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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,441,005,001,000قدیم

سکه طرح 
4,160,0005,182,000جدید

2,150,0002,331,000نیم سکه

1,220,0001,241,000ربع سکه

680,000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18425950539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24567,910718,720 عیار ادامه در صفحه 

بازار آشفته این روزها؛

کارخانه ها گران می فروشند 
یا مغازه ها؟!

فروش یک محصول توسط تولیدکنندگان به 
واحدهای صنفی معادل قیمت درج شده روی 
محصول یا با قیمتی بســیار نزدیک به قیمت 
نهایی، نرخ گذاری محصوالت را با چالشــی 
جدی مواجه کرده است و بعضا شاهد فروش 
اقالم مختلف با قیمتی باالتر از قیمت درج شده 

روی محصوالت هستیم.
مقوله افزایش قیمت مــواد غذایی این روزها 
بیش از هر مســاله دیگری زندگی و معیشت 
مردم را با خود درگیر کرده اســت و متاسفانه 
هیچ نهاد نظارتی به تخلف های صورت گرفته 
چه در بخش تولید و چه در سطح عرضه ورود 
نمی کند و برخی تولید کنندگان و فروشندگان 

آن گونه که می خواهند ...

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه      بازار ارز اصفهان با تمرکز در خیابان سپه امروز و دیروز شاهد انبوه جمعیتی است که برای فروش ارز به ویژه دالر راهی این خیابان شده اند.  فروشنده بسیاری در بازار هست اما خریداری وجود ندارد.

اینجا خیابان سپه، هیچ کس دالر نمی خرد؛ 

سقوط ادامه دارد
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خودرو

خودروبانک
گـــزارش

 تجربه رانندگی با 
کوییک اتوماتیک پالس؛

آپشن های بیشتر برای هیچ!
کوییک نام محصول 
گــروه  جدیــد 
خودروسازی سایپاست که برخالف تولیدات 
پیشین این شرکت از امکانات رفاهی بهتری 
برخوردار اســت. ما نیز فرصت را غنیمت 
شــمردیم تا در ماه های ابتدایی ورود این 
هاچ بک جدید به بازار، به بررسی نقاط قوت 
و ضعف آن بپردازیم. با ما همراه باشید و با 

کوییک بیشتر آشنا شوید.

  طراحی ظاهری
از آن جایی که معرفی کوییک مدتی پس از عرضه 
ساینا به بازار صورت گرفت، می توان آن را نسخه 
هاچ بک ساینا دانست که با اندکی تغییر به عنوان 
محصولی مجزا به بازار معرفی شده است. طراحی 
ظاهری کوییک به گونه ای اســت که نمی توان 
آن را نه زیبا دانســت نه زشت. کوییک خودرویی 
است که در دسته هاچ بک ها قرار دارد اما باتوجه 
به موفقیت این روزهای هاچ بک  کراس ها در بازار، 
طراحان سایپا با به کارگیری از المان های طراحی 
این دسته از خودروها توانسته اند ظاهری شبیه  به 
کراس را برای این خودرو رقم بزنند. در نمای جلوی 
کوییک اصلی ترین مشخصه ای که توجه را به خود 
جلب می کند، سپر عضالنی و حجیم شده ای است 
که محفظه ورودی هوای بزرگی را در دل خود جا 
داده است. این موضوع در بحث طراحی بسیار حائز 
اهمیت اســت اما در این خودرو عدم هماهنگی 
جلوپنجره و سایر ادوات نصب شده روی سپر، سبب 
شــده تا ظاهری ناهماهنگ بوجود آید. از طرفی 
نصب دی الیت در کنار چراغ ها مه شــکن باعث 

شــده تا ظاهری بروز و مدرن برای این خودروی 
داخلی ایجاد شود. هنگامی که از نمای جانبی به 
این خودرو نگاه می کنید، شباهت زیادی با تیبا 2 
یا همان تیبای هاچ بک دارد. با بررسی نمای عقب 
این خودرو می توان متوجه کپی کاری ناشیانه ای از 

چراغ های ب ام و شد.

 طراحی داخلی
 با یــک نگاه اجمالــی به درون کابیــن می توان 
تغییرات طراحی فضای کابین کوییک را نسبت 
به سایر تولیدات ســایپا به خوبی مشاهده کرد، 
البته گفتنی است که کابین کوییک در واقع نسخه 
ارتقا یافته کابین ساینا است. یکی از مشکالتی که 
گریبان گیر بســیاری از خودروهای تولید داخل 
است، کیفیت بســیار پایین متریال مصرفی در 
کابین خودروهاست.اما یکی از بخش های عجیب 
و نه چندان زیبا در کابین کوییک، کنسول میانی 
داشبورد بوده که با رنگی عجیب و ناموزون تضاد 
غیر قابل تصوری را ایجاد کرده است. یکی دیگر از 
نقاط ضعف درون کابین کوییک، دقت مونتاژ پایین 
قطعات است، به طوری که فاصله و درز میان ادوات 
نصب شده روی داشبورد و تودری ها به قدری است 

که به راحتی می توان در نگاه اول متوجه آن شد. 

  امکانات رفاهی و آپشن ها
سایپا کوییک را با سه تیپ پایه، فول و پالس راهی 
بازار کرده که تفاوت این سه تیپ تنها در امکانات 
رفاهی و نوع گیربکس خالصه می شود. کوییک 
پالس که به عنوان تیپ فول آپشــن شــناخته 
می شود، عالوه بر امکانات رفاهی موجود در دو تیپ 
قبلی، دارای مواردی از جمله سیستم نمایش فشار 
باد تایرها یا TPMS ، سیستم ورود و خروج بدون 
کلید، سیستم استارت خودرو بدون نیاز به کلید و با 

استفاده از دکمه، سیستم صوتی مجهز به نمایشگر 
۷ اینچی لمسی رنگی، سیستم ناوبری ماهواره ای 
با استفاده از جی پی اس، سیستم اتصال موبایل از 

طریق بلوتوث و دوربین دنده عقب است.

  مشخصات فنی پیشرانه
گروه خودروسازی ســایپا از همان پیشرانه قبلی 
خود که در خودروهایی همچــون تیبا، تیبا 2 و 
ساینا مورد اســتفاده قرار گرفته است، برای هر 
ســه تیپ کوییک در نظر گرفته، بنابراین باز هم 
نمی توان کوییک را خودرویی جدید دانست، زیرا با 
بهره گیری از پلتفرم ساینا و پیشرانه ای قدیمی پا به 
عرصه رقابت گذاشته است. به هر حال باید گفت که 
پیشرانه چهار سیلندر خطی با حجم دقیق 1503 
سی سی وظیفه تامین نیروی پیشرانه این هاچ بک 
1105 کیلوگرمی )1065 کیلوگرم در نسخه پایه( 
را بر عهده دارد. حداکثر توان خروجی این موتور 8۷ 
اسب بخار در 5300 دور در دقیقه و حداکثر گشتاور 
آن 128 نیوتون متر در 4000 دور در دقیقه است. 

  تجربه رانندگی با سایپا کوییک
باتوجه به وجه اشتراک پیشرانه درنظر گرفته شده 
برای کوییک با ســایر خودروهای تولیدی سایپا، 
نمی توان انتظار چندانی از ســواری این خودرو 
داشت، کما اینکه گیربکس اتوماتیک CVT به 
خودی خود از شتاب و لذت ســواری می کاهد، 
حال اینکه این گیربکس با یک پیشــرانه ضعیف 
کوپل شده اســت انتظار شتاب مناســب از این 
خودرو نمی رود.  مصرف سوخت باال یکی دیگر از 
معایبی است که این روزها صدای مالکان کوییک را 
درآورده است، ما نیز در روز تست کوییک، باتوجه 
به رانندگی در شهر، عدد سیکل ترکیبی مصرف 
سوخت 9.5 تا 10 لیتر در 100 کیلومتر را تخمین 
زدیم که برای خودرویی با این مشخصات فنی و 

ابعاد واقعا زیاد به نظر می رسد. 

  نتیجه گیری
در پایان باید بگوییم که اگر پیش از آن خودرویی 
مانند تیبا یا ساینا را داشتید، هرگز به سراغ کوییک 
نروید، زیرا اضافه شــدن چند آپشــن به خودرو 
نمی تواند شما را ارضا کند، چون از لحاظ کیفیت 
سواری، نکته مثبت اضافی به شما ارایه نمی کند. از 
طرفی این روزها باتوجه به افزایش شدید قیمت ها 
در بازار، خرید کوییک، کار چندان منطقی به نظر 
نمی رســد. بنابراین در نهایت می توان گفت که 
مدیران سایپا در ابتدا الزم است تا مشکالت ذاتی 
پلت فرم خود در زمینه های فنی، ایمنی و کیفی 
را حل و فصل نمایند و پس از آن به سراغ افزودن 

آپشن های رفاهی و افزایش قیمت بروند.

مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان گفت: 
با توجه به مشــکالت اقتصادی، تنها 30 
درصد از بودجه 88 میلیارد تومانی منطقه 

یک محقق شده است.
مهین شکرانی که در سلسله نشست های 
»سه شنبه ها با رسانه« سخن می گفت، 
اظهار کرد: منطقه یک شهرداری اصفهان 
با دارا بودن 81 هزار نفر جمعیت از شرق به 
محور چهارباغ، از شمال به خیابان فروغی، 
از غرب به بزرگراه شهید خرازی و از جنوب 

به رودخانه زاینده رود منتهی می شود.
وی با بیان اینکــه 33 درصد از بافت این 
منطقه فرسوده است و بافت تاریخی کمی 
دارد، ادامه داد: با توجه به اینکه منطقه یک 
در مرکز شهر قرار دارد و هشت بیمارستان 
مهم شــهر در این منطقه احداث شده، 
دارای ترافیک زیادی است؛ البته با وجود 
ترافیک باالی خودرو، ســرانه پارکینگ 
منطقه یک، مناسب و جوابگوی نیاز مردم 

بوده است.
مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان با 
بیان اینکــه در حال حاضر ســازندگان 
مســکن و واحدهای تجاری در خیابان 
شــمس آبادی ملزم به تامین پارکینگ 
هســتند، اضافه کرد: در محدوده خیابان 
طالقانی، پارکینــگ طالقانی در نزدیکی 
مجموعه های پزشــکی  ســال ها پیش 

احداث شده، همچنین پارکینگ عمومی 
جهان نما در اختیار شــهروندان است که 
امیدواریم فرهنگ اســتفاده از پارکینگ 

بین شهروندان نهادینه شود.
شــکرانی با اشــاره به احداث پارکینگ 
زیرســطحی خیابان اردیبهشــت گفت: 
این پارکینگ حد فاصل خیابان طالقانی 
و میرداماد در زمینی به مساحت سه هزار 
و 300 مترمربع در حال احداث اســت و 
گنجایش 105 خودرو را خواهد داشت که 
امیدواریم تا پایان سال بهره برداری شود.

