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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

3

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
       رییس شرکت شهرک های صنعتی اصفهان:  اگر صاحبان صنایع خواهان فعال بودن هستند، الزم است درزمینه تحقیق و توسعه اقدامی جدی کنند زیرا برای افزایش کیفیت وتنوع محصول، 

مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی ضرورت ارتباط صنایع با مراکز علمی وجود دارد.

قیمت 500 تومان

گامی به سوی توسعه؛  

تعامل صنعت و دانشگاه، اصفهان را فراصنعتی می کند

بازار طال و سکه  97/9/11 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,650,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,850,0005,041,000جدید

1,930,0002,521,000نیم سکه

1,120,0001,441,000ربع سکه

650000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18350000488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار
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افتخارآفرینی معلوالن 
بیشتر از معموالن!

-آیا تا کنون از خود پرســیده اید 
که چرا ورزشــکاران پارا المپیک 
کشور ما بیشــتر از ورزشکاران 
معمولی کشــورمان در المپیک 
 و دیگر مســابقات مــدال آوری
 می کنند؟ نبــود امکانات کامل 
یکی از دالیلی اســت که تمامی 
ورزشــکاران جهانی کشورمان 
همیشه از آن یاد کرده اند، اما آیا 
این نبود امکانات برای ورزشکاران 
معلول کشــورمان وجود ندارد؟ 
مســلما وجود دارد و خیلی هم 
بیشتر از دیگران از نبود امکانات 
رنج  می برنــد. در جامعه ای که 
حتی پیاده روهای آن برای عبور 
و مرور یک معلول مناسب نیست 
چگونه انتظار داریم ورزشــکاران 
معلولش از بی امکاناتی رنج نبرند؟ 
پس دلیل این همه مدال چیست؟
- معلولیت یکی از عوامل شکست 
روحی اســت.در دنیــای امروز 
مشکالت روحی- روانی بسیار حاد 
و طاقت فرسا شــده است. تمامی 
افراد جوامع مختلــف به نحوی 
درگیر مشــکالت روحی- روانی ، 
افســردگی ، نومیدی و هرگونه 

مشکل خاص خود هستند. ...

 گزارشی از سفرهای زمینی 
به کشورهای دیگر؛

 چگونه یک سفر ارزان 
 به کشورهای همسایه

 داشته باشیم؟
این روزها که بلیت پرواز به کشورهای همسایه 
 نیز با نرخ های عجیب به مسافران ارائه می شود 
می توان راه های زمینی را جایگزین ســفرهای 
هوایی و پرداخت هزینه گزاف عوارض خروج از 
کشور کرد. این روزها سفر به هر کشور خارجی 
با ارز غیردولتی گران است یورو و دالر به حدی 
گران شــده که پایین آمدن ۱۵۰۰ تومانی آنها 
باز هم دلیلی نمی شود که بتوان سفر به یکی از 
کشورهای آسیایی و یا اروپایی را انتخاب کرد از 
سوی دیگر پروازهای خارجی نیز با ایرالین داخلی 

و خارجی آنقدر گران شده اند که...

گردشگری رشد اقتصادی جهان را 
مثبت می کند

بر اســاس تازه ترین آمارهــای ارائه شــده از ســازمان جهانی 
گردشگری، گســترش توریســم و گردشــگری می تواند رشد 
اقتصادی جهان را در سال های آتی مثبت کند. پس از آنکه سازمان 
جهانی گردشــگری )UNWTO( در جدیدترین گزارش خود 

اعالم کرد که توریسم و گردشــگری در نقاط مختلف جهان با یک 
رشد و افزایش پنج درصدی مواجه بوده است، بسیاری از کارشناسان 

اقتصادی و تحلیلگران فعال در این حوزه برآورد کرده اند که گسترش 
توریسم و توسعه زیرساخت های مربوط به سفرهای داخلی و ...

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

 

خودرو

زومیت
گـــزارش

چری آریزو 6 / آریزو GX؛ ؛

یک تازه وارد شرقی!
  

آریزو 6؛ ســدان خانوادگــی بزرگ تر 
و لوکس تر از آریــزو 5 کمی کوچک تر از 
هیوندای سوناتا و تویوتا کمری است و رقیب 

چینی در بازار ایران ندارد.

سدان چری آریزو GX که در ایران با نام آریزو 6 
عرضه خواهد شد، یکی از جدیدترین محصوالت 
شرکت سازنده است. فروش گسترده  این خودرو 
در بازار داخل یا خارج چین، هنوز آغاز نشــده 
است و احتماال در ماه های آینده اخبار بیشتری 
به خود اختصاص خواهد داد. پیش از این، سدان 
میان رده  آریزو ۵ با فروش نسبتا خوبی در ایران 
مواجه شد. دیگر سدان تولیدی چری با نام آریزو 7 
با بدنه ای بزرگ تر و نزدیک به تویوتا کمری، سال 
۲۰۱۳ به تولید رسید و البته به روزهایی پایانی 
خود، نزدیک می شود. با توجه به مشابهت های 
فنی آریزو 7 با آریزو 6، می توان اطمینان داشت 
که خودروی جدید )آریزو GX( جایگزین مدل 
قدیمی شــود و به لطف چهره  مــدرن، فروش 

بهتری داشته باشد.
 

   طراحی ظاهری و بدنه
شباهت ظاهری آریزو 6 به آریزو ۵ غیر قابل انکار 
است و نشــان می دهد که زبان طراحی مدرن 
شرکت چری، با تکیه بر قالب حرف X در ترکیب 
جلوپنجره با سپر و چراغ ها به خوبی در محصوالت 
جدید این برند، مورد توجه قرار می گیرد. بر خالف 
بســیاری از خودروهای چینی که سال ها قبل 
به ایران می آمدنــد، چراغ های کوچکتری برای 

آریزو 6 استفاده شــده است تا نوعی پختگی در 
طراحی خودرو دیده شــود. سبک جلوپنجره، 
سپر و حتی مه شکن ها، کامال مدرن و نزدیک به 
سدان های موجود در بازار جهانی به نظر می رسد. 
این خودرو، الهام گرفته از کیا اپتیما است؛ هرچند 
که در نگاه اول و توســط افراد عادی، تشخیص 

داده نمی شود.
نمای جانبی آریزو 6 کامال اسپرت و شبیه به کیا 
اپتیما به نظر می رسد. حتی رینگ های اسپرت 
آلومینوم و ۱7 اینچ هم، شــبیه به ســدان کیا 
هستند. از این زاویه، ۲ خط عمیق روی بدنه دیده 
می شوند. از انتها بدنه و لبه  درپوش صندوق تا 
امتداد دستگیره های ورودی، خطی عمیق دیده 
می شود که به خوبی با رسیدن به گلگیرها، محو 
می شود. خط دیگری هم پایین درها وجود دارد 
که با نزدیک شدن به چرخ جلو، حالت منحنی و 
چشم نواز فراهم می کند. این خودرو، با آینه بغل 
راهنمادار و نیمه فلزی رنگ بدنه ارائه می شود؛ 
ضمن اینکه فریم پنجره ها نیز در نیمه  پایینی، 

فلزی است.
چراغ پشت آریزو 6 شباهت زیادی به تویوتا کمری 
دارد که البته همراه فلز کروم به صورت خط افقی ، 
با زبان طراحی چری ترکیب شــده است. خط 
حجم دهنده  جانبی، به زیبایی لبه  کاپوت عقب را 
پوشش می دهد. آنتن کوسه ای کوچک، چراغ ها 
و لوگو حالت برجسته دارند تا حس یک سدان 
اسپرت و مدرن، تداعی شــود. نمای پشت این 
مدل، دارای خطوط جذابی روی بدنه است که 
جایگاهی مناســب برای پالک فراهم می کند. 
حتی گوشه های پایین ســپر هم، دارای زهوار 
فلزی نقره ای رنگ هســتند تا زیبایی بیشتری 
داشت باشند و شبیه به خروجی های اگزوز به نظر 

رسند. آریزو 6 البته دارای اگزوزهای لوکس 
داخل بدنه نیست و صرفا با یک لوله  خروجی 
در ســمت چپ، ارائه می شــود. این موضوع، 
 کمی به زیبایی خودرو در نمای پشت، لطمه 

زده است.
در مجموع، می توان نمره  بسیار خوبی به چری 
آریزو 6 داد و طراحی بدنه  آنرا فراتر از سدان های 
ســاخت چین دانســت. این خودرو، به شکلی 
هوشــمندانه از مدل های ســاخت تویوتا و کیا 
الگوربرداری شده است؛ اما یک کپی ناخوشایند 
محسوب نمی شــود. آریزو 6 با ابعادی به طول 
۴7۱۰ میلی متر، با عــرض ۱۸۲۵ میلی متر و 
ارتفاع سقف ۱۴۹۰ میلی متر ارائه خواهد شد؛ در 
حالی که فاصله محورهای ۲67۰ میلی متر دارد. 
این سدان چینی، در مقایسه با نسل جدید تویوتا 
کمری، هیوندای سوناتا و کیا اپتیما، کوچک تر 

است.

   طراحی داخلی و کابین
باید اعتراف کرد، طراحی خوب آریزو 6 در فضای 
بیرونی با نمایی خالقانــه و چیدمانی مدرن در 
کابین، ادامه یافته است. سبک مینیمال با هدف 
به حداقل رساندن تعداد کلیدها و پرهیز از شلوغی 
گیج کننده، بــه خوبی در فضــای داخلی آریزو 
6 دیده می شود. این موضوع، برای عالقه مندان 
حرفه ای خودروهای مــدرن، یادآور محصوالت 
لندرور است. کابین خودرو، با نورپردازی مالیم 
آبی رنگ و سراســری، در قسمت زیر داشبورد و 

تودری ها ارائه می شود.

از دیدگاه فنی، آریزو 6 به عنوان یک سدان اسپرت 
و سرعتی، مطرح نیســت. این مدل، به زحمت 
می تواند در زمانی کمتر از ۱۱ ثانیه به سرعت ۱۰۰ 
کیلومتر بر ساعت برســد و همراه نهات قدرت 
۱۴7 اســب بخار با گیربکــس CVT، جذابیت 
باالیی ندارد. نسخه های ۲ لیتری هیوندای النترا 
و کیا سراتو، قدرتی مشــابه آریزو 6 دارند اما به 
لطف فناوری برتر در جعبه دنده های اتوماتیک 6 

سرعته، شتاب گیری بهتری ارائه می کنند.
اگر قیمت نهایی جدیدترین محصول چری، بر 
اساس گمانه زنی ما بیش از ۲۰۰ میلیون تومان 
باشد، با نمونه های دست دوم و کم کار از هیوندای 
النترا و کیا سراتو مقایسه خواهد شد. این محصول 
چینی، مسلما در حد و اندازه  سدان های کره ای 
نیست؛ اما به لطف اتاق بزرگ تر، طراحی مدرن تر 
و گارانتی ۵ ســاله  مدیران خودرو، بازنده  کامل 

نخواهد بود.

وی با اشاره به ســرمای هوا 
به خصوص طــی یک هفته 
گذشــته، گفت: در این مدت 
مصرف گاز طبیعی به شدت 
باال رفتــه و در روزهای اخیر 
نیز مصرف گاز استان حتی تا 
7۴ میلیون مترمکعب افزایش 

یافته است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با 
بیان اینکه مصرف گاز اســتان اصفهان در 
شب گذشته )شنبه( به حدود 7۰ میلیون 
مترمکعب رسید، افزود: با سرد شدن هر یک 
درجه هوا حدود چهــار درصد مصرف گاز 

افزایش می یابد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 6 نیروگاه 
استان از گاز طبیعی استفاده می کنند، افزود: 
البته این نیروگاه ها بنابر اعالم دیسپاچینگ 
شرکت ملی گاز با محدودیت مصرف روبرو 

هستند.
علوی به دو نیــروگاه شــهید منتظری با 
مصرف ۹ میلیون مترمکعب گاز و اسالم آباد 
با مصرف دو میلیون و 7۰۰ هزار مترمکعب 
گاز در اصفهان، گفت: هر دو نیروگاه یاد شده 
به طور ۱۰۰ درصد از گاز طبیعی اســتفاده 

می کنند.
وی با اشــاره به چهار نیــروگاه دیگر خارج 
از اصفهان شامل هســا، زواره، چهلستون 
و کاشــان، اظهار کــرد: ایــن نیروگاه ها با 
محدودیت مصرف و استفاده از سوخت دوم 
هستند که این خارج از اختیارات شرکت گاز 

استان است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان 
اینکه در حال حاضر بقیــه صنایع، اماکن 
تجاری و بخش خانگی از گاز طبیعی استفاده 
می کنند، یادآور شــد: شب گذشته مصرف 
گاز بخش صنعت استان نزدیک ۳۵ میلیون 
مترمکعب برابر با نصف گاز طبیعی مصرفی 

این استان بود.
وی با تاکید بر اینکه مصرف گاز آلودگی به 
همراه دارد، اظهار کرد: اگرچه آلودگی گاز 
حدود ۴۰ درصد نسبت به سوخت های مایع 
کمتر است، اما در مصرف آن باید به صورت 

بهینه باشد.

علوی با اشــاره به اهمیت مصــرف بهینه 
گاز، گفت: امروز آلودگی در ســطح شــهر 
اصفهان مشهود اســت، بنابراین کم شدن 
حتی یک شعله گاز در بخش خانگی موجب 
مصرف بهینه و کاهش آلودگی هوا خواهد 
شد، از ســوی دیگر در صورت عدم آسیب 
به روند تولید،  مصــرف گاز صنایع نیز باید 
 کاهش یابد تا از روزهای آلوده اصفهان عبور

 کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که سهم بخاری ها 
آلودگی هوا چقدر است، اظهار کرد: بخاری ها 
عامل آلوده کننده هوا هســتند و با توجه به 
مصرف گاز طبیعی توسط این وسایل، بخشی 
از گرما و گازهای حاصل از سوخت طبیعی از 
دودکش ها خارج می شوند و به دلیل راندمان 
پایین بخاری ها، سهم آن ها در آلودگی هوا 
بیشتر است، اما در سیستم پکیج های جدید 
هوا پیش گرم می شــود بنابراین از راندمان 

باالتری برخوردار هستند.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با 
تاکید بر اینکه غالب سیســتم گرمایشــی 
استان اصفهان بخاری هســتند، گفت: در 
حال حاضر بیش از ۵ میلیون بخاری در سطح 
استان مصرف کننده گاز هستند که منجر به 
ســوخت مازاد و حتی افزایش آلودگی هوا 

می شوند.
وی در خصــوص مصــرف گاز طبیعی در 
سیســتم های موتورخانــه ای، اظهار کرد: 
سیستم گرمایشی موتورخانه ها باید نسبت 

به تنظیم مشغل های خود اقدام کنند، چرا 
که بخشی از هوای اضافه که وارد مشعل ها 
می شود، منجر به خروج گرما شده و از سوی 
دیگر گاز نســوخته که اثرات بسیار بدی بر 

روی محیط زیست دارد، وارد فضا می شود.
علــوی تاکیــد کــرد: در ایــن راســتا 
موتورخانه های مرکزی به خصوص در ادارات 
و ساختمان های بزرگ نســبت به تنظیم 

مشعل های خود اقدام کنند.
وی همچنین در خصــوص مصرف بهینه و 
حوادث ناشی از گاز، گفت: بخشی از حوادث 
استان ناشی از انفجار و بخشی ناشی از نشت 
گاز اســت که منجر به خسارت می شود که 
خوشــبختانه آمار کاهش تلفات ناشــی از 
عدم رعایت نکات ایمنی گاز در ســال ۹6 
نسبت به سال ۹۵ حدود ۲۹ درصد کاهش 

داشته است.
بــه گفته مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
اصفهان، نشت گاز، عدم استفاده از شیرهای 
مستقل، استفاده از دودکش های مشترک، 
دودکش های آکاردئونی و ... منجر به خسارت 
ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی مصرف گاز 

می شود.
 وی همچنیــن در خصــوص ارزش گاز در 
کشــور نسبت به ســایر کشــورها، گفت: 
درمجموع قیمت یک مترمکعب گاز طبیعی 
در بخش خانگی ۱۰۰ تومان است، اما قیمت 
جهانی و همچنین صادرات آن بیش از این 

میزان است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان مطرح کرد:
تاثیر 5 میلیون بخاری در تشدید آلودگی اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه در روزهای اخیر مصرف گاز استان حتی تا 74 میلیون مترمکعب افزایش یافته است، گفت: در حال حاضر 
بیش از پنج  میلیون بخاری در سطح استان مصرف کننده گاز هستند که منجر به سوخت مازاد و حتی افزایش آلودگی هوا می شوند. سیدمصطفی علوی 
در خصوص افزایش مصرف گاز با کاهش دمای هوا، اظهار کرد: متوسط مصرف گاز طبیعی در استان اصفهان حدود 58 میلیون مترمکعب در شبانه روز است 

که در طول سال بسته به فصل سرد و گرم این میزان کمتر یا بیشتر می شود.

