
the 10 best countries in UNESCO, but it has not 
been able to take advantage of this opportunity to 

host foreign tourists yet. Also, Iran has potential of 
promoting tourism internationally because of its 
historical attractions, civilization heritage, natural 
ecosystem, nature tourism, and ecotourism, but 
it has not been succeeded in providing a coherent 
and efficient program to attract foreign tourists, 
which is a big problem itself.Handicrafts, historical 
sites, Persian arts and figures can bring high level 
of income and profit for the country as they are 
our national resources and capitals. Iran should 
make known its tourism potential to the world by 
holding seminars and cultural celebrations and 
introducing its historical sites and buildings in the 
target countries, so that these potentials can be used 
in line with national interests.

"We monitor the principle of gender equity in 
different fields, and the investigations indicate 
that there is a great distance to its right place," the 
director general for Women and Family Affairs of 
Isfahan governor’s office said.
"The department of women and family affairs of 
Isfahan governor’s office follow the women's health 
in four dimensions of physical, mental, social, and 
spiritual health; besides the health issues, the 
women's employment is of great importance in this 
organization," Soheila Asna Asharian noted.
"In Isfahan province, the employment of two groups 
of women is more important for women's affairs 
department of the governor’s office; these two 
groups are educated girls which are working on 
their PHD and MA degrees, and the second group 

is women who are household heads," she said 
regarding the importance of women's employment 
issue.
"Unfortunately, we have not paid enough attention to 
women's shares in different fields, and the women's 
affairs department is trying to investigate the gender 
equity in different social fields," she added.
Emphasizing on the necessity of creating 
infrastructure regarding the women's presence 
in sports stadiums, she said, "The necessary 
infrastructures for women's presence in the 
stadiums should be provided, and more importantly, 
this matter should be also accepted culturally that is 
somewhat time-consuming, and the contexts should 
be prepared over time. Certainly we predict a clear 
future."

South Korean Ambassador in Tehran Yu Jang 
Hian voiced Seoul's willingness to expand mutual 
cooperation with Iran in political and economic 
fields, specially between the two countries' private 
sectors."South Korean exemption from sanctions 
was a result of the efforts of the South Korean 
government and companies," Yu said Tuesday 
evening addressing a joint seminar on economic 

opportunities of Iran and South Korea.
He said that holding such seminar means that "we 
want to find a solution under the current situation for 
problems and challenges and get a path to develop 
cooperation between the two countries".
"In addition to oil, household appliances and 
automobiles, we have to provide more cooperation 
fields," Yu added.

Iranian Supreme Leader Ayatollah Seyed Ali Khamenei slammed the Saudi regime for giving into US President 
Trump’s humiliating blusters about them, asserting, "You have heard the ranting US president analogized 
the Saudi rulers to ‘milking cows’. If the Al-Saud is not offended by these insults, we do not care. However, this 
humiliation targets the people of that country and other Muslim nations as well. 

Iran participates in Islam-Taoism talks in BeijingHow far is Iran's tourism industry away 
from desired status?

Trump And Saudi Oil

By considering Iran's rich cultural and 
historical background, if the country tries to be 
among the 20 most visited tourist destinations 
in the world, it will be a great step in this regard. 
Unfortunately, nowadays, travel agencies of the 
world are more cooperating with countries like 
Georgia, Russia, Turkey, and Armenia than Iran.

Great distance to achieve gender equity

Envoy: South Korea Looking for Enhanced Economic Ties with Iran
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