وی افزود: در محدوده خیابان اردیبهشت 
احداث یک پارکینــگ عمومی دیگر نیز 
پیش بینی شده است، البته در حال حاضر 
به سختی مجوز دائر کردن مطب در این 
منطقــه از جمله خیابان شــمس آبادی 

صادر می شود.
مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان با 
اشاره به پروژه های منطقه یک شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از پروژه های 
این منطقه احــداث مجموعه فرهنگی 
اندیشــکده شهید بهشــتی در مجاورت 
منزل شهید بهشتی اســت که البته این 
منزل نیز به ایــن مجموعه اضافه خواهد 
شد؛ این پروژه ســه هزار و 500 مترمربع 
آزادســازی نیاز دارد که یک هزار و 800 
مترمربع آن انجام شده و مابقی آن مربوط 

به خیابان شــهید بهشــتی در حال آزاد 
سازی است.

شکرانی به احداث مجموعه فرهنگی شهید 
خرازی اشاره و اظهار امیدواری کرد: سایر 
نهادها همچون بنیاد شهید همکاری الزم 
را با شــهرداری اصفهان برای احداث این 
مجموعه انجام دهد؛ منزل شهید خرازی 
که در حال حاضر مادر آن شهید واالمقام 
در آن ســکونت دارد در دل مجموعــه 

فرهنگی شهید خرازی خواهد بود.
وی سرانه فضای ســبز این منطقه را 5.8 
مترمربع اعالم کرد و گفت: در تابســتان 
کم آبی  بــا مدیریت منابع آبــی از خزان 

زودرس درختان آن جلوگیری شد.
وی با اشاره به بسته تشویقی ساخت و ساز 
شهرداری اصفهان تاکید کرد: شهرداری 
بسته تشویقی خوبی برای پالک های واقع 
شده دربافت فرسوده ارایه کرده تا مردم به 
بازسازی بافت های ناکارآمد تشویق شوند.

شکرانی گفت: خوشبختانه اکثر متقاضیان 
دریافت پروانه ســاختمانی منطقه یک 
ســاکنان بافت فرسوده هســتند، البته 
تجمیع پالک های ریزدانه باید مورد توجه 
قرار گیرد، اما متاسفانه ساکنان بافت های 
فرسوده از طرح تجمیع استقبال نمی کنند 
که اگر حاضر به این اقدام شوند امتیازات 
ویژه ای از شهرداری دریافت خواهند کرد. 

در نشست خبری مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان عنوان شد: 

تامین تنها یک سوم بودجه منطقه 

 33 درصد از بافت 
این منطقه فرسوده 

است و بافت تاریخی 
کمی دارد.با توجه به 
اینکه منطقه یک در 
مرکز شهر قرار دارد 
و هشت بیمارستان 

مهم شهر در این 
منطقه احداث شده، 

دارای ترافیک 
زیادی است؛ البته 

با وجود ترافیک 
باالی خودرو، سرانه 

پارکینگ منطقه یک، 
مناسب و جوابگوی 
نیاز مردم بوده است.

چندی است سلسله نشست های »سه شنبه ها با رسانه« در شهر برپاست و مدیران مناطق شهری و سازمان ها و ادارات مرتبط در نشستی صمیمانه و البته 
شفاف با اهالی رسانه سخن می گویند و خروجی آن در نشریات مکتوب و مجازی منتشر می شود. این برنامه در سه شنبه اخیر به یکی از بانوان عمران اندیش 

شهری مهین شکرانی اختصاص داشت. او مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان است. 

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اقدامی که 99 درصد مسافران جهان انجام 
می دهند

رییس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران گفت: ما امروزه 
در زیرساخت های گردشگری بسیار مشکل داریم، 

بانک های ما برای مبادله ارز دچار مشکل هستند 
و متعاقبا مسافر خارجی نمی تواند از کارت های 

الکترونیکی مالی و ارزی استفاده کند.
حســن انصــاری ، رییس جامعه گردشــگری 

الکترونیکی ایران در مراسم تقدیر از فعاالن صنعت 
گردشگری استان تهران به مناسبت...

 بازار روی دالر 
9 تومانی را دید!

 در صورتــی کــه اکثــر مردم 
پیش بینی می کردنــد دالر در 
چنــد روز آینده مــرز 40 هزار 
تومان را هم رد کنــد اما این بار 
دالر روی خوشــش را به دالالن 
نشــان نداد و با کاهش ناگهانی 
قیمت حتی بــه 9 هزارتومان تا 
کنون هم رسیده است و با موج 
بزرگ فروشنده دالر بعید نیست 
این قیمت کمتر هم بشود! این 
روزها بسیاری ازمردم که حتی 
برخی از آنها تا کنون یک دالر هم 
خرج نکرده اند و فقط به عنوان 
سرمایه از آن استفاده می کنند 
برای حفــظ دارایی خــود دالر 
خریده اند، فارغ از اینکه آن قدرها 
هم این بازار قابل اطمینان نبوده 
و مشخص نیســت که دالرهای 
خریداری شده آنها بتواند سود 
منطقی برایشان به ارمغان آورد 
یا خیر؟ با شنیدن خبر کاهش 
ارز در روزهای آتــی  خریداران 
خرده پــای ارز به بازار ســرازیر 
شده تا دالر  های اندک خود را به 
فروش بگذارند و از ضرر احتمالی 
جلوگیری کنند اما دالالن به دو 

دسته  تقسیم شده اند؛ ...
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 بازار روی دالر
 9 تومانی را دید!

ادامه از صفحه یک:
...    آنهایــی که هنوز هــم بر این 
باورند که مــی توانند از بــازار ارز 
ســودهای جذابی به دست آورند 
و دســته دیگر افرادی کــه نگران 
از دســت دادن بخشــی از مــال 
خود هســتند؛ زیــرا در روزهای 
 گذشته دالر بســیاری خریداری

 نموده اند.
با تفویض اختیارات جدید ســران 
قوا بــه رییس کل بانــک مرکزی 
برای مدیریت بــازار ارز، این بانک 
وارد عمل شد و به همین دلیل بازار 
 ارز روند کاهشی را در پیش گرفته 

است.
بانک مرکزی از طریــق بانک ها و 
صرافی های مجاز در بازار ارز مداخله 
و اقدامات الزم برای کنترل نرخ ارز را 
انجام داده است که به نظر می رسد 
این اقدامان نتیجه مثبتی برای این 
بازار داشته اســت و همچنان ادامه 

دارد.
واقعیــت این اســت کــه اتفاقات 
اخیر در بــازار ارز و جهــش آن به 
خاطر متغیرهای اقتصادی نبوده، 
بلکــه رفتارهــا و اخبار سیاســی 
 و بین المللــی روی آن اثرگــذار

 بوده است . 
 اما کاهــش نــرخ ارز دالیل زیادی 
می تواند داشته باشد  تزریق ارز به 
بازار و ورود افراد متعدد برای فروش 
از دالیل کاهش نرخ ارز در روزهای 

گذشته است.
 تعداد کســانی که از نگرانی ریزش 
برای فروش آمده اند و برخی هم که 
دالرهایی با نرخ پایین خریده  بودند 
و اکنون سود خوبی برده اند، به بازار 
می آیند تا با فروش، نوســان گیری 
کرده و مجدد منتظر رشــد قیمت 
می مانند. که البته معلوم نیســت 
دیگر رشد قیمتی وجود داشته باشد 

یا خیر.
 به نظر می رســد خود دالالن نیز 
دچار ســردرگمی در این شرایط 
شده باشند زیرا قیمت ها به حدی 
در نوسان است که ریسک پذیری 
این افراد را نیز دچار مشــکل کرده 
زیرا کم نیســتند افرادی که تمام 
زندگی و سرمایه خود را در ماه های 
اخیر بر روی دالر گذاشته باشند و 
 اکنون بر سر  چند راهی خطر ناکی 

هستند. 
شاید این نقطه عطفی برای زندگی 
آنها باشد یا صعود تا بی نهایت و یا 

سقوط به قعر دره.
 اینجاســت که میگویند» همیشه 
تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد 

نگذارید«
با بررســی واقعیت های اقتصادی 
ایران می توان به این نتیجه رسید 
که افزایش نــرخ ارز بــا هیچ یک 
از واقعیت هــای اقتصــادی ایران 
هماهنگی نداشــته و این افزایش 
قیمت یک افزایش قیمت توهمی 
بوده اســت؛ دولت خــودش اجازه 
داد نرخ ارز باال بــرود و حاال تالش 
می کند نرخ ارز را پاییــن آورده تا 
 مردم را از نظر اقتصادی راضی نگه

 دارد.
 شاید هم گرانی این چند روز اخیر 
ارز به این دلیل اســت که با کاهش 
ناگهانــی قیمت ارز مــردم به یک 
رضایتمندی برسند و گمان کنند 
دولت توانســته نرخ ارز را کنترل 
کند در واقع دولت با این کارش به 
 مرگ گرفت تا مــردم به تب راضی

 شوند. 
اما زبان بازار زبان دیگری اســت ، 
وقتی دالر هزار تومانی در بازار بود 
با وقتی دالر 10 هزار تومانی در بازار 
موجود باشــد رضایت مندی مردم 
چه تفاوت های شــگرفی خواهد 

کرد؟!