ایمنا
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 بخاری ها عامل 
آلوده کننده هوا 

هستند و با توجه به 
مصرف گاز طبیعی 
توسط این وسایل، 

بخشی از گرما و 
گازهای حاصل از 
سوخت طبیعی از 
دودکش ها خارج 

می شوند و به دلیل 
راندمان پایین 

بخاری ها، سهم آن ها 
در آلودگی هوا بیشتر 

است.



افتخارآفرینی معلوالن 
بیشتر از معموالن!

ادامه از صفحه یک:
...     حــال در این بین افــرادی نیز 
هستند که عالوه بر مشکالت روحی ، 
 مشــکالت جســمی و حرکتی نیز 

دارند. 
آری معلــوالن عــالوه بــر تمامی 
مشکالت و حوادث زندگی ، مشکالت 
جسمی را نیز تحمل می کنند. همین 
نکته مهم ترین مبحث در مورد اعتماد 
به نفس و تقویت روحیه برای ادامه 

زندگی است. 
اگر فرد معلول روحیه زندگی کردن 
و امید خود را از دست بدهد نمی توان 
توقع داشت که زندگی سالم و سرشار 

از آرامشی داشته باشد.
گاهی اوقات مســائل و مشــکالت 
مختلف دست به دســت هم داده و 
در تضعیف روحیه فرد معلول موثر 

واقع می شوند.
 به عنوان مثال نگاه های مردم، دید 
غلط جامعه نسبت به افراد معلول، 
حس ترحــم دیگران، مشــکالت 
زندگی و معضالت رفت وآمد، کمبود 
امکانات رفاهی و مناســب برای این 
قشر از جامعه و همه اینگونه مشکالت 
و عوامل که قســمت عمــده ای از 
زندگی معلوالن را شــامل می شود 
موجب کاهش اراده و تضعیف روحیه 

فرد می شوند.
 اما در ایران این جریان کامال متفاوت 
است. در دوران هشــت سال دفاع 
مقدس افراد زیادی در جنگ مصدوم 
و معلول شــدند اما این معلولیت نه 
تنها برای این افراد در جامعه مشکل 
ساز نشد بلکه با گرفتن لقب جانباز ، 
معلولین جنگ جزو افتخارات کشور 
به حســاب می آیند و مطمئنا این 
روحیه و این تفاوت در طرز نگرش به 
معلولین جامعه باعث شد آنان روحیه 
مضاعف بدســت آورند و همچنان 
در تمامی عرصه ها قهرمان میدان 

باشند. 
به مدد وجــود چنین افــرادی در 
جامعه روحیه دیگر معلولین که در 
جنگ هم نبوده اند با معلولین دیگر 
کشورها متفاوت اســت و به همین 
خاطر همیشه پارا المپیک ما  مدال 
آفرین تر از رقابت های افراد معمولی 

ما بوده است.
-هر ساله در جهان یک روز به عنوان 
روز جهانی معلول شناخته می شود. 
سوم دسامبر یا همان 12 آذر از سوی 
سازمان ملل متحد در سال 1922 به 
عنوان روز جهانی معلوالن انتخاب 

شده است.
  در ایــران نیــز ایــن روز را گرامی
 می داریم تا یادمان باشــد در صد 
زیــادی از افــراد جامعــه یمان به 
 دالیــل مختلــف از معلولیت رنج 

می برند. 
 اینان هــر کجا که باشــند و در هر 
نقطــه ای از دنیا که به ســر برند به 
دلیل موانع ظاهری و یا اجتماعی با 
محدودیتهایی در زندگی خود مواجه 

می شوند.
 اما این مشکالت نباید مانعی باشد 
تا معلوالن از زندگی اجتماعی کنار 
بروند.معلوالن بایــد فرصت یابند تا 
استعدادهای خاّلق هنری و فکری 
خود را رشد داده و آن را نه تنها برای 
منافع خود، بلکه برای غنی ســازی 

جامعه به کار گیرند.
 به این منظور، باید دسترســی آنان 
بــرای مشــارکت در فعالیت های 

فرهنگی تضمین شود. 
همانطور که این افراد توانسته اند در 
ورزش و در سطح جهان خود را اثبات 
کنند در دیگر عرصــه ها نیز باید به 

آنان میدان داده شود .
 یک معلــول به جــز درد معلولیت 
که درد کمــی نیســت نباید هیچ 
مشــکل دیگــر اعــم از اقتصادی، 
 اجتماعــی و فرهنگــی داشــته

 باشد.

اقتصاد استان
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پایانه بار هوایی اصفهان آماده بهره برداری شد
 رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان اصفهان گفت: با بهره برداری از پایانه بار هوایی 

)کارگو ترمینال ( که آماده راه اندازی است ، صادرات کاال از این خطه رونق می گیرد.
سید عبدالوهاب سهل آبادی افزود: کار ساخت و ساز این پایانه بار هوایی سه سال قبل در فرودگاه بین 
المللی شهید بهشتی اصفهان توسط اتحادیه تولید و صادرکنندگان میوه استان آغاز شد و اکنون در شرف 

بهره برداری است.  وی با اشاره به اینکه عملیات ساخت ساختمان این پایانه بار هوایی از مدت ها قبل خاتمه 
یافته است ، اظهارداشت: برای راه اندازی آن نیازمند عقد قرارداد با شرکتی بودیم که ضمن داشتن مجوز حمل 

و نقل بار هوایی، از تجربه الزم در این زمینه برخوردار باشد.  رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
اصفهان اضافه کرد: هفته گذشته توانستیم با همکاری مدیرکل فرودگاه بین المللی شهید بهشتی با یک شرکت حمل و بار 

هوایی مجرب که صادرات بار از فرودگاه بین المللی امام را برعهده دارد برای راه اندازی پایانه بار هوایی فرودگاه اصفهان به توافق برسیم.  وی 
با بیان اینکه مسئوالن شرکت یاد شده در هفته جاری برای عقد قرارداد نهایی به اصفهان سفر می کنند، تصریح کرد: امکانات و تجهیزات 
 مورد نیاز پایانه بار هوایی فروگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به جز دستگاه ایکس ری مهیا شده است و پس از عقد قرارداد، پیش بینی

 می شود تا پایان ماه جاری این پایانه بابرگزاری مراسمی به بهره برداری برسد. 

برخی نیز معتقدند 
پژوهش های  دانشگاهی  

تاکنون در جهت  رفع  
معضالت  صنعتی  کشور 
گامی کارآمد برنداشته  
و دلیل  آن  توجه  نکردن 

به نیازهای  تحقیقاتی  
صنایع  است، به 

طوریکه باوجود گفته ها 
وشعارهای بسیار در 

رابطه با ارتباط صنایع 
و دانشگاه ها تاکنون 

شاهد چنین فرایندی 
نبوده ایم و اگر ارتباطی 
نیز شکل گرفته، بسیار 

ناچیز بوده است.

گامی به سوی توسعه؛  

تعامل صنعت و دانشگاه، اصفهان را فراصنعتی می کند

سطح همکاری  دانشگاه و صنعت در کشــور ما براساس آمار 
موجود فاصله بسیاری با کشورهای پیشرفته دارد و باوجود توافق 
عمومی بر ضرورت و اهمیت این موضوع، هنوز رابطه دانشگاه و 
صنعت سیستمی و پیوسته نیست و شکلی گاه  به  گاه و گسسته 
دارد.  ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران دارای سابقه ای ۷0 ساله 
برابر با عمر دانشگاه در کشور است و در سیاست های کلی، بر 
ارتباط موثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنعت، بخش های 
مربوط جامعه و دستیابی به فناوری های پیشرفته موردنیاز تاکید 

شده است.

ایمنا
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       رییس شرکت شهرک های صنعتی اصفهان:  اگر صاحبان صنایع خواهان فعال بودن هستند، الزم است درزمینه تحقیق و توسعه اقدامی جدی کنند زیرا برای افزایش 
کیفیت وتنوع محصول، مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی ضرورت ارتباط صنایع با مراکز علمی وجود دارد.

خـــبــــر

ایده کاپ معبری برای تعامل بیشتر شهرداری با شهروندان است

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با 
اشاره به برگزاری رویداد »ایده کاپ شهر« عنوان کرد: جذب سرمایه های اجتماعی 
و بهره برداری از ایده های نو معبر و گذرگاهی برای تعامل بیشــتر شهرداری با 

شهروندان و بخش خصوصی است.

شهرام رییسی با بیان اینکه هر روشی که بتواند شهروندان را به طور عام و بخش خصوصی 
را به طور خاص درگیر کند تعریفی از مشارکت در امور مدیریت شهری را ارائه داده است، 
گفت: امروزه توجه به توانایی های بخش خصوصی که می تواند توانایی مالی یا دارایی های 
معنوی همچون فکر، دانش و ایده باشد در بهبود اقتصاد شهر و کسب درآمدهای شهری 

پایدار تاثیر بسزایی دارد.
وی با اشاره به اینکه برگزاری رویداد ایده کاپ شهر نیز محصول مشارکت مرکز خالقیت و 
فناوری های نوین شهرداری، معاونت اقتصادی و مالی و این سازمان است، گفت: از برگزاری 
این رویداد استقبال کردیم تا عالوه  بر جذب سرمایه اجتماعی به فرایندهای شهری، زمینه های 

الزم برای تعامل با بخش خصوصی و شهروندان نیز فراهم شود.
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان افزود: ممکن 
است از 1۰ ایده فقط یکی به نتیجه برسد یا اینکه کل ایده ها به نتیجه برسد، مهم ترین هدف 

ما ایجاد ارتباط با شهروندان و بخش خصوصی است.
رییسی اضافه کرد: در راستای حمایت و پشتیبانی از اجرای ایده و طرح های برگزیده همچنین 

ایجاد زمینه ای برای انگیزه شهروندان بمنظور افزایش سطح مشارکت آنها، معاونت مالی و 
اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی متعهد شده است که ضمانت اجرایی 
ایده و طرح های برگزیده را انجام دهد.وی با بیان اینکه برخی از عناوین رویداد »ایده کاپ « 
توسط سازمان سرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری اصفهان ارائه شده است، 
محورهای ایده پردازی این رویــداد را »راهکار های نوین و خالقانه بــرای وصول عوارض و 
بهای خدمات شهرداری و افزایش مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض«، »بهره برداری 
از ظرفیت های قانونی در اختیار شــهرداری برای درآمدزایی پایدار با محوریت مشارکت«، 
»معرفی مشوق های جدید در اختیار شهرداری برای جذب سرمایه گذاری«، »راهکارهای مولد 
سازی دارایی های موجود و در اختیار شهرداری اعم از اماکن تجاری اداری و مسکونی« عنوان 
کرد.  مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با اشاره به 
محورهای موضوعی طرح ها نیز، گفت: »معرفی منابع درآمد جدید با رویکرد درآمد پایدار«، 
»ارائه طرح در راســتای بهره برداری موقت از فضاها و مکان های بدون استفاده در اختیار 
شهروندان در محیط شهری«، »ارائه طرح در راستای بهره برداری موقت از فضاها و مکان های 
بال استفاده در اختیار شهروندان در محیط شهری« و »ارائه راهکارجهت جذب خیرین در تامین 
مالی پروژه های شهری«، موضوعاتی است که در بخش ارائه طرح این رویداد معرفی شده است.

ایمنا
خـــبــــر

از 13 تا 16 آذرماه؛

اصفهان میزبان نمایشگاه بین المللی 
صنعت می شود

ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت اصفهان طی 
روزهای 13 تا 16 آذرماه در محل برگزاری نمایشــگاه های 

بین المللی استان واقع در پل شهرستان برپا می شود.

به گزارش شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان، 
ایــن نمایشــگاه یکــی از شــناخته  شــده ترین و معتبرتریــن 
نمایشگاه هایی اســت که در منطقه مرکزی کشور برگزار می شود 
و مشــارکت کنندگانی از اســتان های سراسر کشــور و همچنین 
نمایندگان شــرکت های فعال در عرصــه بین المللی در آن حضور 

خواهند یافت.
9۰ شــرکت معتبــر از اســتان های اصفهــان، تهران، ســمنان 
و آذربایجــان شــرقی توانمندی های خــود را در ســیزدهمین 
نمایشــگاه صنعــت اصفهــان بــه نمایــش می گذارنــد. ایــن 
نمایشــگاه 197 غرفــه دارد و نمایندگان فــروش محصوالت و 
 خدمات از کشــورهای چیــن، کره، ترکیــه و آلمان نیــز در آن 

حضور دارند.
مشــارکت کنندگان این نمایشــگاه در زمینه خدمات مهندسی، 
ماشــین ابزار و ملزومات کارگاهی، تجهیــزات صنعتی و کارگاهی 
و ابزارآالتی مانند دســتگاه های جوش، برش، لیزر، سیســتم های 
هیدرولیک و پنوماتیــک، لیفتراک و باالبرهــای صنعتی، صنایع 
و خدمات وابســته کارگاهــی و ایمنی و بهداشــت صنعتی، ابزار 
دقیق، اتوماسیون صنعتی و نظافت صنعتی و تمامی فعالیت هایی 
که به نوعی با بخش صنعت در ارتباط اســت را در بیش از 5۰۰۰ 
مترمربع از فضای این نمایشگاه به نمایش درمی آورند تا مخاطبان 
 و فعاالن این عرصه، هر چه بیشــتر با آخریــن محصوالت مرتبط

 آشنا شوند.
همچنین مجموعه های شــاخصی همچون ماشین سازی دیانی، 
پمپاک، طراحی و مهندسی پژواک رادین صنعت دانش، قالب های 
بزرگ صنعتی سایپا، سپاهان لیفتر، شــرکت صنعتی آما، صنایع 
ماشین ابزارسازی مورچه خورت ماشــین، ایران ترانس، گروه فنی 
مهندســی صبا، نوین صنعت مهاجر، آرافن ناییــن، الکتروجوش 
اصفهان، آبریزان )نمایندگی گام الکتریک و جوشا(، ماشین سازی 
صفایی و آرافن نایین در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 

اصفهان حضور دارند.
این نمایشــگاه در حالــی برگزار می شــود که اســتان اصفهان با 
برخورداری از 1۰ هزار واحد صنعتی، دومین استان بزرگ صنعتی 
کشور به شمار می رود و بخش زیادی از محصوالت موردنیاز حوزه 

صنعت در سطح کشور را تامین می کند.
ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعــت اصفهــان یکی از 
وسیع ترین و گســترده ترین رویدادهای صنعتی و بازرگانی کشور 
به شــمار می رود که با ارائه قابلیت ها و توانمندی های شرکت ها، 
هدایت شرکت کنندگان به ســمت بازارهای گســترده تر، ایجاد 
فرصت بــرای صنعتگران خالق برای معرفــی آخرین محصوالت، 
 تبادل نظر با صنایع کشورها و اســتان های مختلف شرکت کننده
 در نمایشــگاه، حضــور مدیران برجســته حوزه صنعت کشــور 
برای بررســی و اســتفاده از ظرفیت های شــرکت های حاضر در 
نمایشــگاه، افزایش حجم مبــادالت تجــاری و بازرگانی داخلی 
و خارجی، توســعه همکاری هــای اقتصادی میان شــرکت های 
مختلف، افزایش ســطح تولید مشــارکت کنندگان در نمایشگاه 
به دلیل فــروش محصــوالت و یا عقــد قراردادهــای جدید در 
نمایشــگاه و ایجاد رقابت های ســالم داخلــی و بین المللی تالش 
 می کند شــرایط مطلوبی برای فعــاالن اقتصادی حــوزه صنعت

 فراهم آورد.
عالقه مندان به بازدید از این نمایشــگاه می تواننــد طی روزهای 
13 تا 16 آذرماه امســال و از ســاعت 15 تا 21 بــه محل برپایی 
 نمایشــگاه های بین المللــی اســتان واقــع در پل شهرســتان 

مراجعه کنند.

خـــبـــر

به عقیده کارشناســان، 
توســعه همکاری مراکز 
دانشــگاهی و شــرکت 
شــهرک های صنعتــی 
استان اصفهان، به ویژه در 
استقرار واحدهای فناوری 
دانشــگاهی در شــهرک 
فناوری اصفهان، می تــوان اصفهان را از 
یک استان صنعتی به استانی فراصنعتی 
تبدیل و زمینه اشــتغال بخش بزرگی از 
فارغ التحصیالن و نخبگان دانشگاهی را در 

بخش صنعت فراهم کرد.
 در دنیای امروز، رابطه ای مســتقیم بین 
توســعه تکنولوژی و پیشــرفت در ابعاد 
مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاســی 
هر کشور برقرار است به طوری که می توان 
گفت فناوری، عامل اساســی برای ایجاد 
ثروت، دانایی و توانایی کشــورها بوده و 
ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار 

می آید.
با توجه به اینکه در رشد تکنولوژی، انسان 
نقش محوری و بنیادی دارد و استفاده از 
بهترین و مدرن ترین ماشین آالت بدون 
نیروی انســانی متخصص و ماهر ممکن 
نیست، اهمیت دانشــگاه بیش  از پیش 
روشن می شود زیرا دانشگاه محل تربیت 
نیروی انسانی متخصص و ماهر است و اگر 
این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش 
و مهارت خود را در عرصه تولید و صنعت 

به کار ببرد موجب پیشرفت خواهد شد.
ارتباط صنعت و دانشگاه در هر کشوری 
می تواند تاثیری تعیین کننده در رشــد 
اقتصادی آن کشــور داشته باشــد و از 
طرفی همکاری های دوجانبه این دو نهاد 
فعالیت هایی را در برمی گیرد که هر یک 
از آن ها به تنهایی قادر به انجام آن  نیستند 
ضمن آنکــه با توجه به ضــرورت حضور 
قدرتمندتر صنعت و فنــاوری ایران در 
عرصه های بین المللی و جهانی الزم است 
زمینه تعامل ســازنده صنعت و دانشگاه 

فراهم شود.
درواقع مفهوم ارتباط آن ها باید به سمت 
مدل های عملی برود؛ روش هایی که این 
ارتباط را به محصول و ثروت تبدیل کند. 
هرچند باوجود منافع فراوان این ارتباط 
دو طرفه، برخی ارتباط صنعت و دانشگاه 

را غیرحرفه ای می دانند و اعتقاد بر رقابت 
ناپذیر بودن دانشگاه و صنعت دارند.

موضوع قابل تامل آن است که در شرایط 
موجود شرط ماندن در بازار رقابت جهانی 

توجه به دانش است.
در همین پیوند رییس شرکت شهرک های 
صنعتی اصفهان با ارزیابی تقریبا مثبت از 
ارتباط صنایع نوپا با دانشگاه ها، گفت: رتبه 
اصفهان در سه سال گذشته در فن بازارها 
باال بوده به طوری که اصفهان در این سال ها 
در کشور رتبه دوم یا سوم را به دست آورده 
و این نشان می دهد فعالیت ما در این زمینه 
خوب بوده و ارتباط بین دانشگاه ها و مراکز 

صنعتی به خوبی برقرار شده است.
به گفته محمدجواد بگی با توسعه همکاری 
مراکز دانشــگاهی و شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان، به ویژه در استقرار 
واحدهای فناوری دانشگاهی در شهرک 
فناوری اصفهان، می تــوان اصفهان را از 
یک استان صنعتی به استانی فراصنعتی 
تبدیل و زمینه اشــتغال بخش بزرگی از 
فارغ التحصیالن و نخبگان دانشگاهی را در 

بخش صنعت فراهم کرد.
رییس شــرکت شــهرک های صنعتی 
اصفهان افزود: اگــر صاحبان این صنایع 
خواهان فعال بودن هســتند، الزم است 
درزمینه تحقیق و توسعه اقدامی جدی 
کنند زیرا برای افزایــش کیفیت وتنوع 
محصول، مدیریت و بهینه سازی مصرف 
انرژی ضرورت ارتباط صنایــع با مراکز 

علمی وجود دارد.
وی تصریح کرد: ارتباط صنعت و دانشگاه، 
ســال ها قبل از طریق میزگرد تخصصی 
دولت، دانشگاه و صنعت راه اندازی شد و 
سعی شده است که در کلینیک کسب وکار 
شاهد حضور فعال صنعت دانشگاه باشیم، 
حضوری که در پنج سال اخیر اتفاق افتاده 
است اما در همین سال ها شرایط اقتصادی 
به نحوی بوده که سرمایه گذاران بیشترین 
فرصت خود را صرف بازاریابی وتامین مواد 

اولیه برای تولید کرده اند.
بگی افزود: امــا باز هم با توجــه به لزوم 
پایــداری در عرصــه جهانــی، ضرورت 
عرضه محصــوالت بــروز وعلمی وجود 
دارد و درهرصورت نیاز اســت که صنایع 

با دانشگاه ها مرتبط باشند.

  ارتباط صنایع و دانشگاه ها در حد 
شعار باقی مانده است

باوجود تاکید فراوان برخی مســئوالن و 
کارشناسان بر ارتباط صنعت و دانشگاه، 
برخی نیز معتقدند پژوهش های  دانشگاهی  
تاکنون در جهت  رفع  معضالت  صنعتی  
کشــور گامی کارآمد برنداشــته  و دلیل  
آن  توجه  نکردن بــه نیازهای  تحقیقاتی  
صنایع  است، به طوریکه باوجود گفته ها 
وشعارهای بسیار در رابطه با ارتباط صنایع 
و دانشگاه ها تاکنون شاهد چنین فرایندی 
نبوده ایم و اگر ارتباطی نیز شکل گرفته، 

بسیار ناچیز بوده است.
در واقع دانشــگاه ها به خودی خود توان 
چنین اقدامی را ندارند زیرا نه تنها نسلی 
آشنا به ادبیات ارتباطات دانشگاه و صنایع 
بر سرکار نیستند بلکه چنین تفکری نیز 
میان دانشــگاهیان از بین رفته اســت، 
اینکه پروژه ای از صنایع آورده شده، بین 
دانشجویان توزیع شود بسیار اندک است 
و البته صنعت نیز خود تفکر اســتفاده از 

دانشگاه را ندارد.

 صنایع نوپا بر اقتصاد کشورها بسیار 
اثربخش و از این رو مورد توجه است

عضو هیئت علمــی دانشــکده اقتصاد 
دانشگاه اصفهان در مورد رابطه صنعت و 
دانشگاه، گفت : اصوال صنایع نوپا درهمه 
کشورهای دنیا به دلیل اثربخشی بسیار 
بر اقتصاد مورد توجه بسیاری قرار دارند 
به طوری که اغلب فعالیت خــود را با این 
نوع از صنایع آغاز می کنند و از آن ها نیز 

حمایت می کنند.

مرتضی ســامتی افــزود: در واقع یکی از 
الگوهای این کشــورها افزایش حمایت 
از صنایــع کوچک و رشــد و توجه ویژه 
در ایجاد زیرســاخت ها برای آن ها است 
که دولت در ایجاد این زیرســاخت ها در 
هیچ زمان موفق عمل نکرده و حتی بازار 
سرمایه مورد نیاز آن ها نیز دولتی نبوده و 
همواره با یاری بخش خصوصی این صنایع 

توسعه یافته اند.
وی گفت: اگر به دنبال حمایت واقعی از 
صنایع نوپای کشور هستیم، باید درهای 
کشور را به روی جهان و ایجاد فضای رقابت 
بازتر کنیم و در این زمینه باید برای حذف 
مجوزهای غیرضروری، کاهش مالیات ها، 
کاهش دخالت ها در کسب وکارها و بهبود 
قوانین مناســب برای حقوق مالکیت ها 

اقدام کرد.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه 
اصفهان اظهار کرد: درواقع زمانی که بخش 
خصوصی باعث رشــد صنایع می شــود 
افرادی باقابلیت الزم وارد صحنه فعالیت 
می شوند که ریشــه ای از جنس رقابت 
دارند ولی از آنجا که در کشــور ما اساس 
شکل گیری این نوع از صنایع، دولتی است 
آن موفقیتی که الزمه وجود چنین صنایع 

است، ایجاد نمی شود.
سامتی افزود: همچنین به دلیل غیر رقابتی 
بودن این صنایع سراغی از علم دانشگاه 
نیز نمی گیرند، معموال صاحبان این نوع 
از صنایع افرادی وابســته به قدرت دولت 
هستند که به جای رفتن به سمت تولید، 
به سوی واردات می روند زیرا بنیه تولید را 
ندارند و آسانترین کار برای آن ها واردات 
است، اگر فعالیت تولیدی نیز انجام دهند 

مبنی بر علم و رقابت نیست.
وی یــادآور شــد: در ســال های اخیر 
پروژه ها پایان نامه های پژوهشی بسیاری 
در دانشــگاه ها انجام گرفتــه ولی تاثیر 
 آن ها بــر اقتصاد و صنعت بســیار ناچیز 

بوده است.

مقصد پروازهای خارجی فرودگاه اصفهان به 160 نقطه جهان می رسد
 مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان گفت: با برقراری پرواز هفتگی در مسیر اصفهان به دوحه قطر، 

شمار مقاصد پروازهای خارجی فرودگاه اصفهان به بیش از 16۰ نقطه جهان افزایش پیدا خواهد کرد.
حسن امجدی افزود: پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی قطر ایرویز به اصفهان از چهارم فوریه 2۰19 

)15 بهمن 97( به صورت دو پرواز بدون توقف در روزهای دوشنبه و جمعه آغاز خواهد شد. 
وی گفت: این پروازها با هواپیمای ایرباس 32۰ انجام می شود.

مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان اظهار داشت: با راه اندازی مسیر هوایی یاد شده ، این شرکت قطری به 
چهار شهر بزرگ ایران شامل تهران، شیراز، مشهد و اصفهان ، خط دائم پروازی خواهد داشت.

به گفته وی، با برقراری پروازهای اصفهان - دوحه به بیش از 16۰ نقطه جهان از فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان 
کانکشن پروازی انجام می شود. امجدی خاطر نشان کرد : مذاکرات الزم برای آماده سازی بستر حضور در فرودگاه بین المللی شهید 

بهشتی اصفهان با نماینده شرکت قطر ایرویز ادامه دارد و اطالعات تکمیلی در این رابطه در آینده نزدیک ارائه خواهد شد.
در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان بطور متوسط 6۰ پرواز روزانه و 4۰۰ پرواز هفتگی به 19 مقصد داخلی و 6 مقصد خارجی 

انجام می شود.

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S



طالیسبزبهخاکبرگتبدیلمیشود
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: برگ ها، طالهای سبز و بهترین منبع کربن 
هستند که به سیلوی برگ انتقال می یابند و به خاکبرگ تبدیل می شوند. فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد: پاییز 
یکی از فصل های بسیار زیبا است، البته در پاییز امسال رنگارنگی را بیشتر می توان در درختان شهر مشاهده کرد؛ 
علی رغم تنش آبی در فصل تابستان امسال، توجه ویژه به درختان باعث شد آسیبی متوجه این سرمایه های شهر 

نشود، زیرا اگر آسیب دیده بودند به جای رنگارنگی، درختان خشک شده با برگ های مرده را در شهر شاهد بودیم. 
وی تصریح کرد: در حال حاضر که برگ درختان با رنگ های زرد و قرمز دیده می شود به آن معنا است که این درخت 

به لحاظ فیزیولوژی کار خود را درست انجام می دهد. وی با بیان اینکه طبق برنامه ریزی های انجام شده در مناطق ۱۵ 
گانه سیلوهایی آماده شده است تا با جمع آوری برگ های موجود در سطح شهر و انتقال آنها به سیلوها، فراوری هایی بر روی برگ 

طی ۹ ماه انجام شده، به کود خاکبرگ تبدیل شود، اظهار کرد: امسال سازمان پارک ها و فضای سبز چهار دپوی اصلی را واقع در جروکان، 
محمودآباد، ناژوان و جنگل شرق به مناطق معرفی کرده است. مرتضایی نژاد با تاکید بر اینکه هیچ برگی زباله محسوب نمی شود، ادامه داد: درختان 
با عمل فتوسنتز مواد غذایی را از خاک جذب و به سطح برگ ها می آورند تا با کمک انرژی خورشیدی عمل فتوسنتز انجام شود و گیاه طراوت خود را 
از این مواد غذایی تامین کند، بنابراین اگر قرار باشد این برگ ها دور ریخته شود یا سوزانده شود، در واقع منبع ذخیره مواد غذایی را از دست داده ایم.

عملکردجزیرهایشهرداریدرحوزهبودجهساماندهیمیشود
مدیر خزانه داری شهرداری اصفهان گفت: فعال شدن کمیته تخصیص و راه اندازی خزانه داری متمرکز، 

عملکرد جزیره ای شهرداری در زمینه بودجه و مالی را ساماندهی می کند.
علیرضا بوژمهرانی اظهارکرد: از اردیبهشت امسال با تشکیل واحد خزانه داری، این واحد بر روی کنترل منابع 
مالی نقدی و غیرنقدی شهرداری ورود پیدا کرده و برنامه ریزی های الزم را انجام داده است. وی افزود: برنامه 

سالیانه توسط معاونت برنامه ریزی و بودجه و با کمک واحدهای اجرایی شهرداری تهیه و بر اساس بودجه 
مصوب، کمیته تخصیص به این موضوع توجه می کند که چقدر منابع وصول می شود و اولویت ها کدام هستند، 

سپس دستورکاری برای خزانه داری صادر و خزانه بر اساس تخصیص صادره، منابع نقدی و غیرنقدی را در اختیار 
واحدهای اجرایی و مالی شهرداری می گذارد تا برای پرداخت هزینه ها از آن استفاده کنند. مدیر خزانه داری شهرداری اصفهان 

با بیان اینکه واحد خزانه داری از این پس پُرکارتر فعالیت خود را ادامه خواهد داد، تصریح کرد: در صدد هستیم با همکاری تمام واحدهای ذیربط 
تعهدات مالی شهرداری نسبت به پیمانکاران، کارگران و شهروندانی که ملک آنها در مسیر اجرای پروژه های شهری قرار گرفته است از محل 
تجمیع منابع مالی در اسرع زمان و به موقع پرداخت کنیم.  بوژمهرانی اظهار کرد: موضوع مهم توزیع منابع محدود در بین واحدهای اجرایی 

شهرداری این است که بدانیم اولویت های شهر اجرا می شود، برای این کار حلقه های تصمیم گیری بسیار حائز اهمیت است.