کوثر بابایی
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بهره برداری از خط دو قطار شهری اصفهان تا ۱۴۰۲
مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان گفت: عملیات عمرانی احداث خط دو قطار شهری 

اصفهان آغاز شده و طبق برنامه زمان بندی، تا سال 1۴0۲ مورد بهره برداری قرار می گیرد.
سید محمدرضا بنکدار هاشمی اظهارکرد: طول مسیر خط دو قطار شهری اصفهان 1۵ کیلومتر است که 

از بلوار شهید غفاری واقع در زینبیه آغاز و در ابتدای خیابان کهندژ خاتمه پیدا می کند.
وی افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی چهار پروژه شفت ورودی تی. بی. ام دپوی زینبیه، ایستگاه های 

حرم زینبیه، عاشق اصفهانی و عمان سامانی به طول چهار کیلومتر آغاز شده و پیمانکاران پروژه ها مشغول 
فعالیت شده اند.

مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در خط دو قطار شهری اصفهان 1۶ ایستگاه پیش بینی 
شده است، تصریح کرد: با تزریق بودجه و فروش اوراق مشارکت، عملیات عمرانی خط دو آغاز شده و طبق برنامه زمان بندی قرار است تا 

سال 1۴0۲ به بهره برداری برسد.
وی ادامه داد: فاز دوم خط دو قطار شهری اصفهان از خیابان کهندژ تا میدان شهدای خمینی شهر هنوز در دستور کار اجرایی سازمان قطار 

شهری قرار ندارد.

از ۱۷۳۰ واحد تولید طال در اصفهان فقط ۳۰ واحد فعال است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: افراد بزرگی در صنعت طالی کشور و 
استان اصفهان فعال بودند اما در حال حاضر از یک هزار و ۷۲0 واحد تولید و ساخت طال در استان اصفهان 

کمتر از ۳0 واحد فعال است.
عبدالوهاب سهل آبادی صبح سه شنبه در همایش میز کشوری طال و جواهر در اتاق بازرگانی اصفهان، 

اظهار کرد: مسئوالن اقتصادی استان باید دالیل این اتفاق بزرگ و مهم را جستجو کنند، باید بررسی کرد 
چه اتفاقی افتاده که صنعت طال و جواهر با تعداد باالیی از نیروهای شاغل و کارگر روبه تعطیلی است.

رییس خانه صنعت، معدن وتجارت ایران خاطرنشــان کرد: اینگونه نیست که فعاالن این صنف فقط به دلیل 
پرداخت مالیات، صادرات را رها کنند بلکه عوامل مختلفی این مشکالت را رقم زده که حاصلی جز پر شدن زندان ها و 

شلوغی دادگاه ها نداشته است.
سهل آبادی یادآور شد: پیش از این طالی خام به استان وارد و طالی ساخته شده از این استان خارج می شد؛ اما متاسفانه اکنون صنعت طال 
به شدت دچار مشکل شده است. وی گفت: سال هاست درخواست این صنف از مسئوالن این است که ارزش افزوده بر اصل طال وضع نشود 

بلکه از دستمزد گرفته شود؛ اما همچنان این مشکل ادامه دارد و این خواسته پاسخ داده نشده است.

خـــبــــر

نماینده مردم گلپایگان:
آب خلیج فارس و دریای خزر به فالت مرکزی ایران انتقال می یابد

 عضو کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسالمی با اشاره به چالش جدی 
کم آبی در برخی از استان ها گفت : آب خلیج فارس، دریای عمان و دریای 

خزر به فالت مرکزی کشور انتقال می یابد.

علی بختیار افزود : آب یکی از مسائل محوری و مهم در قانون برنامه ششم توسعه 
است و در زمان حاضر کشور با مســاله کمبود این مایه حیاتی مواجه است که در 
این ارتباط راهبرد تامین آب و باالبردن منابع آبی از طریق شیرین سازی آب دریا 

و گند زدایی مطرح شده است. 
نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شــورای اســالمی اظهارداشت: 
انســتیتو آب و انرژی در دانشــگاه شــریف در این زمینه شــروع به کار کرده و 
طی ۲0 تا ۳0 ســال اخیــر در زمینه شــیرین کــردن آب دریــا مطالعاتی هم 
 داشــته اســت و محورهای مطالعاتی در زمینه شیرین ســازی در اختیار آن ها 

قرار دارد. 
وی یادآور شــد : نماینــدگان تاکنون در ایــن زمینه جلســات و کارگروه های 
متعــددی برگــزار کردند که امســال موضــوع شــیرین ســازی و انتقال آب 
 به فالت مرکزی ایــران را از دریای عمــان، خلیج فارس و دریای خزر داشــته

 باشیم. 
بختیار تصریح کرد : این موضوع در حال بررسی است که بتوانیم آب دریای یادشده 

نیز به طور قطع شیرین و به منطقه مرکزی ایران انتقال می یابد.

 این نماینده مجلس همچنین بهینه ســازی و استفاده درســت از منابع آبی در
 بخش های صنعتی و استفاده درست از پساب ها و مدیریت مصرف آب را به عنوان 

نکته های قانونی در قانون برنامه ششم توسعه ذکر کرد.
به تاکید وی در این راستا همه بخش های مرتبط در زمینه تامین آب و باال بردن 

منابع آبی باید کوشا باشند. 
طرح ملی شــیرین ســازی و انتقال آب خلیج فارس به اســتان های مرکزی و 
کویری کشــور با صرف بیش از 18 هزار میلیارد ریال اعتبار با مشارکت 9 بانک 
 در قالب یک کنسرسیوم در دست اجرا و قرار است در ســال 98 به بهره برداری

 برسد.
در زمان حاضر استان های واقع در مرکز ایران از جمله اصفهان ، یزد ، قم ، سمنان 
با کم آبی جدی مواجه هستند که خشکسالی یک دهه اخیر ناشی از تغییر اقلیم بر 

شدت این چالش افزوده است.
کارشناسان امر با اشاره به معضل کم آبی در کشور بر ضرورت اصالح الگوی مصرف 
و اســتفاده بهینه آب و نهادینه ســازی فرهنگ مصرف آب در همه بخش های 

آشامیدنی ، کشاورزی و صنعتی تاکید دارند.

از حــدود ســاعت 1۴ 
بعدازظهر روز دوشنبه 
قیمت انواع ارز به ویژه 
دالر در بازار کشــور رو 
به کاهش رفت که این 
قیمــت در اصفهان نیز 
ریزش کــرد و به گفته 
صرافی ها، قیمت دالر تا ساعت ۲1 
شــامگاه به حدود 100 هــزار ریال 

رسید.
یکی از صرافان اصفهان روز سه شنبه 
گفت : فروشــنده بســیاری در بازار 

هست اما خریداری وجود ندارد.
شاه آبادی با اشــاره به اینکه نیروی 
انتظامــی از مدت ها قبــل اقدام به 
جمع آوری دالل های ارزی از سطح 
خیابان ها بــه ویژه خیابان ســپاه 
اصفهان کرده بود، افزود : نمی توان 
گفت ازدحام جمعیت بسیار زیادی 
در این محل بود اما فروشــنده های 

زیادی بــه صرافی هــا و خیابان ها 
مراجعه می کردند.

وی تاکید کــرد : ای کاش تمهیدات 
اقتصادی برای کاهش نرخ ارز زودتر 
انجام می شد نه زمانی که نرخ دالر به 

حدود ۲00 هزار ریال رسید.
کریم زاده یکــی دیگــر از صرافان 
اصفهان نیز بــا بیان اینکــه اکنون 
میزان عرضه از تقاضا بیشــتر شده 
است، گفت : همین امر باعث ریزش 

قیمت دالر شد.

باطنی یکی دیگر از صرافان اصفهان 
نیز گفت که باید تا ظهر منتظر ماند 
تا قیمــت های جدید ارز مشــخص 
 شود و اکنون نمی توان قیمتی اعالم 

کرد.
 بر اســاس برخی اخبار منتشر شده 
در شــبکه های اجتماعــی قیمت 
دالر تا لحظــه مخابره خبــر به زیر 
100 هزار ریال نیز رســیده و حتی 
برخی فروشــندگان دالرهای خود 
 را به قیمــت حدود 80 هــزار ریال

 فروخته اند.
تعدادی از کارشناسان اقتصادی نیز 
تاکید دارند که رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی نقش بســیاری در ریزش 
قیمــت ارز از روز دوشــنبه در بازار 

کشور داشته اند.
گزارش های بســیاری از شهرهای 
مختلــف کشــور دربــاره هجــوم 
فروشــندگان ارز خانگی بــه مراکز 
خرید و فروش ارز از روز گذشــته تا 

کنون مخابره شده است.