اقتصاد ایران
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گردشگری رشد 
اقتصادی جهان را 

مثبت می کند

بر اســاس تازه ترین آمارهای ارائه 
شده از سازمان جهانی گردشگری، 
گسترش توریسم و گردشگری می 
تواند رشــد اقتصادی جهان را در 
ســال های آتی مثبت کند. پس از 
آنکه ســازمان جهانی گردشگری 
جدیدتریــن  در   )UNWTO(
گزارش خود اعالم کرد که توریسم 
و گردشــگری در نقــاط مختلف 
جهان با یک رشــد و افزایش پنج 
درصدی مواجه بوده است، بسیاری 
از کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران 
فعال در این حــوزه برآورد کرده اند 
که گســترش توریســم و توسعه 
زیرساخت های مربوط به سفرهای 
داخلــی و داخلــی و همچنیــن 
بوم گــردی و تفریحات ســفری 
در کشــورهای مختلــف می تواند 
جلوی ضــرر و زیان های ناشــی از 
رکود اقتصادی، تورم، تحریم های 
اقتصادی و تنش های سیاســی و 
جنگ های تجاری کــه هم اکنون 
بسیاری از کشورهای جهان درگیر 
آن هســتند را بگیــرد و بجای آن 
موجب رشد اقتصادی گسترده شود. 
در این گزارش همچنین امده است 
که رشد توریســم و گردشگری در 
۹ ماهه سال جاری میالدی به طور 
متوســط با یک رشد پنج درصدی 
مواجه بوده اســت که این ارقام در 
مناطق مختلف جهــان با اختالف 
اندکی متفاوت است. بدین ترتیب 
منطقه آسیا و اقیانوسیه با بیشترین 
رشد گردشگری مثبت هفت درصد، 
اروپا و خاورمیانه مثبت شش درصد، 
آفریقا مثبت پنــج درصد و آمریکا 
نیز مثبت سه درصد رشد و افزایش 
داشته است. این گزارش همچنین 
نشــان می دهد که در بــازه زمانی 
ماه های ژوئیه تا سپتامبر که اوج زمان 
گردشگری در بسیاری از کشورهای 
جهان محسوب می شــود، بالغ بر 
هزار و ۸۳ میلیون مقصد گردشگری 
بین المللی در جهان میزبان بالغ بر 
۵۶ میلیون نفر گردشگر و توریست 

بوده است. 
حاال داده های سال ۲۰۱۸ میالدی 
حاکی از آن است که پیش بینی های 
ســازمان جهانی گردشگری برای 
سال جاری که معادل یک رشد چهار 
الی پنج درصدی بود، دقیقا مطابق 
آمارهای منتشر شده از این سازمان 
در بازه زمانی ۹ ماهه نخست سال 

جاری میالدی است.
 ،tradearabia بر اســاس گزارش
به طور کلی می توان گفت که این 
آمار و ارقام نشان می دهد بجز چند 
کشور، تمامی کشــورهای جهان 
شاهد رشد و افزایش صنعت توریسم 
و درآمدزایی حاصــل از آن بوده اند 
بنابراین تخمین زده شده است که 
رشد اقتصادی جهانی در سال های 
آتی تاثیرپذیری بسیار بیشتری از 
توریسم و گردشگری خواهد داشت.

ایسنا
خـــبـــر
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 برخــی فعــاالن بازار 
مسکن بر این اعتقادند 
که با خــروج خریداران 
واقعی از بازار مســکن، 
رکود در ایــن بازار طی 
ماه های پیش رو سنگین 
تر خواهد شــد. یکی از 
مشاوران امالک در خصوص وضعیت 
بازار مســکن گفت: بازار مسکن این 
روزها با کمبود مشتری و البته خریدار 
روبرســت و بیشتر کســانی که وارد 
میدان می شوند، کسانی هستند که 

می خواهند مظنه را دریابند.
 وی که در منطقــه مرکزی تهران به 
فعالیت مشغول است ادامه داد: بر این 
اســاس واحدهای کوچک مشتریان 
بسیار بیشتری نسبت به دیگر واحدها 
دارنــد و از این رو قیمــت واحدهای 
کوچک تقریبا قــواره ای و نه متراژی 

محاسبه می شود.
 وی جهش قیمت مسکن را ناشی از 

رشد بازارها و کاهش ارزش پول ملی 
دانست و ادامه داد: بسیاری از کسانی 
که قصد خرید داشــتند تحت تاثیر 
انتشــار اخباری در خصوص افزایش 
سقف وام مسکن دست نگه داشته اند 
و می گویند با رسیدن سقف تسهیالت 
به ۳۰۰ میلیــون تومان امکان خرید 
بهتری خواهنــد داشــت از این رو 
افزایش قیمت در کنــار انتظار برای 
رشد تسهیالت عوامل مهم رکود در 

این بازار مهم هستند.
هر چند با رشــد قیمت ارز، افزایش 
قیمت مسکن اتفاق افتاد اما با کاهش 
قیمت ها هنوز بازار مســکن واکنشی 
از خود نشان نداده و در نتیجه انتظار 
می رود در ماه های آتی تاثیر ریزش ها 
در بازار روشن شود. این در حالی است 
که برخی به اســتناد باال رفتن هزینه 
ساخت، کاهش قیمت مسکن بیش از 

۲۰ درصد را محتمل نمی دانند.

  دالر همچنان می ریزد  
دیروز بــازار ارز کار خود را با دالر ۱۰ 
هــزار و 4۰۰ تومانی به پایــان برد تا 
ریزش ادامــه دار دالر، بســیاری از 
کسانی که ارز را برای سرمایه گذاری 
خریداری کرده و در خانه ها نگهداری 
می کردند، مجاب کند وارد بازار شوند.

 افزایش عرضــه ارزهای خانگی روند 
رو به کاهش نرخ هــا را تقویت کرد از 

ایــن رو به نظر می رســد در ماه های 
پیش رو با تداوم این سیاست نرخ ارز 
در محدوده پایین تر از ۱۰ هزار تومان 

ثبات یابد.
 بر اســاس این گزارش بســیاری از 
صرافان بر ایــن اعتقادند که کاهش 
نــرخ دالر در حــال حاضــر ناظر به 
مکانیزم هایی است که بانک مرکزی 
برای تقابل با پولشــویی و ممانعت از 
خلق پول به کار گرفته اســت.  بانک 
مرکزی تسویه دستگاه های پوز را برای 
دارندگان طوالنی تــر از قبل کرده و 
محدودیت هایی را نیز بر نقل و انتقال 
پول اعمال کرده است تا بدین وسیله 
مانع از هجوم سرمایه های سرگردان 

به بازار ارز شود.
 در کنار ریزش ها در بــازار ارز، بازار 
ســکه نیز با کاهش نرخ مواجه بود. 
هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی از 
حدود چهار میلیون و ششــصد هزار 
تومان به ســه میلیون و ششصد هزار 
تومان رسیده اســت. رییس اتحادیه 
طال و جواهر اســتان تهران می گوید 
قیمت طال و ســکه با تــداوم ریزش 
دالر همچنان کاهش خواهد یافت و 
 این روند تا تخلیه کامل حباب سکه

 ادامه دارد.

  بازار خودرو به کدام سو می رود؟
 بازار خــودرو این روزهــا در انتظار 

شنیدن اخباری در خصوص افزایش 
نرخ کارخانه اســت اما با این حال یخ 
زدگی بازار خودروهای وارداتی ناشی 
از احتمال ریزش قیمتهاست. هر چند 
واردات خودرو در حال حاضر به استناد 
شرایط ارزی از ســوی دولت ممنوع 
اعالم شــده اســت اما تخلیه روانی 
 بازار ارز، مانع از تداوم روند افزایشــی

 قیمــت هــا خواهــد شــد. آنچه 
پیش بینی ها داللت بــر آن دارد که 

روند رو به رشد قیمت ها در این بازار 
متوقف شده و تعدیل اغاز خواهد شد.

   پیش بینی وضعیت پیش رو
 هر چند دشــوارترین کار در شرایط 
کنونی پیــش بینی آینده اســت اما 
برخی براوردها حکایت از آن دارد که 
در صورت عدم وقــوع اتفاق غیر قابل 
پیش بینی، قیمــت ارز در ماه های 
آتی ثبات یافته و در کانال کمتر از ۱۰ 

هزار تومان سامان یابد. کاهش قیمت 
ســکه و ارز، به عقیده برخی سرمایه 
گذاران می توانــد عامل تخلیه روانی 
بازار مسکن باشــد. سوالی که در این 
میان مطرح می شــود، این است؛ آیا 
روند رو به کاهش قیمت ها ادامه دارد؟ 
مقامات بانک مرکزی به این ســوال 
پاســخ مثبت می دهند اما آنچه در 
بازارها رخ می دهد درستی و نادرستی 

این پاسخ را مشخص خواهد کرد.

واکاوی قیمت ارز، مسکن و خودرو؛  

بازارهایمهمایرانبهکدامسومیروند

خبرآنالین
گـــزارش
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سوخت و انرژی

 قابل توجه کسانی که
 رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده اند

بعد از آن که بازگشت کارت سوخت قطعی شــد، جدا از افرادی که کارت سوخت ندارند و 
باید برای گرفتن المثنی آن به طرق مختلفی که معرفی شده است اقدام کنند، برای مالکان 
خودرو یا موتورسیکلتی که کارت سوخت دارند اما رمز خود را فراموش کرده اند نیز تمهیداتی 

اندیشیده شده است.

 چندی پیش شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی از بازگشــت قطعی کارت ســوخت 
خبــر داد و از مالکانی که فاقد کارت ســوخت هســتند خواســت تا بــرای دریافت کارت ســوخت 
المثنی به طرق مختلفی که اعالم شــده، اقدام کنند. این شــرکت تاکید کرد خودروهای نوشــماره 
دارای کارت ســوخت بــوده و اگــر کارت ســوخت به دستشــان نرســیده، در زمانی که براســاس 
شــماره ســمت راســت تلفن همراه آن ها تعیین شــده، برای ثبت نام اقدام کننــد و چنانچه کارت 
 ســوخت آن ها در شرکت پســت مانده، این شــرکت در آینده برای ارســال کارت های سوخت اقدام 

خواهد کرد.
در این میان مالکانی هم هستند که کارت ســوخت خود را حفظ اما رمز آن را فراموش کرده اند. یکی از 
سواالت پرتکرار مخاطبان ایسنا از سوی این افراد اســت که برای بازیابی رمز خود چه باید بکنند؟ زیرا 
مدت هاست که سوخت گیری با کارت سوخت جایگاه دار صورت می گیرد و بسیاری از افرادی که دارای 
کارت سوخت هســتند، رمز خود را فراموش کرده اند و اکنون که بازگشت کارت سوخت قطعی شده، 

درباره بازیابی رمز کارت سوخت خود نگران هستند.
الزم به تاکید است که مالکانی که دارای کارت سوخت هستند اما رمز خود را فراموش کرده اند نباید از 
هیچ کدام از روش های معرفی شده برای اخذ کارت ســوخت المثنی اقدام کنند. شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی تاکید کرده است این افراد نگران نباشند و منتظر اطالع رسانی این شرکت در 

این حوزه باشند.
همچنین پیش از این زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در این 
مورد توضیح داده بود: درحال حاضر افرادی که کارت سوخت دارند اما رمز آن را فراموش کرده اند، نباید 
اقدامی انجام دهند. قرار اســت رمز همه کارت ها بازیابی شــود و از زمانی که استفاده از کارت سوخت 
الزامی شــد، زمانی که مالک خودرو برای نخستین بار برای ســوخت گیری به جایگاه مراجعه و کارت 
 خود را وارد نازل کند، پیامی مبنی بر انتخاب رمز روی صفحه نقش می بندد و مالک می تواند رمز خود

 را انتخاب کند.

 در حالی که قیمت ها در بازار سکه و ارز در حال ریزش است، 
انتظارات بر کاهش قیمت مسکن در ماه های پیش رو استوار 
شده است.بررسی ها نشان می دهد قیمت مسکن در سال 
جاری، تا پایان آبان ماه رشدی برابر با 91 درصد را نسبت به 
سال گذشته تجربه کرده است اما با ورود بازار مسکن به دوره 
رکود تورمی احتمال تعدیل قیمت ها از سوی برخی کارشناسان 

مطرح شده است.

 سوالی که در این میان 
مطرح می شود، این 
است؛ آیا روند رو به 

کاهش  قیمت ها ادامه 
دارد؟ مقامات بانک 
مرکزی به این سوال 

پاسخ مثبت می دهند 
اما آنچه در بازارها رخ 

می دهد درستی و 
نادرستی این پاسخ را 
مشخص خواهد کرد.

گردشگری

مهر
گـــزارش

 گزارشی از سفرهای زمینی 
به کشورهای دیگر؛

 چگونه یک سفر ارزان 
به کشورهای همسایه 

داشته باشیم؟
این روزها که بلیت 
پرواز به کشورهای 
 همســایه نیــز با

  نرخ های عجیب به مسافران ارائه می شود 
می تــوان راه های زمینــی را جایگزین 
سفرهای هوایی و پرداخت هزینه گزاف 

عوارض خروج از کشور کرد.

این روزها ســفر به هر کشــور خارجی با ارز 
غیردولتی گران اســت یورو و دالر به حدی 
گران شده که پایین آمدن ۱۵۰۰ تومانی آنها 
باز هم دلیلی نمی شود که بتوان سفر به یکی از 
کشورهای آسیایی و یا اروپایی را انتخاب کرد 
از سوی دیگر پروازهای خارجی نیز با ایرالین 
داخلی و خارجی آنقدر گران شده اند که هزینه 
سفر را بسیار باال برده و افراد را از سفر تفریحی 
منصرف می کنند. در این شــرایط تنها شاید 
بتوان به برخی از گزینــه های نزدیک و ارزان 
فکر کرد آن هم برای سفری سه یا چهار روزه 
با حداقل امکانات. انتخاب سفر به کشورهای 
همسایه شاید بتواند کمی هزینه های یک سفر 
خارجی را پایین نشان دهد آن هم بدون در نظر 

گرفتن طی کردن مسیر با هواپیما.