اینجا خیابان سپه، هیچ کس دالر نمی خرد؛ 

انبار نمک حبیب آبادسقوط ادامه دارد
نرگس کریمی:  نمک خوراکی به عنوان یکی از مهم ترین چاشنی های غذایی 
در کل دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده  غذایی برای بدن انسان ضروری 
است به طوری که در صورت دریافت نکردن نمک، ممکن است انسان دچار 
نارسایی های زیادی شود. از آن جا که بدن انسان قادر به تولید نمک نیست از 
مهم ترین عناصر خوراکی موجود در خانه هاست. از طرفی دیگر، نمک با خاصیت  
ضدمیکروبی خود به عنوان یک نگهدارنده مفید نیز استفاده می شده است.اما تا 
به حال به این موضوع توجه شده است که در زمان گذشته، این عنصر چه نقشی 
را ایفا می کرده است؟  تقریبا سه قرن پیش از میالد مسیح چینی ها، مصری ها و 
رومی ها جزو اولین تمدن هایی بودند که قادر به استخراج نمک از طریق معادن و 
جوشاندن آب دریاها بودند. از آن جا که این عنصر نادر بوده و استخراج آن بسیار 
ســخت، دولت ها مالیات های گزافی برای آن در نظر می گرفتند. چینی های 
هزینه  کشورگشایی و حتی ساختن بسیاری از بناهایشان را از تجارت نمک 
تامین می کردند. در روم نیز نمک به عنوان یک ابزار سیاسی برای حاکمیت و 
کنترل بر جامعه بود، هرگاه حکومت نیازمند حمایت مردم بوده برای نمک به 
مردم یارانه پرداخت می کرده و به حکومت خود ادامه می داده است. اما امروزه 
این عنصر به راحتی و با قیمت بسیار پایین در هر خانه ای یافت می شود و شاید 
برای کسی مهم نباشد که مردم اصفهان در زمان قدیم، چگونه نمک خود را 

فراهم می کرده اند؟
در گذر از مسیر اصفهان به سمت شهرستان اردستان شهر حبیب آباد با فاصله  
حدود 1۲ کیلومتری در کنار گذر اصلی شهر حبیب آباد و بلوار شهید بهشتی 
)روبروی خیابان ارشاد(، بنایی به چشم می آید که نظر بیننده  کنجکاو را جلب 
می کند و مجبورش می کند جایی بایستد و به سراغ این منزل گاه رو به ویرانی 
اما چشم گیر برود. بنایی ساخته شده از خشت و گل و نمایی آجری محصور به 
چهار دیوار که سه وجه آن به حکم قضای روزگار و بنده فرو نشسته و آجر و بلوک 
به جایش نشسته اند و یک وجه شمالی آن هنوز چون پدران نشانه ای از اصالت 
خویش )خشت و گل( دارد. این چهار دیوار در طی طریق روزها به دالیلی که 
صرفا در حد گمان است، دچار رانش شده و با استفاده از پشت بندهای آجری و 
چوبی مهار شده است. در ورودی آن دری است آهنی و بزرگ و داخل محوطه 
انبوهی از سفیدی چشم را می زند. پر است از نمک سفید در قطع سنگ های خرد 
و بزرگ و پودر. به محض ورود آنچه به ذهن خطور می کند گالیه از بی توجهی 
در واگذاری این مکان به انبار نمک است فکر می کنید که این بنا نیز به مانند 
بسیاری از بناهای تاریخی دیگر در پی بی توجهی مسولین به انبار تبدیل شده و 
آن هم از نوع انبارنمک. پرس وجو از صاحب مکان و اهالی محله، این حد ناراحتی 
را تعدیل می کند چرا که مشخص می گردد؛ این مکان از ابتدا با کاربری انبار 
نمک ساخته شده است و اهالی آن را به اداره  نمک می شناسند. این بنا با ارتفاع 
تقریبی ۴/۵ متر در نما دارای ۷ تاق تیزه دار می باشد که این تاق ها در سه ردیف 
تکرار شده و با پوشش تاق و تویزه فضای داخلی انبار را تشکیل می دهند. قسمت 
داخلی آسیب بسیار دیده است به نوعی که ساخت قسمت شمالی کامال ریخته 
است و تاق های داخلی نیز در معرض آسیب جدی تخریب واقع شده بودند. بنا 

به گفته  اهالی قدمت این بنا به ۲00 سال پیش می رسد.
به گفته  اهالی، نمک حبیب آباد از مکان فعلی پایگاه هفتم شکاری، از گودی 
نمک با دست جمع آوری می شد و سپس توسط تاچه کش ها از گودی نمک 
خارج و ده تا پانزده روز در اطراف گودی نمک پهن می شد تا خشک شود و پس 
از این زمان توسط االغ یا استر به این مکان انتقال داده می شده است و پس از 
پرداخت عوارض آن، شبانه در ساعت ۲ تا ۲/۵ بامداد نمک به سمت اصفهان و 
خمینی شهر برده می شده است تا صبح گاه به مقصد رسیده و محصول خود را در 
برابر کاال، گندم، جو، برنج و یا خرما مبادله نموده تا مخارج روزانه  خود را تامین 
کنند. گفته می شود که نمک این منطقه به دلیِل شفافیت و طعم بسیار خوب، 
مرغوب ترین نمک خوراکی در محدوده  استان اصفهان و چهارمحال وبختیاری 

بوده است.
 با احداث فرودگاه استخراج نمک از معادن اطراف فرودگاه، توسط اهالی شهر 
حبیب آباد منع شد و در حال حاضر نمک موجود در این انبار از دریاچه نمک قم 
تامین می شود و بیشتر مصرف دام دارد. بنای انبار نمک نیز متاسفانه در وضعیت 
اسفباری به سر می برد و آسیب های رانش شدید در جرزها و رطوبت صعودی 
آن را تهدید می کند. آیا این بنا به عنوان تنها انبار نمک استان اصفهان شایسته  
رسیدگی و حتی ثبت در آثار ملی نیست؟ آیا احیای این بنا به عنوان یک موزه  
نمک که قابلیت بازگویی تاریخ نمک به عنوان یک عنصر باارزش و نیروی محرک 
بسیاری از انقالب ها و دگرگونی های تاریخی را دارد، یک الزام نیست؟ آیا حفظ، 
نگهداری، مرمت و احیای انبار نمک حبیب آباد به عنوان تنها موزه  نمک موجود 

در ایران قابل بررسی نیست؟

 بازار ارز اصفهان همزمان با دیگر شهرهای کشور، روند 
کاهشی نرخ دالر و دیگر ارزها را تجربه می کند و امروز دالر 
در این شهر با قیمت کمتر از ۱0 هزار تومان معامله می شود.

 به دنبال ایجاد موج کاهش قیمت ارز که از دو روز گذشته 
در بازارهای شهرهای مختلف کشور آغاز شده است، بازار 
ارز اصفهان با تمرکز در خیابان سپه امروز و دیروز شاهد 
انبوه جمعیتی است که برای فروش ارز به ویژه دالر راهی 

این خیابان شده اند.

گــزارش

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    فروشنده بسیاری در بازار هست اما خریداری وجود ندارد.

تعدادی از کارشناسان 
اقتصادی نیز تاکید 
دارند که رسانه ها و 

شبکه های اجتماعی 
نقش بسیاری در ریزش 
قیمت ارز از روز دوشنبه 
در بازار کشور داشته اند.

    

وی خاطرنشان کرد : تشکل های زیست محیطی می توانند 
نقش مهم و موثری در پیشبرد اهداف محیط زیست استان 

و کشور داشته باشند.
مدیــرکل حفاظت محیــط زیســت اســتان اصفهان به 
نقش و جایگاه ســازمان های مردم نهاد در تحقق توســعه 
پایدار اشــاره و اضافه کرد : تشــکل های زیست محیطی 
ظرفیت های بــزرگ اجتماعی به شــمار مــی آیند که با 
اســتفاده از توان و پشــتوانه مردمی آنان می توان در برابر 
 بســیاری از نامالیمات این بخش امــروز جامعه تاثیرگذار

 بود.
دانیالی تصریح کرد : معرفی مناطق حفاظت شده، شناسایی 
کمبودها، ارایه راهکارها، فرهنگ ســازی محیط زیســت 
در همکاری و هم افزایی با این تشــکل ها میسر است و در 
این راستا آنها می توانند با همت بیشتر گام های موثرتری 

بردارند.
وی ادامه داد : تالش مجموعه محیط زیســت استان بر این 

است که با جلب مشــارکت مردمی و بین بخشی قدم های 
خوبی برای محیط زیست استان برداشته شود.

در آغاز این نشست نمایندگان هر یک از تشکل های محیط 
زیست اســتان ضمن ارایه عملکرد ، دیدگاه ها خود را برای 

حفاظت محیط زیست مطرح کردند. 
در استان اصفهان ۲۷ ســازمان مردم نهاد زیست محیطی 

فعالیت دارد. 
تاالب بین المللی گاوخونی یکی از تاالب  های مشــهور در 
جلگه مرتفع مرکزی ایران به  شــمار می  آید، این تاالب که 
منطقه  ای به وسعت ۴۷۶ کیلومتر مربع را پوشانده، در 1۶۷ 
کیلومتری جنوب شــرق اصفهان در کنار شهر ورزنه و در 

مجاورت تپه  های شنی واقع  است.
این تاالب با داشــتن منابع زیســتی غنی، پناهگاهی برای 
 پرنده های مهاجر اســت و بــا همه این ویژگــی  ها یکی از 

جاذبه  های گردشگری محسوب می شود.
چند سالی است که بدلیل خشکسالی، تخصیص بیش از حد 

آب به صنایع و کشاورزی و تامین نکردن حقابه زاینده رود، 
آبی وارد این تاالب نشد تا اینکه در اوایل تیر سال 1۳9۴با 
 اقدامات ســازمان حفاظت محیط زیســت، آب رودخانه 
زاینده  رود دوباره به تاالب بین  المللی گاو خونی رسید و این 

تاالب پس از 10سال آبگیری شد.
از ســوی دیگر در چند سال اخیر توســعه نا متوازن استان 
اصفهان سبب ایجاد مشکالت و چالش های زیست محیطی 
بسیاری شــامل آلودگی هوا، آلودگی آب، کم  آبی، خشکی 
تاالب گاوخونی و رودخانه زاینده  رود و افت شدید آب  های 

زیر زمینی شده است.
 تــاالب بیــن المللــی گاوخونــی در ســال هــای اخیر

 به دلیل کاهش بارش ها در حوضه زاینده رود و برداشــت 
بی رویــه در این حوضه آبــی، به منطقه ای خشــک بدل 
شــده اســت، این تاالب نقش عمده ای در اکوسیســتم 
 منطقه به ویژه پراکنش ریزگردهــا تا کویری مرکزی ایران 

دارد.

تامین حقابه تاالب گاوخونی اولویت محیط زیست است
مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت : تامین حقابه تاالب بین المللی گاوخونی واقع در این استان اولویت نخست این نهاد است. سید رحمان 
دانیالی روز سه شنبه در دومین نشست سازمان های مردم نهاد محیط زیست استان در سالن اجتماعات این نهاد افزود : تامین حقابه زیست محیطی 
زاینده رود و احیای تاالب بین المللی گاوخونی بایستی به عنوان اولویت نخست محیط زیست مد نظر مجموعه مردم و مسئوالن استان و کشور باشد. وی 
با استناد به پژوهش و مطالعات انجام شده توسط مراکز دانشگاهی درباره تبعات خشکی تاالب بین المللی گاوخونی اظهارداشت : خشک شدن این تاالب 
در طوالنی مدت به ایجاد کانونی برای تولید گرد و غبار منجر خواهد شد که تا شعاع 500 کیلومتری می تواند اثرات غیرقابل جبرانی بر محیط زیست و سالمت 

زیستمندان وارد کند.



16 میلیارد ریال صرف توسعه شبکه برق گلپایگان شد
مدیر امور برق شهرستان گلپایگان گفت : 16 میلیارد ریال در نیمه اول امسال از محل اعتبارات شرکت 

توزیع برق استان اصفهان و طرح های تملک دارایی صرف پروژه های برق این شهرستان شد.
شاپور حدادی پور افزود : اعتبار یاد شده صرف توســعه شبکه فشار ضعیف و نصب کنتورهای فهام، 
احداث شبکه و نصب ترانس در گلشهر، بهسازی و جابه جایی شبکه 20 کیلو ولت و پست محله قلعه 

موتور، تقویت ولتاژ بلوار مادر، احداث شبکه 20 کیلوولت ، نصب ترانس درمانگاه افخمیه ، بهینه سازی و 
جابه جایی شبکه فشار ضعیف گوگد شده است.

مدیر امور برق شهرستان گلپایگان گفت: تعویض کنتورهای معیوب، بهسازی وجا به جایی شبکه فشار ضعیف 
محله رباط پیرعلی، احداث شبکه 20 کیلوولت و نصب ترانس پارک شادی شهرک الوند ، نصب ترانس روستای آرجان، 

تبدیل شبکه به کابل شهر گوگد، بهسازی شبکه برق روستاهای اسفرنجان، رباط ملکی، کلوچان و دم آسمان و روشنایی بلوار 
اصلی رباط سرخ از دیگر پروژه ها یی که در بخش برق گلپایگان اجرا شده است.

حدادی پور با اشاره به اینکه کلیه مناطق شهری و روستایی این شهرستان از روشنایی برق برخوردارند افزود: در 6 ماه اول امسال 734 
مشترک به مشترکان برق شهرستان افزوده شد و مجموع مشترکان در این شهرستان به 52 هزار و 702 عدد رسید.

کسب نتایج ارزشمند از طریق استقرار رویکردهای جهان تراز در شرکت فوالد مبارکه
با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت فوالد مبارکه و تیم اعزامی از بنیاد کیفیت اروپا، آیین افتتاحیه 
ارزیابی تعالی سازمانی )EFQM( برگزار شد.در این مراسم، دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل فوالد مبارکه 
ضمن ارایه بخشی از دستاوردهای این شرکت، حضور فوالد مبارکه در این ارزیابی را فرصتی برای بهبود و 
کسب تجارب و استانداردهای جدید در سطح جهانی دانست و گفت: به منظور حضور هرچه موفق تر در 

بازارهای جهانی بسیار به جا بود که این شرکت را در سطح اروپایی نیز ارزیابی کنیم.وی بهره مندی از بهترین 
رویکردهای مدیریتی در سطح جهان را از اولویت های فوالد مبارکه دانست و افزود: مدیریت منابع مختلف 

شرکت با به کارگیری الگوهای موفق مدیریتی موجب شده تا فوالد مبارکه نتایج ارزشمند و پایداری را برای ذینفعان 
مختلف خلق کند و لذا سطح رضایت و عالقه مندی به عملکرد این شرکت به نحو مناسبی افزایش یابد. وی از تمامی همکاران 

و مدیران شرکت خواست همکاری صادقانه ای با ارزیابان داشته باشند تا نقاط قوت و قابل بهبود سازمان به خوبی مشخص شود.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان اولین شرکت ایرانی حاضر در سطح جهانی جایزه تعالی سازمانی در دوره قبلی ارزیابی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا 
)EFQM( که مهرماه سال گذشته برگزار شد، توانست با کسب عنوان سرآمد ملی و تقدیرنامه پنج ستاره به جایزه جهانی تعالی سازمانی راه 

یابد.شایان ذکر است برنامه ارزیابی این دوره از روز شنبه هفتم مهرماه آغاز شد و به مدت چهار روز ادامه داشت. 

مقولــه افزایــش قیمت 
مــواد غذایی ایــن روزها 
بیش از هر مساله دیگری 
زندگی و معیشت مردم را 
با خود درگیر کرده است 
و متاســفانه هیــچ نهاد 
نظارتی بــه تخلف های 
صورت گرفته چــه در بخش تولید و چه 
در ســطح عرضه ورود نمی کند و برخی 
تولید کنندگان و فروشندگان آن گونه که 
می خواهند از آب گل آلود ماهی می گیرند 
و دود این مساله بیش از هر کس دیگری 
به چشم مردم و مصرف کنندگان می رود.

   تولیدکنندگان قیمت را به سقف 
رسانده اند

آنچه در گفت وگو بــا واحدهای فروش 
نسبت به آن مطلع شدیم موضوع فروش 
برخی محصــوالت توســط واحدهای 
تولیدی به فروشــندگان با همان قیمت 
درج شده روی محصول است و یا رقمی 
بســیار نزدیک به قیمت فروش اســت. 
مساله ای که موجب شــده تا واحدهای 

فروش در خصوص برخــی محصوالت 
مجبور باشند اقالم خود را با بیش از رقم 
درج شده یا حاشیه سود پایین بفروشند. 
از این مســاله نیــز کــه بگذریم قیمت 
محصوالت برای فروشندگان به باالترین 
حد ممکن رسیده و حاشیه سود توسط 
تولید کنندگان به کمترین قیمت کاهش 

یافته است.
به طور مثال محصولی که با قیمت 3700 
تومان عرضه می شــود، با قیمتی معادل 
3510 تومان به واحد فــروش فروخته 
شده است. در این بین واحدهای فروش 
به شدت از گران کردن قیمت محصوالت 
توسط تولید کنندگان معترض هستند 
و می گوینــد که با هر گونــه اعتراض به 
تولیدکنندگان به آن ها اعالم می شود که 
شرایط به همین منوال است و اگر تمایل 

ندارند به آن ها جنسی نخواهند فروخت.
مســاله دیگری که واحدهای فروش این 
روزها با آن درگیر هستند کاهش عرضه 
از سوی واحدهای تولیدی است. به طور 
مثال اگر 20 قلم از یک کاال را می خواهند 
تعداد کمتری به آن ها داده می شود و در 

این رابطه نیز دستشان کوتاه است.
افزایــش قیمــت محصوالت از ســوی 
کارخانه ها باعث شده است سوپرمارکت ها 
و فروشگاه های بزرگ برخی کاالها را بدون 
توجه به قیمت درج شده روی آن ها عرضه 
کنند که طبق قانون تعزیرات حکومتی 
این کار تخلف است، اما نایب رییس اتاق 

اصناف ایران معتقد است در شرایط کنونی 
این کار تخلف محسوب نمی شود، چون 
کارخانه ها گران تر از نرخ درج شده، کاال را 
به واحدهای صنفی می فروشند و آنها هم 

مجبور به تغییر قیمت هستند.

   کارخانه ها گران می فروشند
ایــن درحالی اســت کــه موضــوع به 
سوپرمارکت ها ختم نمی شــود. برخی 
خریداران از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ 
هم گزارش دادند که »در مواردی نه تنها 
تخفیف های وعده داده شــده در فروش 
کاالها برای آن ها در نظر گرفته نشــده 
است، بلکه برخی کاالها گران تر از قیمتی 
که روی آن درج شــده به فروش  رسیده 

است«.
طبق قانون تعزیــرات حکومتی، گران 
فروشــی یعنی عرضه کاال یا خدمات به 
بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط 
مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی 
و عدم اجرای مقــررات و ضوابط قیمت 
گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که 
منجر به افزایش بهــای کاال یا خدمات 
برای خریدار شود که جریمه آن بر اساس 
میزان گران فروشی توسط دادگاه تعیین 

می شود.
در عین حــال نباید از برچســب گذاری 
قیمت در ســوپرمارکت  ها بــه راحتی 
بگذریــم. در پی افزایــش قیمت برخی 
محصوالت در بــازار، رییــس اتحادیه 

ســوپرمارکت داران بیان کرد که دالالن، 
برخی کاالها را به قیمت درج شده روی 
آنها به مغازه داران می فروشند و با توجه 
به اینکه فروش باالتر از قیمت مندرج روی 
کاال گران فروشی و جرم محسوب می شود، 
فروشندگان مجبورند آن ها را به قیمت 
خرید بفروشند. این در حالی است که در 
برخی سوپرمارکت ها، مغازه داران برچسب 

قیمت جدید روی کاالها درج می کنند.
در این باره محمود هاشمی ، نایب رییس 
اتاق اصناف ایران، با تاکید بر این که از نظر 
اتاق اصناف درج قیمت جدید روی کاالها 
تخلف نیســت، گفت:  برخی کارخانه ها 

جنسی را که هنوز روی خط تولید دارند، 
گران تر از قیمت درج شده به مغازه داران 
می فروشــند؛ بنابراین مغــازه داران نیز 
مجبورند آن ها را به قیمت روز بفروشند و 

این کار تخلف محسوب نمی شود.

   تخلف در سطح عرضه است
محمدرضا مرتضوی ، رییس کانون صنایع 
غذایی ایران در ارتباط با مســائل مطرح 
شده در خصوص افزایش قیمت موادغذایی 
توســط واحدهای تولیدی و نیز مسائلی 
که در مورد فــروش محصوالت کمترین 
حاشیه سود برای فروشندگان و رخ داده و 

اینکه بعضا قیمت برخی محصوالت بیش از 
قیمت درج شده روی محصول است، اظهار 
کرد: اگر واحد تولیدی اقــدام به فروش 
محصوالتش با قیمتی باالتــر یا معادل 
قیمت درج شــده روی محصول نهایی 
می کند باید هر چه ســریع تر این مساله 
گزارش داده شود و دستگاه های نظارتی 
نیز نسبت به آن ورود کنند. هر چند که باید 
اعالم کنم سوء استفاده در سطح عرضه رخ 
می دهد و کارخانه و کارخانجات با قیمتی 
که در فاکتور درج می شود محصول خود 
را می فروشــند و مغایرتی در این زمینه 

وجود ندارد.