ســفر به کشــور ارمنســتان یکی از گزینه 
 هــای ســفر خارجــی ارزان قیمــت برای 
تهرانی هاست. در این ســفر می توان کوله را 
برداشــت و با اتوبوس راهــی ترمینال آزادی 
شــد و با ۲۰۰ هزار تومان سوار اتوبوس هایی 
شد که از تهران تا شــهر ایروان ارمنستان را 
۲4 ساعته طی می کنند اگر در هنگام ورود به 
کشور ارمنستان و گمرک مشکلی پیش نیاید. 
این اتوبوس ها معمــوال ۲۵ نفره و وی ای پی 
هستند. تقریبا با همین رقم هم می توان بلیت 
اتوبوس برگشــت را رزرو کرد. در شهر ایروان 
هم هتل ها و هاستل های ارزان قیمتی در این 
فصل پیدا می شود. چون فصل سردی است و 

مسافران این شهر نیز کم هستند.
برای سفر به ترکیه نیز اگر تورهای یک میلیون 
و ۵۰۰ تومانی آژانسهای مســافرتی در نظر 
گرفته نشود که هتلهایی خارج از شهر و یا کم 
ستاره به مســافر می فروشند می توان گزینه 
سفر به شهر وان ترکیه را که شهری نزدیک به 
ایران است انتخاب کرد. برای رفتن به شهر وان، 
یک گزینه استفاده از قطارهای تهران به تبریز 
است که حدود ۱۰ ســاعت طول می کشد به 
تازگی نیز قطار تبریز به وان هم راه اندازی شده 
که حدود هشت ساعت زمان می برد و حدود 

۱۱۷ هزار تومان نیز قیمت دارد.
اما یک نکته قابل توجه است اینکه قطار تبریز 
به وان ســاعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه هر دوشــنبه 
حرکــت می کند و روزهای ســه شــنبه نیز 
برگشــت این قطار در همان ساعت ۲۳ و ۳۰ 

دقیقه است. یعنی اگر کسی نخواهد 
یک هفته در شهر وان بماند می تواند 
زودتر با تاکسی و یا ون های شهر وان به 
تبریز برگردد. از شهر خوی به شهر وان 
هم تاکســی و ون های زیادی در حال 

تردد هستند.
اگر مدت زمــان زیادی را مــی توانید 
برای دیدن ترکیه بگذارید از این شــهر 
به استانبول و یا آنکارا نیز اتوبوس دارد اما 
مدت زمان طوالنی را می خواهد. وگرنه 
گزینه هوایی برای سفر به استانبول وجود 
دارد که البته گران اســت مخصوصا اگر 
این تورها در ایام آخرهفته و یا تعطیالت 

اجرا شود. 
بــرای روزهای دیگــر ، تورهــای لحظه 
آخری اســتانبول حــدود یــک میلیون 
و ۵۰۰ تــا دو میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان 
نرخ دارند. این تورها معموال هتل ۳ ســتاره 
با صبحانه به مســافر می دهنــد برخی از 
 این هتل ها خدمات ترانســفر نیز به مســافر 
می دهد آژانسهای مسافرتی اعالم می کنند 
که راهنمای فارسی زبان نیز در اختیار مسافر 
اســت اما این راهنما تنها یک مسیر فرودگاه 
تا هتل همراه مســافر است و بقیه مدت زمان 
را باید تلفنی با راهنما ارتباط بگیرد. بنابراین 
هر مســافر باید به مفاد قراردادی که با دفتر 
خدمات مسافرتی می بندد آگاه باشد. ضمن 
اینکه بیشــتر هتلهای ارائه شــده در پکیج 
تورهای لحظه آخری تورهای استانبول خارج 
 از شهر بوده و از کیفیت مناســبی برخوردار

 نیستند.
تورهای لحظه آخری گرجســتان نیز همین 
طور است. هتلهای سه ستاره خارج از شهر با 
راهنمای تلفنی و صبحانه رایگان که معموال 
با دو خط هوایی ایرانی به ســمت تفلیس در 
حرکت هســتند. نرخ این تورها هم از حداقل 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شروع می شود.

ســفر به باکوی آذربایجان نیز مــی تواند با 
اتوبوس هایی انجام گیرد کــه با قیمت ۲۰۰ 
هزار تومان از ترمینال آزادی این مسیر را طی 
می کنند برای برگشــت نیز می توان همین 
مســیر را انتخاب کرد چون اکنون پروازهای 
تهران باکو کمتر از یک میلیون تومان برای یک 
مسیر نیست. اما این نوع سفر کردن هم شرایط 
خود را دارد برای کســی که همیشه در پرواز 
بوده و سفرهای طوالنی مدت را نمی پسندند 
این گزینه نیاز به در نظر گرفتن شرایط سفر 

طوالنی با اتوبوس دارد.
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گسترش همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای و پیام نور
مسئوالن دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه پیام نور در راستای گسترش همکاری های حوزه های مختلف 

جلسه مشترک برگزار کردند.
 مسئوالن دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه پیام نور در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و فناوری 

جلسه مشترکی را برگزار کردند.
این جلسه پیرامون وضعیت دانشجویی، پراکندگی و امکانات مختلف دو دانشگاه در حیطه های مختلف 

 آموزشی در سطح کشــور آغاز شــد و به طور ویژه و تخصصی در باب امکانات و تجهیزات فناوری و برگزاری 
کالس های آن الین، دوره های مجازی، آزمون های الکترونیکی و سامانه های مختلف آموزشی دانشگاه پیام نور 

تبادالت مفصلی صورت گرفت . سپس در جهت گسترش همکاری های حوزه های مختلف آموزشی، برگزاری دوره های 
کوتاه مدت و میان مدت آموزشی - مهارتی، تولید محتواهای الکترونیکی، برگزاری استارت آپ های با کیفیت، برگزاری کالس های 

آموزش مجازی و برگزاری آزمون های از راه دور و برخط بحث و بررسی صورت گرفت. در نهایت مقررشد، پیرامون امکان همکاری های متقابل 
دو دستگاه در حوزه های مختلف، در صورت صالح دید روسای دو دانشگاه، امکان عقد تفاهم نامه ای در جهت فراهم کردن خدمات متقابل، 

بررسی های بیشتری صورت پذیرد . 
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 بــا بررســی عملکردها و 
رویکردهایی که کارآفرینان 
تــازه کار در مدیریــت 
 کســب و کار خود دارند، 
می توان الگوی مشخصی 
از اشــتباهات را برایشان 
ترســیم کرد که اغلب با 
همین اشتباهات در رسیدن به موفقیت 
ناکام می مانند. در اینجا این اشتباهات رایج 

را گوشزد خواهیم کرد.

  1.    به جای پرورش استعدادها به 
دنبال یافتن افرادی مستعد هستند

هر کســی به دنبال بهترین افــراد برای 
استخدام است. اما مشــکل اصلی در این 
موارد این است که همیشه امکان یافتن 
با استعدادترین افراد برای استخدام وجود 
ندارد. باید توجه داشــت کــه یک مدیر 
تازه کار و کــم تجربه، قادر بــه برآوردن 
نیازها و خواسته های افرادی با مهارت و 
استعدادهای باال نخواهد بود، و همین امر 
می تواند در امر مدیریت کسب و کار و در 

نتیجه موفقیت سازمان لطمه وارد کند.
به عالوه به کارگیری این نیروها با سطح 
توانایی های باال، برای مجموعه کســب 
و کار شما بســیار پرهزینه خواهد بود. به 
ویژه اگر در گام هــای ابتدایی راه اندازی 
 کسب و کار خود هستید، استخدام افرادی 
حرفه ای با مهارت های باال ممکن است 
به جای کمک به پیشــرفت شما، موجب 

شکست در مدیریت کسب و کارتان شود.

بهترین راه این است که به جای خریدن 
اســتعدادها، آن ها را در مجموعه شغلی 
خودتان پرورش دهید. به عنوان مثال اگر 
شرکت خودتان را به تازگی تاسیس کرده 
اید و به فردی دارای مهارت عکاسی نیاز 
دارید، قطعا با استخدام یک عکاس حرفه 
ای، هزینه بسیار زیادی را متحمل خواهید 
شد. اما اگر به دنبال فردی خالق بگردید 
که دارای دید عکاسی مناسبی باشد، اما 
هیچ سابقه و تجربه کاری نداشته باشد، 

انتخاب بهتری انجام داده اید.
 اگر چه این گونه افراد هنوز استعدادهای 
خودشــان را به مرحله عمل نرسانده اند، 
اما می توانند پتانسیل الزم را برای تبدیل 
شــدن به فردی توانمند از خودشان بروز 
دهند و با هزینه ای به مراتب کمتر برایتان 

مثمر ثمر واقع شوند.

 2.    مدل درآمدی مشخصی برای 
خود ترسیم نمی کنند

آیا کســی وجود دارد که بــه دنبال پول 
درآوردن از کســب و کار خودش نباشد؟ 
 بســیاری از کارآفرینان بــه خدماتی که 
می خواهند در بستر کسب و کار خودشان 
ارائه دهنــد، و محصوالتی که قصد دارند 
به مشتریانشان بفروشند، فکر کرده اند. 
اما یک مدل درآمدی مشــخص و واضح 
برای خودشان ترسیم نکرده اند تا بر مبنای 
آن فرایندهای کسب و کارشان را تعیین 
نمایند. طول عمر ارزش و درآمدی که هر 
مشتری می تواند ایجاد کند باید در مدل 
درآمدی مشخص شــود و برنامه مدونی 
برای استفاده از این طول عمر تعیین شود.

بسیاری از افراد تصور می کنند که وقتی 
یک مشتری محصولی را از آنها خریداری 
می کند، باید به دنبال مشــتریان جدید 
بگردند. اما مهمترین نکته این است که باید 
به دنبال بهینه سازی ارتباط موثر خود با 

مشتریان کنونی خود باشید.
 این کار موجب ایجاد ارزش افزوده بیشتری 
خواهد شد و به رشد کسب و کارتان کمک 
بزرگی خواهد کرد. این مدل درآمدی از نظر 
اهمیت هیچ تفاوتی با بیزینس پلن نخواهد 
داشــت، و باید در آن تمــام محصوالت 

خودتان را تا ده ســال آینده پیش بینی 
کنید. اگرچه ممکن است جزییات مدل 
درآمدی شــما در طول زمان تغییر کند، 
اما نقشــه راه و جهت گیری کلی کسب و 

کارتان تغییر نخواهد کرد.

 3.    راهکارهــای جدید را بدون 
آزمون و خطا پیاده می کنند

خیلی از اوقات وقتی صاحبان کسب و کار 

دچار شکست می شوند، تصمیم می گیرند 
که ضررهای خودشــان را با هزینه هایی 
که بر مشتری متحمل می کنند، جبران 
نمایند. به این ترتیب با خودشان می گویند 
که تغییر رویکردهایی که خیلی دیر اتفاق 
می افتند، ممکن است جلوی پیشرفت ما را 
بگیرد. پس بدون هیچ گونه آزمون و خطا، 
راهکارهایی جدید را در پیش می گیرند که 
در بسیاری از موارد اثرات زیانباری به دنبال 

خواهند داشت.
به عنوان مثال اگر احساس می کنید که 
قیمت ارائه خدمات یا عرضه محصوالتتان 
بیش از حد زیاد است، سعی نکنید به هر 
طریقی این هزینه را با اختصاص تخفیف به 
مشتریانی که هیچ شکایتی از قیمت های 

باال ندارند، کاهش دهید.
 به جای ایــن کار، اندکــی قیمت نهایی 
محصوالتتان را کاهش دهید و کمی برای 
تست این تغییرات وقت بگذارید. اگر تغییر 
مثبتی در میزان فــروش محصول خود 
مشاهده کردید، همین روش را ادامه دهید. 
چنین آزمایش هایی می تواند خیلی سریع 

و بدون هزینه های باالیی انجام گیرند.

   4.    بیــش از حد درگیر پیروی از
 ایده های دیگران می شوند

در یک کسب و کار جدید و نوپا، توجه به 
آنچه دیگر رقیبان در حوزه کسب و کارتان 
انجام داده اند، می تواند کمک بسیار خوبی 
برای پروراندن ایده های جدید باشد. دنبال 
کردن ایده های دیگران به خودی خود نه 
تنها کار بیهوده ای نیست، بلکه می تواند 

بسیار مفید واقع شود.
 اما مشکلی که در این بین وجود دارد این 

است که توجه بیش از حد به رقبا و دنبال 
کردن تمام گوشه و زوایای فعالیت های 
آنان، ممکن اســت به قدری روی کارتان 
تاثیر بگذارد، که مشتریانتان این تاثیر را به 

وضوح احساس کنند.
 در نتیجه ممکن است به عنوان سازمانی 
شناخته شوید که تمام فعالیت هایش به 
صورت کپی ناخوشایندی از کارهای دیگر 
رقبا اســت. به عبارت دیگر، وقتی بیش 
از حد درگیر پیــروی از ایده های دیگران 
می شوید، خالقیتی که در خلق ایده های 
جدید می توانید به خرج دهید را از دست 
خواهید داد و این مساله در راه رسیدن به 
موفقیت های شغلی بسیار زیانبار خواهد 
بود. با مد نظر قرار دادن اشــتباهاتی که 
در این مقاله به آنها اشاره کردیم، و دوری 
از آنها می توانید با سرعت بسیار بیشتری 
در جهت رســیدن به اهدافتان و دســت 
یافتن به موفقیت در کسب و کاری که به 
تازگی راه اندازی کرده اید، به پیش روید. 
به یاد داشته باشید که بهترین گام ها در 
راه کسب موفقیت همیشــه در مسیری 
برداشته می شوند که پیش از شما توسط 
دیگران امتحان شده اند. پس این اشتباهات 
را در کارهای آینده خودتان جدی بگیرید. 

از گذشته، تجربه کسب کنید؛   

اشتباهاِت یک کارآفرین تازه کار!

 ممکن است به عنوان 
سازمانی شناخته شوید 

 که تمام
 فعالیت هایش به صورت 

کپی ناخوشایندی 
از کارهای دیگر رقبا 

است. به عبارت دیگر، 
وقتی بیش از حد درگیر 

پیروی از ایده های 
دیگران می شوید، 

خالقیتی که در خلق 
 ایده های جدید 

می توانید به خرج دهید 
را از دست خواهید 

داد و این مساله در راه 
 رسیدن به 

موفقیت های شغلی 
بسیار زیانبار خواهد 

بود.

ایفای نقش بــه عنوان یک کارآفرین موفق، بدون شــک کار 
سختی اســت. قطعا هر کارآفرینی که امروز به موفقیت دست 
یافته اســت، روزی رویاهای بزرگی در ســر پرورانده است و 
این رویاها را به مرحله عمل رســانده تا بتواند به مدیری موفق 
تبدیل شود. اگر در ابتدای امر به آینده مدیریتی خودتان فکر 
کنید و راه موفقیت خود را به تماشــا بنشینید، ممکن است 
کمی دچار ترس و نگرانی شــوید. اما باید بدانید که بیشــتر 
 مدیرانی که امروز سکان هدایت کســب و کار خودشان را در
 دست گرفته اند، پیش از این در شرکت دیگری تجربه مدیریت 
نداشته اند و در واقع همین کســب و کاری که امروز مالک آن 
هستند، راهی برای تمرین و کسب تجربه الزم برایشان بوده است.

 
استارت آپ

ســرمایه گذاری روی اســتارت آپ ها همواره یکی از 
مشکل ترین و پرریسک ترین کارها است.

 ســرمایه گذاری خطرپذیر شــرکتی به روشــی از 
سرمایه گذاری گفته می شود که در آن شــرکت های بزرگ مستقیما بر روی 
استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا ســرمایه گذاری می کنند. در قبال این 
سرمایه گذاری بخشی از سهام استارت آپ به شرکت سرمایه گذار منتقل می گردد 
و معموال استارت آپ عالوه بر بهره مندی از سرمایه ی تزریق شده از حمایت های 

سرمایه گذار بهره مند می شود.
 این حمایت ها می تواند شامل مواردی نظیر استفاده از تخصص شرکت در مسائل 

فنی، مشاوره در تصمیم گیری و اشتراک گذاری بازار باشد.

   سرمایه گذاری شرکتی چطور به وجود آمد؟
سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی به عنوان یکی از زیرمجموعه های سرمایه گذاری خطرپذیر 
شناخته می شود. این پدیده در دوره های مختلف ظهور و بروز داشته است و بیشتر هنگامی 
رونق پیدا کرده که تحوالت و نوآوری های تکنولوژی فرصت هایی نویی را برای سرمایه گذاری 
در بازارهای جدید به وجود آورده اند. رویکرد شرکت ها به سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی 
در هر دوره متفاوت بوده است اما در دوران کنونی هدف اصلی از این نوع سرمایه گذاری به 

دست آوردن مزیت رقابتی و یا دسترسی به شرکت های نوآور است که ممکن است 
بخشی از بازار را به عنوان رقیب در دست داشته باشند.

سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی مسیر دســتیابی به منافع استراتژیک را در پیش 
می گیرد، از عناصر واســطه برای سرمایه گذاری اســتفاده نمی کند و در مقایسه با 
سرمایه گذاران سنتی که به دنبال مالکیت کامل استارت آپ هستند، ترجیح می دهد 
بخشی از سهام را در دست بگیرد و به گونه ای ورود کند که تیم مدیریتی استارت آپ در 
 Google( اتخاذ تصمیم های استراتژیک، استقالل خود را حفظ کند. گوگل ونچرز
Ventures(، کوالکوم ونچرز )Qualcomm Ventures(، ماکروسافت ونچرز 
)Microsoft Ventures( و اینتل کاپیتــال )Intel Capital( نمونه هایی از 

بزرگترین شرکت های استفاده کننده از این نوع سرمایه گذاری هستند.
عالوه بر این شرکت ها که بیشتر در حوزه فناوری اطالعات فعالیت می کنند، شرکت های 
بزرگ دیگر حوزه ها نظیر انرژی، حمل و نقل و سالمت نیز فعالیت های مشابهی را آغاز 

کرده اند. در حال حاضر سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی به سرعت در حال رشد است.

   اهداف سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی چیست؟
برخالف ســرمایه گذاری خطرپذیر، سرمایه گذاری خطرپذیر شــرکتی عالوه بر منافع 
مستقیم مالی توجه خاصی هم به اهداف و منافع استراتژیک حاصل از سرمایه گذاری بر 
روی استارت آپ ها دارد. شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر که با در نظر گرفتن اهداف 
اســتراتژیک به این حوزه ورود می کنند، معموال به دنبال این هســتند که از مسیرهای 
مختلف ظرفیت اســتارت آپ ها را برای گســترش بازار و نهایتا میزان فروش خود به کار 
بگیرند. همچنین تالش می کنند با استفاده از توافق دو جانبه با استارت آپ های نوپا، ورود 
به بازارهای جدید، پیدا کردن اهداف جدید و به دست آوردن منابع تازه سود خود را افزایش 
دهند. شرکت های سرمایه گذاری اقتصادی نیز تالش می کنند با ورود به استارت آپ های 

نوپا قدرت نفوذ خود را افزایش دهند.
در نهایت این آورده های استراتژیک نیز برای شرکت منافع مالی به دنبال خواهند داشت. 
در واقع تفاوت اساسی که در نگاه به اهداف مستقیم مالی و استراتژیک وجود دارد، مساله 
زمان بازگشت سرمایه است که این موضوع در خصوص اهداف استراتژیک نیازمند صبر 

طوالنی مدت است.
   CVCها در چه مرحله ای به سرمایه گذاری روی استارت آپ ها ورود می کنند؟
این شرکت ها ممکن است در چند مرحله ورود پیدا کنند که در زیر به آن ها اشاره می شود:

1. سرمایه گذاری در مرحله اولیه
شرکت های نوپا که در مراحل اولیه کار خود هستند و برای شروع به فعالیت نیاز به سرمایه 

بزرگی دارند. این شرکت ها هنوز به مرحله فروش نرسیده و در مرحله بازاریابی هستند.
2. سرمایه گذاری در مرحله پرورش ایده

در این مرحله استارت آپ ها نیاز به سرمایه برای پوشش هزینه های جاری دارند تا بتوانند 
سرمایه گذار اصلی را پیدا کنند. پولی که وارد می شود معموال کم است و ممکن است به مرور 
جای خود را به سهام بدهد. این مرحله از هر استارت آپ جزو پر ریسک ترین مراحل است. 
به همین دلیل است که بیشتر سرمایه گذاران صبر می کنند تا استارت آپ به مرحله ثبات 

نسبی برسد و بعد سرمایه گذاری کنند.
3. سرمایه گذاری در مرحله گسترش

سرمایه گذاری در مرحله ای که استارت آپ به تولید محصول جدید رسیده است. همچنین 
این سرمایه گذاری در بخش فیزیکی و محیطی استارت آپ، بازاریابی و بهبود محصول نیز 

انجام می شود.
4. مرحله عرضه اولیه سهام

این مرحله بهترین مرحله برای شرکت های سرمایه گذار است. چرا که سهام اولیه استارت آپ 
در درسترس عموم قرار گرفته است و سرمایه گذار می تواند با عرضه سرمایه خود سود خوبی 
به دست آورد. این سودها دوباره به صورت سرمایه وارد چرخه فعالیت استارت آپی می شود 

که انتظار سود در آینده از آن وجود دارد.
۵. مرحله ادغام

در این مرحله است سرمایه گذار از منافع اقتصادی سرمایه گذاری روی استارت آپ بهره مند 
می شود. به این صورت که یک شرکت دیگر که متمایل است خدمات استارت آپ را به سبد 
خدماتش بیفزاید آن را خریداری می کند. در این مرحله استارت آپ در شرکت خریدار ادغام 
می شود و سرمایه گذار متناسب با سهامی که در استارت آپ داشته است، بخشی از مبلغ خرید 
استارت آپ را دریافت می کند. شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر چه ارزش افزوده ای 
برای استارت آپ ایجاد می کنند؟ شرکت استارت آپی که تحت حمایت شرکت سرمایه گذار 
است می تواند از متخصصین حرفه ای بهره ببرد. همچنین داشتن ثبات اقتصادی، استفاده 
از نام برند شرکت سرمایه گذار، شــبکه ای از ارتباطات قوی و اکوسیستمی از محصوالت 
پیشرفته از دیگر مزایای تحت حمایت بودن است. این ارتباط می تواند در آینده تبدیل به 
یک همکاری دو جانبه شود؛ به طوری که شرکت استارت آپی بتواند برای شرکت سرمایه 

گذار ارزش آفرین باشد.

برترین ها
یـــادداشت
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،،
 یک مدیر تازه کار و کم تجربه، 

 قادر به برآوردن نیازها و 
خواسته های افرادی با مهارت و 
 استعدادهای باال نخواهد بود، و 

 همین امر می تواند در امر مدیریت 
 کسب و کار و در نتیجه موفقیت 

سازمان لطمه وارد کند.

نوپانا
یـــادداشت

سرمایه گذاری شرکت های بزرگ روی آینده استارت آپ ها؛

سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی )CVC( چیست؟
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The Seljuqs also 
introduced large 
domed chambers 

into mosques 
in Iran. The 

domed chamber 
was known 

in the western 
Islamic mosques 

(Damascus, 
Cordoba, and 

others), where it 
usually served 
as a maqsura, a 

space reserved for 
the sultan and his 
court in the prime 
position in front 
of the mihrab (the 
niche indicating 
the direction of 
prayer toward 

Mecca.)

Commerce has always been central to 
the growth of Isfahan, to the extent that 
the Safavid Shah Abbas I (1588-1629) 
effectively re-routed the Silk Road through 
Isfahan and made the city his capital so 
that his empire would enjoy a trading 
monopoly. By the seventeenth century, 
the city attracted not only European 
merchants but also missionaries and 
mercenaries, as it became a religiously 
tolerant centre of mercantile and 
diplomatic activity in which merchants 
and travelers from a variety of cultures and 
religions rubbed shoulders.
Isfahan first rose to international 
prominence as the capital of the great 
Seljuq Empire (1038-1194) which 
stretched from Central Asia to Syria. 
The Seljuqs had a huge impact on the 
cultural and architectural development 
of the city, and the consolidation of their 
empire was also significant in unifying a 
territory that had been competed for by 
diverse ethnic groups in central Asia for 
centuries; mainly, Arabic, Turkish, and 
local Iranian peoples. Under the Seljuqs, 
a new, uniquely Iranian, eastern Islamic 
architecture emerged in the city, and in 
particular, the traditional mosque layout 
(brought to Iran in 749 by its first Islamic 
rulers, the Abbasids) was replaced by a 
new design, based around four iwans (vast 
halls, open at one end), as represented 
in the Great Friday Mosque, the Masjid-i 
Jami. The Seljuq Turks excelled in the 
design of very large vaulted spaces and in 

the decorative articulation of buildings 
inside and out using complex brick 
patterns, and promoted the custom of 
organizing important urban buildings 
around an open, a large rectangular town 
square, known as a maidan.
The Seljuqs also introduced large 
domed chambers into mosques in Iran. 
The domed chamber was known in the 
western Islamic mosques (Damascus, 
Cordoba, and others), where it usually 
served as a maqsura, a space reserved 
for the sultan and his court in the 
prime position in front of the mihrab 
(the niche indicating the direction of 
prayer toward Mecca.) The Seljuqs built 
unprecedentedly large examples of these 
domes, the first of which was inserted 
in the Great Friday Mosque at Isfahan in 
1086-7.
The Safavid Empire (1502 - 1736) saw a 
further development of Isfahan, although 
the city was not chosen straight away as 
the imperial capital.  Shah Abbas I, who 
reigned from 1588 to 1629, made the 
decision to move the capital from Qazvin 
to Isfahan in 1590, motivated both by the 
city’s enormous economic potential and 
position at the crossroads of trade, and 
by concerns for security, given its central 
location at a safe distance from troubled 
borderlands. Favourable historical 
associations also set Isfahan apart from 
other Iranian cities – as the Seljuq capital, 
it associated Abbas with an illustrious 
dynasty of the past.
The Safavids were a local, Iranian 
dynasty. It was not until the reign of Shah 
Abbas I that the city was renovated in a 
style that broke with Seljuq tradition, 
with the construction of many of the 
monuments and buildings for which 
Isfahan is renowned today. Wealth and 
labour were used to build bridges, roads 
and caravanserais to encourage and 
facilitate trade. The imperial household 
was transferred there, and followed by 
merchants and artisans who relocated 
along with them.
At the centre of the new city, a magnificent 
new maidan (city square) was 
constructed, some 510 by 158 meters, 
named the “Design of the World” Maidan 

(Maidan-i Naqsh-i Jahan). Its design 
united all of the facets of the Safavid polity 
into one spatial diagram: worship (the 
Shah Mosque), commemoration (the 
Mosque of Sheikh Lutfallah), sovereign 
administration (the Imperial Palace), and 
trade (Qaisariya Bazaar).
Abbas I’s designers differentiated the 
new city from the old historical centre 
by organizing the street patterns on 
grids that were not oriented toward 
Mecca. The old and new maidans were 
connected by the winding covered street 
of the Great Bazaar, which ran for two 
kilometres and was covered by high stone 
and brick vaults by the order of Abbas I. 
English and Dutch traders lived near the 
bazaar, as Isfahan was home to one of 
the East India Company’s warehouses. 
Where the Great Bazaar met the new 
maidan, a group of buildings was built 
constituting the Qaisariya Bazaar (that is, 
the Imperial Bazaar, built and maintained 
by the emperor). They housed imperial 
manufactures (wholesale silks and 
fine textiles, goldsmiths, silversmiths, 
jewellers), the state mint, a hospital, public 
bath, and a caravanserai. Unlike the shops 
of the Great Bazaar, these were arranged 
on a regular grid and aligned with the new 
city. Their importance to the regime was 
represented by the Qaisariya Gateway to 
the square; no other imperial bazaar in 
the Safavid realm had such a monumental 
entrance.
A number of major religious buildings 
were also constructed in Isfahan in this 
period; including the Mosque of Sheikh 
Lutfallah (1603-1619), conflating the 
style of a mausoleum and a mosque, and 
the Shah Mosque (1611-1666) which 
has a towering 170-foot high domed 
chamber. Unprecedented use of colour 
dominates the decoration of the entrance 
gateways, domes, minarets, and some 
interior spaces of these buildings. The 
use of polychromatic tile as a surface 
ornament was known in other periods 
of Iranian history, but it was the Safavids 
who established colourful tiling as the 
most salient characteristic of Iranian 
architecture, and this decorative style 
reached its zenith in Isfahan.
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Caspian Hyrcanian 
Mixed Forests in 
Northern Iran

Caspian Hyrcanian Mixed 
Forests are 40 million 
years old and span an 
area of one million and 
two hundred thousand 
hectares.These forests, 
which have survived 
from the Tertiary era, 
are considered a living 
museum that showcases 
the evolution of plant and 
animal lives over millions 
of years.These forests have 
over 80 different types 
of trees and 60 different 
types of shrubs. The 
Caspian Hyrcanian Mixed 
Forests were once the 
habitat of the now extinct 
Caspian tiger.The forests 
are home to animals on the 
verge of extinction such 
as the Persian leopard, 
Caspian pheasant and the 
brown bear as well as the 
Corsac fox and the broad-
bill duck. These forests 
have been designated 
as a UNESCO Biosphere 
Reserve.

Sohrab Sepehri: A 
Notable Persian 
Poet, Painter

Sohrab Sepehri was an 
Iranian poet, author 
and painter. He was one 
of the most important 
contemporary poets of 
Iran and his poems have 
been translated into 
many languages such as 
English, French, Spanish 
and Italian.Sohrab Sepehri 
was born on 15th of Mehr 
1307 (October 1928). He 
lived in Kashan as a child 
in his great grand parents’ 
garden in Darvazeh Ata 
Neighborhood.Sohrab 
Sepehri used to paint and 
compose poetry. His family 
was accustomed to culture, 
art and literature.The 
mature behavior of Sohrab 
with his family members, 
friends, acquaintances, 
artists and those connected 
to him was a sign of his 
spiritual and philantropical 
maturity.
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where to stay

Looking for an apartment hotel in the heart of 
Isfahan? One of our offers is the 1-star Hakim 
AP Hotel. It has a close distance to many local 
attractions of this ancient city. However, Shahid 
Beheshti International Airport is 26 kilometers 
away. The following paragraphs will help you 
decide whether this hotel meets your needs.
Isfahan used to be the capital city of Iran twice 
in the past. Therefore, there are many historical 
and architectural sites to visit. It is known as the 
city of culture and civilization. Hence, if you are 
eager to visit a great number of breath-taking 
places, you have chosen a right city. Hakim AP 
Hotel is in a one-kilometer vicinity to Naghsh-e 
Jahan Square. After visiting this beautiful square, 
you can visit the four famous buildings around 
it. Their names are Ali Qapu Palace, Sheikh 
Lotfollah Mosque, Shah Mosque, and Qeysarieh 
Gate (the Grand Bazaar). Moreover, one of the 
most magnificent bridges over Zayandehrud 
River is Si-o-Seh Pol Bridge that is 3 kilometers 
far away. Furthermore, other outstanding sites 
are Monar Jonban, Chehel Sotoun Palace, Vank 
Cathedral, Atigh Jameh Mosque, and many more.
Traveling with your family? Hakim AP Hotel has 
special prices for kids. Residency in the hotel 
is free for kids under 3. 50% discount is also 
included for kids within the age range of 3 to 8.
The general facilities of Hakim AP Hotel are 
lobby, elevator, safe box, fire escape, danger 
alarm and luggage storage. Furthermore, they 
have some special services for your better 
convenience. These services are taxi service, 
currency exchange, store, travel agency, and 
shoe-shining machine. Moreover, you can use 
the hotel transfer service by paying an additional 
cost. You can also have delicious Iranian dishes in 
the hotel restaurant.

Jameh mosque; museum of 
Islamic architecture

where to visit

Jameh mosque of Isfahan, the oldest and biggest 
congregational mosque in Iran, is located very 
close to the Isfahan Grand Bazaar. This mosque 
has been a UNESCO World heritage Site since 
2012.
This building is a representative example of 
Islamic architecture of Seljuqs, Mongol, and 
Safavid eras. It has been continuously renovated 
for almost 1,300 years. When you are walking 
through this mosque, you can see different 
periods of history in every part of the building; 
from very simple stone columns to intricate tiles 
and calligraphy.
There are four Iwans around the courtyard, 
and also two wonderful brick domes, opposite 
each other, on the north and southern side of 
the mosque. The southern dome was built by 
Nizam al-Mulk, and the northern dome by Nizam 
al-Mulk’s rival, Taj al-Mulk. There is a prayer 
room with wonderful massive pillars along the 
northern Iwan.
The most beautiful Mihrab in Iran is situated in 
the “Sultan Uljeito” Shabestan in the northwest 
of the mosque. This exquisite stucco Mihrab is 
designed with dense Quranic inscriptions and 
floral designs. There is also a wooden carved 
Minbar in this Shabestan that has doubled its 
beauty. You can also see the Timurid-era Winter 
Hall (Beit al-Shata) next to this Shabestan which 
was built in 1448 and lit by alabaster skylights.

Isfahan was once one of the 
largest and most important 
cities in Central Asia, 
positioned as it is on the 
crossroads of the main north-
south and east-west trade 
routes that cross Central Asia. 
The city was the splendid 
capital of the Seljuq and Safavid 
dynasties, and is renowned 
for its beauty, which has given 
rise to the Iranian saying that 
“Isfahan is half the world”.
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Islamic Republic of Iran 
Railways’ negotiations with 
German officials to launch 
cargo trains between the 
two countries have been 
fruitful and the first train is 
expected to use this route 
next year, the deputy head of 
IRIR’s International Affairs 
Department said.
“Negotiations started two 
years ago and, at present, 
we are in talks to sort out 
r e g u l a t i o n - c o n n e c t e d 
issues,” Mojgan Kordbacheh 
was also quoted as saying by 

IRNA.The official added that 
this rail route will be used to 
trade goods between Iran 
and Europe.
Hossein Ashouri, a board 
member of Islamic 
Republic of Iran Railways, 
told Financial Tribune last 
year that Iran is planning 
to launch multiple rail 
corridors to Europe.“The 
planned corridors include a 
route from Azerbaijan and 
Russia, another from Georgia 
and Black Sea, and a third 
through Turkey,” he said.

Iran 
lawmakers 
approves bill 
on supporting 
domestic 
goods
 Iranian lawmakers 
approved on Sunday 
the outlines of the 
bill on utilizing the 
maximum production 
and servicing power of 
the country to support 
domestically-made 
goods.
The bill includes 
four chapters and 25 
articles and its details 
will be discussed in 
the future sessions of 
Majlis (Parliament). 
The Iranian 
parliament members 
also approved the 
outlines of bills on the 
correcting the current 
Iranian calendar years’ 
budget during the 
same open session. 
Iran’s Supreme Leader 
Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei named the 
current Iranian year 
‘the year of Support for 
Iranian Products’.
Iran’s 
Central Bank 
Announces 
New Rules for 
Forex Trade
The Central Bank of 
Iran in a directive on 
Saturday announced 
rules and regulations 
for selling and buying 
foreign currency of 
export earnings at 
authorized exchange 
bureaus.
It says the exchange 
shops can purchase 
up to €1 million of 
export earnings or its 
equivalent in other 
currencies and register 
it in the central Sana 
system. 
The exchange rate for 
such purchases can 
be at “market rates” 
with appropriate 
commission that will 
be a maximum of 
1,000 rials for each 
dollar banknote.  The 
exchange shops can 
then sell the currencies 
either for 23 service 
purposes announced 
earlier by the CBI or up 
to €2,000 for personal 
needs to the people. 
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Iran-Germany Cargo Train Expected to 
Roll Next Year

“Non-oil exports have been reached more than 
$27.3 billion and gone beyond $30 billion by 
November 6, which shows about 14% growth 
comparing to the same period last year,” Deputy 
Head of the Trade Promotion Organization of 
Iran Mohammad Reza Modoudi said. 
He also said that Iran’s exports in technical and 
engineering services hit $500 million.
The Central Bank of Iran (CBI) announced 
last Monday that Tehran’s total foreign debts 
reduced by 9 percent in the first six months of the 
current Iranian year (March 21 – September 21), 
showing a significant slump as compared to the 
same period last year.
The volume of Iran’s foreign debt by the end 
of Iranian month of Shahrivar (Sept. 21) hit 
$10,317 million, $6,853 and $3,464 million of 
which is related to the mid-, long-and short-term 
periods, respectively.
CBI also put the total volume of Iran’s foreign 

debt by the end of Iranian month of Mordad 
(August 21) at $10,405 million, the rate of which 
faced a significant decline in the next month.
Statistics show that Iran’s total foreign debts by 
the end of the first Iranian month of Farvardin 
(April 21) hit $11,305 million, showing a 
significant decline in the first six months of the 
current year.
Accordingly, the proportion of Iran’s foreign 
debts to gross domestic product (GDP) stands 
at about 2.5 percent which is considered as a 

partial figure.
Comparing the index of ratio of Iran’s foreign 
debt to GDP with other countries indicates 
that Islamic Republic of Iran is among the 
countries that has the minimum foreign debt 
rate in the world.Foreign debt includes debts of 
a country to foreign lenders which can contain 
the loans received from foreign private banks, 
other governments and international financial 
institutions such as World Bank (WB) and 
International Monetary Fund (IMF).

Foreign Min. starts looking 
into refueling issue for 
Iranian planes in Turkey, 
Lebanon
Secretary of Association of Iranian Airlines told 
Mehr News on Sun. that the Foreign Ministry has 
begun looking into the refueling issue for Iranian 
planes in Turkey and Lebanon.
Maghsoud Asadi Samani told Mehr News 
correspondent on Sunday that the refueling 
issue for Iranian planes in Turkey and Lebanon 
has not yet been resolved.
He added that Iran Civil Aviation Organization 
and the Ministry of Foreign Affairs are currently 
looking for a solution to the issue.
He said suppliers of aviation fuels in Turkey and 
Lebanon refuse fuel to Iranian airplanes under 
the pretext of the US unjust sanctions against 
Iran and problems with financial transactions 
with Tehran.
Samani maintained, however, that despite this 
issue, no flight to these destinations has been 
canceled.
He further expressed hope that the measures 
of the Foreign Ministry and the Civil Aviation 
Organization would resolve the situation in the 
near future.
Early November, Samani confirmed that a 
Turkish company had announced that after 
November 10, it cannot supply fuel to Iranian 
airlines, adding that the issue was “utterly 
unexpected” given the 2.5 million Iranian 
passengers traveling between Iran and Turkey 
annually during 200 flights a week, and after 
Turkey’s official announcement of non-
compliance with the US sanctions.

US bans on Iran incurring 
loss to EU companies: 
Italian media
US sanctions against Iran sustains losses to 
European enterprises, the Italian magazine Il 
Primato Naazionale wrote recently.
Europe has been banned from buying Iranian 
oil and this is a huge economic damage, said the 
magazine.It said that the European enterprises 
active in oil, especially French ones, and the 
automotive industry in the continent, have 
significant interests in Iran and the sanctions 
“remove Europe out of the game”. US President 
Trump announced on May 8 the withdrawal 
from the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), known as Iran nuclear deal, what was 
followed by other parties’ condemnation as well 
as emphasis to stay in the agreement. Brussels, in 
response, updated EU’s Blocking Statute, which 
prohibits EU companies’ compliance with US 
foreign sanctions, to let them continue to work 
with Iran.

A senior trade official announced 
that Iran’s non-oil exports have 
considerably increased during 
the first eight months of the 
current Iranian year (March ,21 
-2018November 2018 ,22).

Iran Ups Non-Oil Exports by 14 
Percent in 8 Months

news

Banking official:
Major European bank keen on 
resuming coop. with Iran
An official working in Iran’s banking system said Sun. 
that the country has held several sessions with a major 
European bank during which the bank has voiced 
readiness to resume cooperation with Iran in the face of 
US sanctions.
Ahmad Taheri Behbahani made the remark during the 
unveiling ceremony for a banking mobile application on 
Sunday.
He said that a number of foreign banks which used to 

write letters to Iran a few days ago saying it would be 
impossible for them to continue cooperation with Iran 
due to sanctions, are now saying that they want to resume 
cooperation with the Islamic Republic in the face of US 
sanctions.
He added that a major European bank has voiced 
readiness to resume financial transactions with Iran after 
several sessions held between the two sides.
Taheri maintained that Iran had no problem with 
supplying pharmaceuticals and basic goods during 
the previous era of sanctions before the signing of the 
JCPOA in 2015, and the country would be continuing 
its activities in the banking and financial sectors, as 

well as the supply of 
pharmaceuticals, basic 
goods and medical 
equipment under the 
current sanctions.
US withdrew unilaterally 
from the JCPOA in May 
and re-imposed sanctions 
against Iran which had 
been lifted under the 2015 
deal. Washington’s second batch 
of sanctions came into force on Nov. 5, t a r g e t i n g 
Iran’s banking and oil sectors, which in effect posed 

 Trump, Xi Agree to 90-Day Tariff 
Pause Citing Progress on Trade 
Disputes
US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping 
announced Saturday evening a 90-day pause on new tariff 
actions as the two countries attempt to finalize an agreement 
on intellectual property, technology theft, and non-tariff 
trade barriers.The White House announced the agreement 
in a statement following Trump and Xi’s working dinner 
in Argentina as part of the G20 summit of nations, The Hill 
reported.“President Trump and President Xi have agreed 
to immediately begin negotiations on structural changes 
with respect to forced technology transfer, intellectual 
property protection, non-tariff barriers, cyber intrusions 
and cyber theft, services and agriculture,” the White House 
said in a statement.“China will agree to purchase a not yet 

agreed upon, but very substantial, amount of agricultural, 
energy, industrial, and other product from the United States 
to reduce the trade imbalance between our two countries,” 
the statement continued, adding that “China has agreed 
to start purchasing agricultural product from our farmers 
immediately”.If the two countries cannot reach a deal within 
90 days, the White House says, existing 10% tariffs on $200 
billion worth of Chinese goods will be increased to 25%.“This 
was an amazing and productive meeting with unlimited 
possibilities for both the United States and China. It is my great 
honor to be working with President Xi,” Trump stated in a 
statement released by the White House.News of an agreement 
and further planned trade negotiations between US and 
China’s leaders come following months of back-and-forth 
tariff actions by both administrations, with the US accusing 
China of intellectual property theft from US companies 
operating in the country as well as other unfair trade  
practices.

 Iran Opens 5 Employment Offices 
Abroad
An Iranian official said the Labor Ministry has opened job 
offices in five foreign countries to send job applicants abroad 
and support them in their career.In an interview with Tasnim, 
Mohammad Akbarbnia said job offices in Australia, Canada, 
Oman, Turkey and Denmark have been licensed by the Iranian 
Ministry of Cooperative, Labor and Social Welfare to attract 
and support Iranian skilled workforce.

The offices have been set up after coordination with the 
Foreign Ministry and the Iranian embassies in those countries, 
he added.Iranian employees living abroad can get assistance 
from the job offices to address their legal problems, he 
noted, saying those offices are also tasked with searching job 
opportunities available in the foreign countries in order to 
help Iranian job seekers.In June, officials from Iran’s Technical 
and Vocational Training Organization and Germany’s 
University of Applied Sciences (FHM) agreed on a program on 
training Iranian technicians seeking jobs in Germany.



Israeli Police Recommend 
Bribery Charges Against 
Benjamin, Sara Netanyahu
Israeli police recommended bringing bribery 
charges against Prime Minister Benjamin 
Netanyahu and his wife, Sara, according to 
media reports.
Case 4000 investigators claim that they have 
found evidence that the PM and his wife 
promoted the interests of Bezeq, Israel's largest 
telecommunications company, in exchange 
for favourable coverage from media sources 
including the popular news website Walla, 
Sputnik reported.
"The evidence base indicates that the 
relationship the Prime Minister and his closest 
associates had with (the owner of Bezek) Mr. 
Shaul Elovich was corrupt," the press release 
said.
Knesset legislator Yoel Hasson demanded that 
Netanyahu resign after the police published 
their Case 4000 findings.
"Netanyahu, your time is over," Hasson said, 
adding that "Israel must go to elections, not in 
May or November, but now!"
Netanyahu responded by issuing a statement, in 
which he said that the police recommendations 
against him had no legal basis.
"These recommendations were determined 
and leaked even before the investigations 
began," Netanyahu stated.
"I'm sure that in this case the relevant 
authorities, after examining the issue, will reach 
the same conclusion: that there was nothing 
because there is nothing," he added.
The Netanyahus have been repeatedly 
questioned as part of the investigation.
The "Case 1000" has focused on Netanyahu's 
receipt of expensive gifts from members of the 
business community, the total value of which is 
estimated at 300,000$.
No resolution bans Iran’s missile 
tests or program: FM spokesman
“Iran’s missile program is a defensive plan, 
based on the needs of our country,” Iranian 
Foreign Ministry spokesman, Bahram Qassemi 
said, reacting to US Secretary of State Mike 
Pompeo’s recent allegation that Iran’s missile 
tests violate UN Security Council resolution 
2231.In a Sunday statement, Qassemi 
underlined that Iran’s missile program is 
defensive in nature and has been drawn up 
based on the country’s needs.
“No resolution passed in the Security Council, 
has banned Iran’s missile tests or program,” he 
stressed.
Speaking directly to the US secretary of state, 
Qassemi said,” It’s interesting and ridiculous 
that you refer to a resolution that not only 
you have violated by unilaterally and illegally 
withdrawing from the JCPOA, but also you urge 
others to breach it, and even threaten to punish 
or slap sanctions on them if they implement the 
agreement”.

Trump Has No ‘Sustainable Solutions’ 
for Migrant Crisis: US Analyst

“President Trump has no long-term 
sustainable solutions. In fact, most of the 
extreme Trump proposals all come from 
Stephan Miller who gives every indication he 
(is) lashing out based on his bad experiences 
with persons of color while in High School,” 
Rodney Martin, a former congressional 
staffer based in Los Angeles, told Tasnim.
Following is the full text of the interview.
As you know, US President Donald 
Trump has authorized troops on the 
Southwest border with Mexico to use 
lethal force in order to protect Customs 
and Border Protection personnel from 
incoming migrants, according to the 
Pentagon. On Tuesday, senior Border 
Patrol and Homeland Security officials 
said authorities used excessive force 
when they lobbed tear gas into Mexico, 
targeting crowds of migrants, including 
women and children, who rushed the 
border fence. What does Trump’s “lethal 
force” authorization mean at the border?
Martin: First, it is important to note, the 
deployment of US Troops on the US/Mexico 
Border is not new, President Wilson in 1910 
sent General Pershing and the US Army to the 
border and actually incurred into Mexico.
In 1989 General Colin Powell created a 
special Task Force that included US Troops 
on the Border to aid in the "War on Drugs" 
during the Administration of George H.W. 
Bush. Interestingly, this Task Force remains 
active and operates out of Ft. Bliss and 
according to the Pentagon has seized 15$ 
Billion in illegal drugs.
From 2008-2006 President George W. Bush 
deployed US Troops to the Border under 
Operation Jump Start with the mission to 
assist in further Drug Enforcement efforts. 
Two years later President Barrack Obama 
ordered US Troops to the Border under 
Operation Phalanx for Drug Enforcement 
efforts.
It is important to understand that the Posse 
Comitatus Act restricts the use of US Military 
Troops for domestic policies. This was 
indeed tested during the Administration of 
President Dwight D. Eisenhower. President 
Eisenhower's Attorney General Herbert 
Brownell, a man I personally met and had 
conversations with prior to his passing, 
spearheaded what was called "Operation 
Wetback" which was a mass deportation 
effort and sought to use US Troops in the 
effort, this was specifically denied by the 
Defense Department citing the Posse 