بازار آشفته این روزها؛

کارخانه ها گران می فروشند یا مغازه ها؟!

خبرهای دو خطیگردشگری

در مواردی نه تنها 
تخفیف های وعده 

داده شده در فروش 
کاالها برای آن ها 

در نظر گرفته نشده 
است، بلکه برخی 
کاالها گران تر از 

قیمتی که روی آن 
درج شده به فروش 

 رسیده است.

فروش یک محصول توسط تولیدکنندگان به واحدهای صنفی 
معادل قیمت درج شده روی محصول یا با قیمتی بسیار نزدیک 
به قیمت نهایی، نرخ گذاری محصوالت را با چالشی جدی مواجه 
کرده است و بعضا شاهد فروش اقالم مختلف با قیمتی باالتر از 

قیمت درج شده روی محصوالت هستیم.

تسنیم
گـــزارش

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اقتصاد ایران
03

چهارشنبه 11 مهر 1397  | شمـاره 58

ISFAHAN
N E W S

دامداران ادعای وزیر را 
رد کردند

در حالی که وزیر صنعت، معدن و 
تجارت مدعی شــده که دامداران 
حاضر نیستند حتی با قیمت 2000 
تومان هم شیر خام را به کارخانه های 
لبنی تحویل دهند، مسئوالن وزارت 
جهاد کشــاورزی و دامداران این 
مســاله را رد و اعالم کــرده اند که 
نه تنها کاهشــی در تولید و عرضه 
شیر خام به وجود نیامده است، بلکه 
قیمت شیر خام همچنان براساس 
مصوبه ســتاد تنظیم بازار کیلویی 

1570 تومان است.
در پــی افزایش قیمــت لبنیات و 
اظهارات سینکی ، معاون اقتصادی 
و بازرگانی وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت، مبنی بــر تخلف بودن آن، 
دیروز اظهارات جدیدی از ســوی 
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت در این باره مطرح 
شد و این طور به نظر می رسید که 
شــریعتمداری دامداران را مقصر 
گرانی لبنیات می داند که قیمت شیر 
خام را افزایش داده اند. او در پاســخ 
به سوال خبرنگاری درباره وضعیت 
شــیر و بازار آن اینگونه توضیح داد 
که دامداران زمانی شــیر را 1100 
تومان قیمت گذاری کردند و اکنون 
که قیمت آن 1570 تومان اســت، 
دامدار حتی شیر را به تولیدکنندگان 
لبنیات با قیمت 2000 تومان هم 
نمی فروشد که باید تالش شود این 
مشکل حل شود. البته بیش از این 
نیز سینکی در پاســخ به سوالی در 
همین زمینه گفتــه بود که صنایع 
لبنی مدعی هستند که شیر کافی از 
سوی دامداران عرضه نمی شود. اما 
این دو ادعا از سوی جهاد کشاورزی 
و دامداران رد شــد. رضایی، معاون 
وزیر در امور دام در این باره، گفت: 
مقدار تولید شیر خام در سال جاری 
هیچ تغییری نکرده وتنها جابجایی 
در سطح مصرف کنندگان رخ داده 
اســت؛ یعنی رقابتی بــرای جذب 
شیر خام بین کارخانه های لبنی و 
تولیدکننده شــیر خشک به وجود 
آمده اما به هیچ وجه کاهشــی رخ 

نداده است.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

اقدامی که ۹۹ درصد 
مسافران جهان انجام 

می دهند
جامعه  رییــس 
ی  شــگر د گر
الکترونیکی ایران 
گفت: ما امروزه در زیرســاخت های 
گردشگری بسیار مشــکل داریم، 
بانک های ما بــرای مبادله ارز دچار 
مشــکل هســتند و متعاقبا مسافر 
خارجــی نمی توانــد از کارت های 
الکترونیکی مالی و ارزی استفاده کند.

حســن انصاری ، رییس جامعه گردشگری 
الکترونیکی ایران در مراسم تقدیر از فعاالن 
صنعت گردشگری استان تهران به مناسبت 
روز جهانی جهانگردی با اشاره به شعار روز 
جهانی جهانگردی که گردشــگری و تحول 
دیجیتال نامگذاری شده است، اظهار داشت: 
امروز دیگر ما از فضای الکترونیک نیز عبور 
کرده ایم و به دنبال تحول آن هستیم و نیاز به 
هوشمندسازی و معرفی محصوالت در فضای 

مجازی داریم.
رییس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران 
تصریح کرد: امروزه 99درصد گردشــگران 
بدون بررسی سفر در فضای مجازی به سفر 
کردن اقدام نمی کنند و این مســاله نشان 
می دهد که چه مقــدار فضــای مجازی و 

ل  یجیتا د
در عرصه گردشگری و سفر اهمیت دارد.

انصاری با درخواست از دولت برای کمک و 
رفع برخی موانع حوزه گردشگری از جمله 
مشــکالت بانکی، عنوان کرد: ما امروزه در 
زیرساخت های گردشــگری بسیار مشکل 
داریم، بانک های ما برای مبادلــه ارز دچار 
مشکل هستند و متعاقبا مسافر نمی تواند از 
کارت های الکترونیکی مالی و ارزی استفاده 
کنند، ولی سعی می کنیم با ارایه طرح جامعی 
در حوزه گردشگری الکترونیک این موانع را 

کاهش دهیم.

   آخرین شانس ایران چیست
در این مراســم دالور بزرگ نیــا، مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
تهران با صحه گذاشتن به مشکالت صنعت 
گردشگری، اظهار داشــت: ما باید کلینیک 
ویژه اقتصادی در حوزه گردشــگری ایجاد 
کنیم. کما این که مشکالت کنونی مسائلی 
نیست که ما اولین بار با آن مواجه شده ایم و 
مسلما آخرین بار هم نیست، ولی نباید منتظر 
ارایه الیحه برای حل مشکالت باشیم، بلکه 
خودمان باید بسته های پیشنهادی ارایه کنیم.

وی افزود: اگر در این حوزه ها برای فائق آمدن 
بر مشکالت حوزه گردشگری زود عمل نکنیم، 
هم مانند »ُدن کیشــوت«که او را به دلیل 
رفتارهای عقب مانده به ســخره می گرفتند 
ما را نیز مورد انتقاد قرار خواهند داد، بنابراین 
 هرچه ســریع تر بایــد بر مشــکالت چیره 

شویم.
بزرگ نیا بیان کرد: امروزه دیگر ســفر مانند 

گذشــته نیســت که افراد زمان طوالنی به 
سفر بروند و خاطرات بنویسند، بلکه فضای 
دیجیتال و مجازی همه مسافران را در آنی به 

دیگران ارتباط می دهد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری تهران با گریزی به عملکرد کشور 
سوییس عنوان کرد: مردم سوییس تا 200 
سال قبل از کم اطالع ترین مردم بودند که فقط 
سرباز به برخی مکان های اروپا اعزام می کردند 
که هنوز هم ســربازان واتیکان از ســربازان 
سوییسی هســتند، ولی همین سوییسی ها 
بدون آنکه در همه کارها دخالت کنند زمینه 
اعتمادسازی در کشورشــان ایجاد کردند و 
توانستند در شرایط کنونی قرار بگیرند. ما نیز 
باید از این تجربیات درس بگیریم به خصوص 
در حوزه گردشگری، زیرا گردشگری آخرین 
شانس ما است، چرا که با صنعت و کشاورزی 

آن کردیم که نباید می کردیم.
در این مراسم از کتاب گردشگری و مهماندار 
به قلم  جالل نصیریان نیز رونمایی شــد و از 
فعاالن برتر حوزه های مختلف گردشــگری 

تهران تقدیر به عمل آمد.

   گردشگرانی که توریست نیستند
 نایب رییس اتحادیه هتلــداران تهران نیز 
در این مراسم اظهار داشــت: پس از خروج 
آمریــکا از برجــام و تحریم هــای ظالمانه، 
وضعیت حوزه گردشگری، شرایط مناسبی 
ندارد و اگر مسئوالن آمارهای خوبی از ورود 
گردشگر ارایه می کنند ما این گردشگران را 
در تهران نمی بینیــم، چون هتل ها پذیرش 
ندارند. وی با هشدار نسبت به وخامت اوضاع 
گردشگری که در نهایت منجر به تعدیل نیرو 
در هتل ها می شود، افزود: اگر در آمارها ورود 
گردشگر مطلوب است آنها کسانی هستند که 
از مرز ایران خارج می شوند و در مرزها خرید 
می کنند و این یعنی آنها گردشــگر واقعی 

نیستند .
غفاری تصریح کرد: ما بایــد کاری کنیم تا 
مسافر بگیریم و از زمان تحریم های ظالمانه 
آمریکا ورود گردشــگر و پذیرش آن مشکل 
شــده اســت، به طوریکه یکی از درگاه های 
اینترنتی رزرو هتل ها که به صورت بین المللی 
فعالیت می کرد یک روز پس از صحبت های 
رییس جمهور آمریکا و خروج ایاالت متحده از 
برجام درگاه خود را بدون اطالع رسانی بست و 
رزرو اینترنتی از اقصی نقاط جهان برای اقامت 

در ایران ناممکن شد.
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      با آغاز روند سقوط قیمت دالر از دو روز گذشته، انتظار می رفت قیمت ها در بازار خودرو نیز روند نزولی 
به خود بگیرد. براساس جدیدترین اخبار قیمت ها در بازار خودرو به شدت کاهش یافته است.

      مدیر کل روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری ، اعالم کرد: طبق قوانین سازمان هواپیمایی 
کشوری و بر اساس کنوانسیون شیکاگو خلبانانی که باالتر از ۶۵ سال دارند اجازه پرواز نخواهند داشت.

      آخرین خبرها از تدوین الیحه بودجه ۹8 از مصوب شدن بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد حکایت 
دارد، اما هنوز سقف های اعتباری و هزینه ای نهایی نشده است تا بخشنامه به دستگاه ها ابالغ شود.

      قیمت گوشی های تلفن همراه که به دنبال باالرفتن نرخ ارز افزایش یافته بود اکنون به گفته رییس 
اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی ، با سراشیبی نرخ دالر، روندی کاهشی به خود گرفته است.

     رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: هیچ طرح و پروژه عمرانی در سال 13۹8 حذف نخواهد شد، بلکه 
براساس شرایط خاص کشور پیگیری می شود.

     بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در اطالعیه ای از بانک هایی که مجاز به عملیات ارزی هستند 
خواست نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند.
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تفاهم نامه تاسیس مرکز شتاب دهی توسعه و نوآوری شهر منعقد شد
به منظور تحقق سیاست های کالن جمهوری اسالمی ایران در حوزه علم و فناوری و تحقق اقتصاد مقاومتی 
دانش بنیان تفاهم نامه همکاری میان ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، 
با بانک شهر منعقد شد. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ 
بر اساس انعقاد تفاهم نامه ای  میان ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و 

شرکت توسعه و نوآوری بانک شهر؛ این شرکت شتاب دهنده خود را با عنوان مرکز شتابدهی نوآوری شهر در 
راستای حمایت از استارت آپ های شهری راه اندازی کرد. بر اساس این تفاهم نامه؛ این مرکز شتابدهی با حمایت 

بانک شهر راه اندازی شده است و از ایده هایی که با موضوعات خدمات شهری و هوشمند سازی شهری هم راستا باشد 
جهت اجرا حمایت خواهد کرد.

 از اهداف اصلی این تفاهم نامه می توان به موضوعاتی همچون به  کارگیری ظرفیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک شهر 
از یک سو و بهره مندی از امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری قابل بهره برداری شرکت جهت شناسایی، از سوی دیگر و همچنین گزینش، 
رشد و توسعه استارت آپ های دارای طرح ها یا محصوالت آماده با پتانسیل رشد باال جهت تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان و همچنین راه اندازی و 

آغاز به کار مرکز شتابدهی و نوآوری توسعه و نوآوری شهر، اشاره کرد. 
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استارت آپ

چه کسی را باید از تیم استارت آپی خود حذف کنیم؟

یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی که یک استارت آپ ممکن است مرتکب 
شود این است که به موقع با نیروی ناهماهنگ خود خداحافظی نکند. 
این موضوع به طور اخص زمانی مصداق پیدا می کند که تیم شما تنها از 
تعداد کمی تشکیل شده باشد. افرادی که سعی دارند ارتباطاتی میان 
خود شکل دهند که آنها را در روز های دشوار و اجتناب ناپذیری که هر 

شرکتی باید از آنها عبور کند یاری دهند.

اینها سخنان نانسی هوآ، یکی از موسســین و مدیرعامل Apptimize است؛ 
شرکتی مستقر در سیلیکون ولی که توسط گوگل ونچرز و اندریسن هوروویتز 
تامین مالی شده اســت و به شــرکت هایی نظیر Vevo، GlassDoor، و 
Hotel Tonight در ارایه اپلیکیشــن و آزمودن تغییرات ضروری کمک می 
کند. او می گوید پس از امتحان کردن افراد متعدد در فرایند تشکیل تیم ۲۵ نفره 

 خود، به چند مشــخصه اصلی رسیده است که نشان 
می دهند یک نفر انتخاب خوبی برای قرار گرفتن در 

کنار دیگر اعضای تیم شما نیست.

۱- کارمند مورد نظر به اهداف خود دست پیدا نمی کند
هر شــرکتی باید بتواند معیار هایی برای دستیابی به 
اهداف خود ترسیم کند که اعضای تیمش برای دستیابی 
به آنها تالش کنند. اگر به این اهداف دســت پیدا نمی 
کنید، مشکلی در کار هست. هدف گذاری برای کارکنان 
بخش فروش کار سختی نیســت، اما برای مهندسین، 
کارکنان روابط عمومی یا سرپرست ها چگونه باید هدف 
گذاری کرد؟ در هر صورت چه بخواهیــد چه نخواهید، 
مشکالتی پیش می آیند که به خاطر عدم حصول نتیجه، 
دردسر های مفصلی به وجود می آورند. هوآ می گوید »هر 
کسی باید خروجی منحصر به فردی داشته باشد که متعلق 
به خودش باشد. حتی اگر خیلی از کسی خوشتان می آید، یا تالشش را به چشم 
می بینید، اگر به هدف معین شده نرســد، عدم اتخاذ تغییری اساسی برای کل 

مجموعه آسیب رسان خواهد بود«.

  ۲- از مسیر شغلی خود راضی نیست
گاهی اوقات کسانی که برای شرکت شما تقاضای همکاری می فرستند، خودشان 
هم نمی دانند چه می خواهند؛ به ویژه جوان تر ها. آنها به احتمال زیاد تا وارد این 
شغل نشده بودند نمی توانستند بفهمند دقیقا چه شرایطی دارد. شاید هم ترفیع 
می خواسته اند اما این ترفیع به فرد دیگری داده شده است که آمادگی بیشتری 
دارد. هوآ در این باره می گوید: »اگر می توانید راهی پیدا کنید که بتوانند به اهداف 
خود برسند، قطعا این کار را انجام دهید. اما در غیر این صورت، از همراهی آنها با 

تیم خود جلوگیری کنید«.

  ۳- سرعت رشدش به اندازه ی کافی نیست
 از آنجایی که Apptimize در فضای در حال رشــد صنعــت موبایل فعالیت
 می کند، کارمندان آن نیز باید پا به پای این تحوالت، رشــد کنند. هوآ در این 
باره می گوید: »ما هر هفته با مجموعه ای از مشکالت جدید مواجه می شویم و 
به محض آنکه در کاری مهارت پیدا می کنیم آن کار از اولویت خارج می شود. یا 
اینکه به محض آنکه در کاری مهارت پیدا می کنیم، مجبور می شویم در مساله 
کامال تازه دیگری نیز تبحر پیدا کنیم. در چنین فضایی اگر رشــد نکنید عقب 

خواهید ماند«.

  4- مسئولیت نمی پذیرند
کارمندان هر سازمانی بسته به نقش و جایگاه خود مسئولیت های متفاوتی دارند. 
برای مثال، افرادی که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند و به نیروی کار 
پیوسته اند روی منحنی یادگیری قرار می گیرند. شما روی آموزش آنها سرمایه 
گذاری می کنید، و در عوض انتظار دارید آنها نیز تا جایی که می توانند یاد بگیرند، 
سخت تالش کنند، گوش کنند و هرچه سریع تر به سطح باالتری ارتقا یابند. هوآ 
اعتقاد دارد  »اگر از سمت آنها تالشی نبینید و حس کنید به بازخورها بی توجهی 

نشان می دهند، برای آن مسئولیت مناسب نیستند«.

  ۵- الهام بخش دیگر اعضای تیم نمی شوند
زمانی که همه چیز خوب پیش می رود، کنار آمدن با مســائل برای همه آســان 
است. اما زمانی که تاریخی از دستتان در می رود، قراردادی را از دست می دهید 
 و یا مجبور می شــوید تن به ضرب االجلی غیر ممکن بدهید چه؟هوآ در این باره 
می گوید »وقتی چنین اتفاقی می افتد تنها چیزی که تیم شما را در کنار یکدیگر 
نگه می دارد، افرادی است که به یکدیگر عشق بورزند، به هم اعتماد و هوای همدیگر 
را داشته باشند. شما به کســانی احتیاج دارید که با هم هماهنگی داشته باشند، 

وگرنه زمانی که الجرم چنین اتفاقاتی رخ می دهند، آسیب پذیر خواهید بود«.

دیجیاتو
گــزارش

کنفرانس تجربه 
کاربری یوزر ایکس 

۲0۱۸

کنفرانــس تجربــه کاربــری 
UserX۲0۱8 توسط نوآفرینان 
در تاریــخ ۲۶ و ۲۷ مهــر ماه از 
ســاعت ۹ الی ۱8 در محل سالن 
همایش هــای دانشــگاه تربیت 

مدرس برگزار می شود.
دنیای امروز مبتنی بر فناوری است 
و ما در تمامــی جنبه های روزانه 
زندگی باگجت ها یــا المان های 
دیگــری از دنیــای دیجیتال در 
تعاملیم. نقش ایــن ابزارهای روز 
بــه روز در زندگی ما پــر رنگ تر 
می شــوند به گونه ای که برخی 
از آنها تبدیل به بخشــی از فضای 
روزانه زندگی ما شده اند و بدون آنها 

نمی  توانیم زندگی کنیم.
در ایــن میان یکــی از مهمترین 
شــاخصه های این دنیای جدید، 
تعامل کاربران با ابزارهای آن و شاید 
در فضایی وســیع تر و انتزاعی تر، 
تعامل انسان و ماشین در هر فرمی 
از آن اســت. این شاخصه، عنصر 
اصلی شکل گرفتن تجربه کاربری 
)User Experience( و 
ایجاد ارتباط مابین کاربر و ماشین 
هست. اگرچه، تجربه کاربری در 
مفهوم ذاتی خود تنها وابســته به 
دنیای دیجیتال نبوده و گونه های 
دیگر آن را در حوزه های مختلف 
مانند طراحی خدمات و محصوالت 

فیزیکی شاهد هستیم.
کنفرانــس یوزر ایکــس ۲0۱8 
)UserX ۲0۱8( بــا محوریت 
طراحی برای جنبه هــای روزانه 
زندگی مانند اجتماعی، فرهنگی، 
تفریحی و کاری سعی در بررسی 
تاثیر تجربه کاربری در بخش های 
مختلف زندگی روزمره ما داشته و 
سعی دارد تا دانش و تجربه افراد 
متخصص طراحی تجربه کاربری 
را در اختیار عالقه  مندان این حوزه 

قرار دهد.
این کنفرانس ۲۷ مهرماه توسط 
نوآفرینان در سالن همایش دانشگاه 
تربیت مدرس برگزار خواهد شد و 
جمعی از برترین هــای این حوزه 
مانند دکتر صالح برادران امینی، 
پرهام باغستانی، علی بابایی، وحید 
ابوالحســنی نژاد، اســما کروبی، 
کیارش آمالی وند، محمدمهدی 
اعرابی، علیرضا نیکوکار، وحید دائم 
اینانلو و شیرین شمس یافته های 
جدید خود در زمینه را با ســایر 
عالقه مندان به اشتراک خواهند 

گذاشت.
در کنار موضوع اصلی کنفرانس، 
حوزه های جدیــد و پرکاربردی 
ماننــد هوش مصنوعــی، تجربه 
ترغیبی، اینترنت اشــیا، طراحی 
محصــول و تجربه کاربــری در 
سازمان که تجربه کاربری در آنها 
نقش پرنگــی را داراســت نیز به 
 عنوان محورهــای رویداد در نظر 

گرفته  شده  اند.
بــرای ثبــت نــام و کســب 
اطالعــات بیشــتر به وبســایت 
userxevent.ir مراجعــه 
نموده یا با شماره 0۲۱۶۶۱۲80۶8 

تماس بگیرید. 