Comitatus Act.
As with inability of Eisenhower 
Administration to use US Troops for 
"Immigration" enforcement the Trump 
Administration also is restricted by the 
Posse Comitatus Act in any effort to use 
US Troops for any domestic policy or 
enforcement. US Troops deployed on the 
Border are limited to supporting US Border 
Patrol and other domestic Agencies charged 
with Border enforcement.
As to the use of "lethal force", for the most 
part this is political hyperbole on the part 
of President Trump aimed at ginning up the 
emotions of his political base. Obviously 
if in the course of their support activities, 
if any US Soldier comes under real and 
direct physical attack or threat, they may 
protect themselves. It should be noted it was 
NOT US Troops firing tear gas in the recent 
engagements along the US/Mexico Border, 
but rather Border Patrol Agents.
I do not envision US Troops engaging in any 
such operations as the Defense Department 
has a history going back to the Eisenhower 
Administration of refusing such efforts.
For weeks, President Trump has been 
making the case that the migrant caravan 
poses an immediate and serious danger 
to the United States. Do you believe so?
Marin: President Trump makes such 
statements to keep emotions running 
high within his political base, this is not 
constructive.
Overall, every country must have real 
Immigration Policies that provide for the 
vetting of all those seeking to enter its 
Borders. Even liberal Canada has stringent 
policies.
A major problem in the USA is suffering 
blowback from over a century of military & 
economic imperialism, which is manifesting 
itself in the form of Migration, i.e. the US has 
harvested resources from a great many 
countries, often leaving a wasteland behind, 

now the people are following the resources. 
Who can blame them?
The USA is undergoing a "Change" for the 
2nd time in 50 years, like the Civil Rights 
Era in the 60's many Americans will have to 
decide if they want to "fight the change" or 
embrace it and be a positive part of it. Trump 
represents those who are vowing to go down 
fighting.
Don’t you think that the migrant situation 
near Tijuana undercuts Trump’s 
proposed solutions?
Martin: President Trump has no long-term 
sustainable solutions. In fact, most of the 
extreme Trump proposals all come from 
Stephan Miller who gives every indication he 
(is) lashing out based on his bad experiences 
with persons of color while in High School.
A real leader would recognize that 
the Migration crisis on the US/Mexico 
Border should mandate a closer working 
relationship with Mexico. The migration 
issue is taxing Mexico as well. It should 
be noted that Mexico has offered most of 
the migrants asylum, the US should assist 
Mexico in those efforts if it does not want to 
grant asylum itself.
A number of human rights organizations 
have slammed the move by the 
Trump administration. However, the 
international community has still 
remained silent in the face of the use of 
“lethal force” against men, women, and 
kids at the border. How could the world 
help stop this violence?
Martin: This is not surprising, obviously 
Israel cannot condemn "lethal force", given 
its horrendous record.
I suspect the real reason the international 
community is silent is because of fear of 
retaliation by the US in the form of economic 
terrorism also known as Sanctions. The US 
has a history of imposing its will either by 
military or by economics, i.e. by brute force 
or by starvation.

An American political analyst said 
President Donald Trump has “no long-
term sustainable solutions” to ease the 
border crisis between the US and Mexico.

Leaders of the Group of 20 (G20-) 
nations on Saturday signed off on a 
final statement pledging to fix the 
world trading system, with all but 
US President Donald Trump also 
expressing support for the Paris climate 
agreement.
The statement finalized after the two-
day summit in Buenos Aires, Argentina, 
calls for reforming the World Trade 
Organization but does not mention 
protectionism because the US resisted 
those discussions, according to The 

Associated Press.
The statement also said that 19 leaders 
reaffirmed their commitment to 
fighting climate change through the 
Paris agreement, with Trump being the 
sole holdout.
The agreement is nonbinding.
Trump has long bashed the 2015 Paris 
accord, which was negotiated under 
the Barack Obama administration, and 
announced the United States's exit from 
the agreement last year.
He has also pushed back on the 

findings of a report released by his 
administration last week outlining the 
potentially devastating consequences 
of climate change.
Trump disputed the scientific 
consensus that human activity 
contributes to climate change during 
an interview with The Washington Post 
on Tuesday.
“One of the problems that a lot of people 
like myself, we have very high levels of 
intelligence but we’re not necessarily 
such believers,” Trump stated, adding 

that 
“you look at our air 

and our water and it’s right now at a 
record clean”.

G20- Leaders Agree on Trade, Trump Bucks Others on Climate
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French President Vows Punishment for 
Violent Paris Rallies
Perpetrators of the violence in ongoing protests in Paris will be punished, French President 
Emmanuel Macron said Saturday.
Speaking during a press conference of the G20 summit in Buenos Aires, Macron stated 
that those who are responsible for the attack on police officers and vandalization of 
a monument in the capital will be "held responsible for their acts", Anadolu Agency 
reported."What happened in Paris today has nothing to do with the pacific expression of 
legitimate anger," he added.Thousands of "yellow vest" protesters have gathered in Paris 
for the last two weeks to protest Macron's controversial fuel tax.
During Saturday's protests, the yellow vests entered the famous Champs-Elysées Street 
throwing stones and bottles at the police and setting public property ablaze. 

Envoy: No Obstacles to Iran-Spain 
Cooperation
 Spanish Ambassador to Iran Eduardo Lopez Busquets stressed that Tehran and Madrid 
can develop relations and cooperation without interruption.
"The important thing is that Iran and Spain have had highly positive relations and there is 
no problem for our interactions," Busquets told reporters in the Northeastern province of 
Khorassan Razavi on Sunday.
He added that Tehran and Madrid can take different steps to expand their relations in 
tourism and agricultural fields.
"Saffron and pistachio are two important Iranian products whose trade should receive 
more serious attention as they can be extensively traded in the world," Busquets 
underlined.

The United States 
will continue backing 
the Saudi-led war on 
Yemen, Secretary of 
State Mike Pompeo 
stated, despite a 
humanitarian crisis 
in the impoverished 
country and outrage 
over the kingdom 
in the wake of Jamal 
Khashoggi’s murder.
"The program that 
we're involved in today 
we intend to continue," 
Pompeo said, speaking 
from a Group of 20 
summit in Buenos Aires 
on Saturday, presstv 
reported.
Yet, he acknowledged 
that the crisis in Yemen 
has reached "epic 
proportions".
In a rare classified 
briefing on Wednesday, 
Pompeo and Defense 
Secretary Jim Mattis 
tried to convince US 
senators to allow the 
assistance to continue, 
but to no avail.
Although the White 
House had urged a 
"no" vote, American 
senators voted 37-63 
to consider ending 
Washington’s support 
for the Saudi-led 
aggression on Yemen.
The exact same 
measure had failed on 
the chamber’s floor in a 
55 to 44 vote in March.
US President 
Donald Trump has 
thrown his support 
behind Saudi Crown 
Prince Mohammad 
bin Salman, who 
reportedly ordered the 
assassination of the 
dissident journalist 
and Washington Post 
columnist at the Saudi 
consulate in Turkey last 
month.
Pompeo asserted that 
there is no "direct 
evidence" implicating 
the country’s de facto 
ruler.
The White House has 
been under pressure 
over close ties with 
the Saudi government 
amid the Khashoggi 
fallout.
US lawmakers and 
Turkish President 
Recep Tayyip Erdogan 
maintain that the 
crown prince and 
other top Saudi 
leaders should be 
held accountable 
for Khashoggi's 
assassination,Saudi 
Arabia has 
acknowledged the 
murder, yet left many 
questions unanswered.

Pompeo: US to 
Keep Backing 
Saudi War on 
Yemen

Iran
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Iran lawmakers approves bill on 
supporting domestic goods

Instagram should have representative in Iran: official
Secretary of Iran's Supreme Council of Cyberspace said that it is essential 
for Instagram to have a responsive representative in Iran.Abolhassan 
Firouzabadi made the remarks on Sunday on the sideline of an IT-related 
project inauguration ceremony in Tehran.According to a regulation passed by 
the Supreme Council of Cyberspace, every foreign-based messaging app which 
has more than one million users in the country should have a representative here, 
he highlighted.“In this regulation, the definition of messengers includes social media 
platforms; so the social media of Instagram should have a responsive representative in the country 
and also it should not take out the information of Iranian users.”The same kind of laws also exists in Europe 
and messaging apps cannot take out the information of European people from the continent, and based 
on this fact, foreign messaging apps should not be allowed to export information from Iran, he added.

A senior official at Iran 
Insurers Syndicate said 
all parties involved in the 
liability insurance of the 
Iranian oil tanker “Sanchi” 
that sank in the East China 
Sea in January have made 
their compensation 
p ay m e n t s . S p e a k i n g 
to reporters on Sunday, 
Mohsen Qarehkhani said 
all vessels have two kinds 
of insurance coverage, 
namely liability insurance 
and hull insurance.The 
hull insurance of Sanchi 
had been covered by 
Iranian companies and 
the liability insurance 
by foreign companies, 
he said.The official also 
said all parties involved 
in the liability insurance 
of the Iranian oil tanker 
are foreigners and their 
shares of compensation 
have been paid.
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Parliament speakers of six countries-Iran, 
Afghanistan, Turkey, China, Russia, Pakistan- 
are slated to attend the second conference 
on the challenges of confronting terrorism and 
strengthening inter-regional ties on Friday in 
Tehran.
Asad Qaiser speaker of the national assembly 
of Pakistan who chaired the first round of 
the conference will cede the presidency of the 
conference to Ali Larijani Iran's parliament speaker.
In the first round of the conference which took place 
last year in Islamabad the parliament speakers of 
Iran, Pakistan, Turkey, China, Russia and Afghanistan 
decided to enhance regional counter-terrorism 
cooperation.
Earlier on November 20, Iranian President Hassan 
Rouhani described his country as a pioneering state 
in combating terrorism, and said Iran, which is one 
of the victims of the weapons of mass destruction, is 
a major opponent of such weapons in the world.
President Rouhani made the remarks on Wednesday 
speaking at the regular weekly cabinet session in 
Tehran.
Stating that the Islamic Republic of Iran is the 
pioneer of fighting terrorism, he said, “Iran is the 
biggest victim of aggression, terrorism, and the use 
of weapons of mass destruction."
Rouhani highlighted that Iran's past experience 
in being victimized by the use of weapons of mass 
destruction is one of the reasons that now it is "the 
major state in fighting WMDs".
He added, “Today, we should be –and are- the top 
country in not letting terrorists take advantage of 
different financial systems for transferring money."
Iran has announced in numerous occasions that it 
welcomes bilateral and multilateral cooperation on 
combatting terrorism in the world, and it has been 
the major supporter of Iraqi and Syrian governments 
in their campaign against the ISIL and similar 
terrorist groups.
On Sunday, Iraqi President Barham Salih who 
was visiting Tehran at athe head of a senior Iraqi 
delegation met with Iranian Supreme Leader 

Ayatollah Seyed Ali Khamenei and appreciated 
Tehran's assistance to Baghdad in the fight against 
terrorist groups, adding, "Iran played a huge role in 
defeating terrorism through its supports (for Iraq)."
On last Monday, Special Assistant to Iran's Foreign 
Minister in Political Affairs Hossein Jaberi Ansari and 
Syrian President Bashar al-Assad met in Damascus 
and the two sides vowed to keep up their mutual 
cooperation on fighting terrorist and extremist 
groups.
Iran and Syria have pledged to keep counter-
terrorism cooperation and to counter US bids to 
revive terrorists and create obstacles to prolong the 
war in the Arab country.
Jaberi Ansari and President Assad reiterated the 
importance of Syrian-Iranian relations as a factor 
of stability.
The two sides reaffirmed both nations' 
determination to continue combating terrorist 
groups operating across the region.
They also underlined the need for a political 
settlement as the sole solution to the Syrian crisis. 
They also vowed to resist any pressure by the United 
States, which is attempting after its failure to revive 
terrorists to topple the government in Damascus.
Iran has been offering military advisory support to 
Syria at the request of the Damascus government, 
enabling its army to speed up its gains on various 
fronts against terror outfits.
However, over the past few years, Israel, the closest 
ally of the US has frequently attacked military targets 
inside Syria in an attempt to prop up terrorist groups 
that have been suffering defeats in the battle against 
Syrian government forces.
Also, Iranian Foreign Ministry Spokesman Bahram 
Qassemi voiced Tehran's readiness to cooperate with 
the European countries in fighting terrorism and 
extremism, in his meeting with the Norwegian and 
Swedish ambassadors to Tehran, on November 05.

"Physical barriers in the urban space are among 
the main factors of disabled and veterans' 
isolation. Unfortunately, to get in to banks and 
cinemas, disabled people are forced to enter from 
exit doors. Also, public swimming pools have not 
been appropriated for the disabled," Mohammad 
Pourkhalili said.

Pointing out that we should reduce the cost of 
disabled people's traffic in the city, he added, 
"Escalators cannot help the disabled in places like 
metro stations and only elevators can move them 
efficiently."
"Some departments like Civil and Personal Status 
Registration office don’t have elevators, and disabled 
people cannot use the stairs," he noted.
Referring to the appropriation of pavements for 
disabled people, he added, "Some problems related 
to appropriating the pavements have been solved, 
but the disabled people's needs in these places have 
not been fully met yet."
"The Bus Company has taken out good measures 
regarding appropriating and facilitating disabled 
people's access to urban services," he continued.

Managing-Director of Iran's Bank Saman Seyed 
Ahmad Taheri Behbahani announced on Sunday 
that a major European bank has offered increasing 
transactions and mutual cooperation despite the US 
sanctions.
"A giant European bank has demanded for continued 
cooperation with Bank Saman," Taheri Behbahani 
said.He added that his bank plans to focus on 
supplying the Iranian people's needs to medicine 
and foodstuff after Washington's brutal sanctions 
against Tehran.
"Today, Bank Saman is well known across the world 
and is in an acceptable status irrespective of the 
political bottlenecks imposed on the country," Taheri 
Behbahani said.
On November 5, the US Treasury Department 
reinstated all sanctions on Iran lifted under the 2015 
nuclear deal.According to Treasury Secretary Steven 
Mnuchin, the sweeping sanctions see 700 people 
blacklisted, including people who were granted relief 
under the 2015 deal, as well as over 300 new names.
The Trump administration has agreed to allow eight 
countries to continue purchasing Iran’s crude oil after 
Washington’s sanctions on Tehran took place.
EU Foreign Policy Chief Federica Mogherini 
underlined in November that the EU was trying 

hard to preserve the JCPOA, and said that efforts 
were underway to implement the Special Purpose 
Vehicle (SPV).The SPV which was promised by Iran’s 
key European trading partners back in September 
after a meeting of foreign ministers of the remaining 
signatories to Iran nuclear on the sidelines of the UN 
General Assembly meeting in New York is supposed 
to keep Iran’s financial relations with Europe alive 
under the US sanctions.
Europeans' honesty in dealing with Iran nuclear 
deal of July 2015 ,14 is seriously doubted by Iranian 
masses that are discontent with talks with European 
counterparts.
In contrast with what European politicians and 
government are stating, many experts in Iran are 
suspicious of Europe's genuine commitment to the 
letters of the nuclear agreement of July 2015 ,14, and 
are voicing their discontent with what they describe 
as Europe's strategy of killing time.
Even some commentators like Seyed Mostafa 
Khoshchashm are calling the Iranian government 
to start meaningful modifications in JCPOA 
undertakings, and specially remove the cap on the 
country's enriched uranium stockpile after the US 
unilateral withdrawal from the agreement; a call 
which is gaining momentum among the Iranians.

Tehran to Host 2nd Anti-Terrorism ConferenceDisabled to commute cheaper than ever

Saying that disabled people are usually forced 
to use private taxis, a member of Isfahan 
disability community said, "If appropriate 
urban public transportation are provided, 
disabled people won't need to pay for the 
private taxis."

The second conference on the challenges of 
confronting terrorism and strengthening inter-
regional ties will be held on December 7th in the 
Iranian capital, Tehran.

President: European Bank Ready for Interactions with 

Iranian Counterpart
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