نوپانا
گــزارش
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وقتــی افــراد بــرای 
تصمیم گیری نزد شــما 
می آیند، تــا جای ممکن 
 تصمیم گیری را به آن ها 
محــول کنید. بــه جای 
اینکه به آن ها بگویید چه 
کار کنند، بپرسید، »فکر 

می کنید باید چه کار کنیم؟«

   مسئولیت را به آن ها بسپارید
حتی بهتر اســت وقتی کسی مشکلی را 
نزد شما مطرح می کند، فقط به او بگویید 
»شما مسئول هســتید، خودتان به آن 

رسیدگی کنید«.
افراد موفــق در هر زمینه ای به شــدت 
راه حل محور هســتند. آن ها به راه حل ها 
فکر کرده و بر آن هــا تمرکز می کنند. در 
نتیجه در حل مشــکالت روزانه زندگی 
کاری و حتی ارایه راه حل های بیشــتر، 

همواره بهتر می شوند.
گاهی از مخاطبانم در کار می پرسم »آیا 

کسی اینجا مشکلی دارد؟«
همه دست ها باال می رود. سپس می گویم 
»البته. همه مشــکل دارند. آن ها مانند 
امواج اقیانوس مدام و بی وقفه به سوی ما 
می آیند. تنها سوال این است که چقدر در 
حل مشکالت زندگی روزانه خود موفق 

هستید؟«
تنها وقفه ای که میان رودخانه مشکالتی 
که به سویتان هجوم می آورد، روی می دهد 
بحران هایی هستند که گهگاه رخ می دهد. 
بر اساس نظر بعضی کارشناسان، هر دو 
یا سه ماه یک بار با بحرانی جدید مواجه 
می شوید که اگر نتوانید به طرز اثربخشی 
با آن کنار بیایید، می تواند کســب وکار یا 
زندگی تان را به گرداب بکشاند. این بحران 
شاید مالی، کاری، شــخصی، بیماری یا 
خانوادگی باشــد. اما زندگی مجموعه ای 

بی انتها از مسائل و بحران ها است.

   مسائل می توانند به فرصت تبدیل 
شوند

هدفی تحقق نیافته، مساله ای حل نشده 
اســت. یک هدف فروش محقق نشده، 
مساله ای است که باید حل شود. چالش 
با کارمند یا همکار فقط مساله ای است که 

باید آن را حل کنید.
خبر خوب اینکه توانایی شــما برای حل 
مشــکالت روزانه تعیین کننــده مهم 
موفقیت،  پیشــرفت و ارتقا در کار است. 
وقتی مهارت، دانش و خــوی حل موثر 
مشکالت را از خود نشان می دهید، ارتقا 
پیدا می کنید و حل مشــکالت و شرایط 
مهم تری به شما واگذار می شود. به گفته 
هنری کیســینجر »تنها پاداشی که در 
ازای حل مسائل می گیرید این است که 
حل مسائل بسیار بزرگتری به شما واگذار 

می شود«.

   تالش کنید تا شایسته تر باشید
افرادی که عملکرد عالی دارند همواره به 
راه  حل ها فکر می کنند؛ اینکه برای حل 
مساله، برداشتن موانع و دستیابی به هدف 
باید چه  کارهایی انجام دهند. از ســوی 
دیگر، افراد با عملکرد متوســط همیشه 
به این فکر می کنند که چه کسی را برای 
مشکل پیش آمده مقصر بدانند که باعث 

عصبانیت و ناکارایی آن ها می شود.
به گفته کالین پاِول »رهبری همان حل 
مشــکالت است«. بخشــی از موفقیت، 
توانایی حل مسائل است. به جای اینکه 
هنگام بروز مشکل عصبانی شوید یا دیگران 
را مقصر بدانید، هر مشکل را فرصتی برای 

رشد و بهبود در جایگاه مدیر بدانید.
همین موضوع دربــاره کارمندانتان هم 
صدق می کند. نحوه کمک شما به آن ها 
برای تبدیل شــدن به فردی شایسته تر، 
مطمئن تر و ارزشمندتر این است که حل 
مسائل را به خودشان واگذار کنید و سپس 
کمک کنید تا در فرایند حل مساله استاد 
شوند. هرچه بتوانند مشکالت بیشتری 
را خودشان حل کنند، شما نیز مشکالت 

کمتری خواهید داشت.
یکی از وظایف اصلی شما به عنوان مدیر 
این است که به کارمندان کمک کنید تا 
باور کنند توانایی شان برای حل مشکل 
کلید موفقیت آینده آن ها است. خودتان 

الگو باشید. از صحبت درباره گذشته یا آنچه 
اتفاق افتاده و اینکه چه کسی مقصر بوده، 
اجتناب کنید. در عوض، بر آینده تمرکز 
کنید. بر راه حل تمرکز کنید. بر اقداماتی 
تمرکز کنید که می توانید برای حل مشکل 
یا کاهش خسارت به سرعت انجام دهید. 
این نوع تفکر منجر به عملکرد عالی شما 
هم به عنوان فرد و هم به عنوان بخشی از 

سازمان می شود.

   فرایند حل مشکل
از این به بعد قبل از اینکه افراد برای حل 

مساله نزد شــما بیایند، آن ها را ملزم به 
پیروی از فرایند چهار مرحله ای حل مساله 
و تصمیم گیری کنید. بسیاری از مدیران 
از ایــن فرایند برای کاهش چشــمگیر 

مشکالت پیش آمده استفاده می کنند.

۱. آن  را بنویسید: از کارمندان بخواهید 
قبل از اینکه نزد شــما بیایند، مساله یا 
تصمیمی که باید اتخاذ شود را به صراحت 

و به شکل مکتوب مشخص کنند.
معموال پنجاه درصد بحث ها پیرامون حل 
مساله صرف شفاف سازی مشکل می شود. 

بســیاری از بحث ها وارد چرخه ای باطل 
می شود، زیرا درباره مساله یا مانع توافق 
وجود ندارد. وقتی تاکیــد می کنید که 
افراد قبل از اینکه مساله را نزد شما آورند 
آن را بنویســند، از اینکه در اغلب موارد، 
اصال نیازی نیســت که نزد شما بیایند، 
شگفت زده خواهید شد. پاسخ یا راه حل 
به محض تعریف درســت مساله آشکار 
می شود. در پزشکی می گویند »تشخیص 

درست نیمی از درمان است«.

۲. علت هــا را مشــخص کنید: از 
کارمندان بخواهید علل یــا دالیل بروز 
مشکل را تعریف کنند. این مساله چرا و 
چگونه روی داده اســت؟ باز هم این کار 
را روی کاغذ انجام دهید. فهرستی تهیه 
کنید. هر چه درباره دالیل به وجود آورنده 
مشکل شفاف تر باشــید، یافتن راه حل 

ساده تر می شود.

۳. راه حل ها را مشــخص کنید: از 
کارمنــدان بخواهید همــه راه حل های 
ممکن یا همه اقدامات جایگزین ممکن را 
مشخص کنند. هرچه بتوانید راه حل های 
بیشــتری برای یک مســاله ارایه کنید، 
احتمال دســتیابی به راه حل درست یا 
ترکیبی از راه حل های درســت بیشــتر 
می شود. از مساله ای که فقط یک راه حل 

دارد، بر حذر باشید.

4. تصمیمی اتخاذ کنید: از کارمندان 
بخواهید راه حلی را برگزینند که احساس 
می کنند بهترین اقدام در این شــرایط 
است و دلیلش را جویا شــوید. آن ها چه 
دلیلی برای انتخاب ایــن راه حل به جای 

راه حل های دیگر دارند؟

کارمندان فقط پــس از اینکه این فرایند 
چهار مرحله ای را به انجام رساندند، باید 
برای دریافت اطالعات و مشاوره نزد شما 

بیایند. 
مدیرانی که ایــن فرایند ســاده را اجرا 
می کنند، از اینکه بیش از ۷۵ درصد زمانی 
که در بحث های حل  مشکل با کارمندان 
صرف کرده اند هدر می رفته، شگفت زده 
می شوند. افراد ایده  ها و راه حل های خود را 
مطرح کرده و بدون رفتن نزد رییس آن ها 

را اجرا می کنند.
این فرایند چهار مرحله ای کاری اســت 
که می توانید به عنوان مدیر انجام دهید. 
هرگاه هر نوع مساله ای پیش آمد، قبل از 
هر کاری اول آن را به وضوح تعریف کنید. 
دوم، دلیل روی دادن آن را مشخص کنید. 
سوم، انواع راه حل ها و پاسخ ها را ارایه کنید 
و سپس در مرحله چهارم بهترین راه حل را 
با در نظر گرفتن همه جوانب انتخاب کنید.

تصمیم گیری را به کارمندان واگذار کنید؛

مدیریت ، حکمرانی نیست!

یکی از وظایف اصلی 
شما به عنوان مدیر این 

است که به کارمندان 
کمک کنید تا باور کنند 

توانایی شان برای حل 
مشکل کلید موفقیت 

آینده آن ها است. 
خودتان الگو باشید. از 
صحبت درباره گذشته 

یا آنچه اتفاق افتاده و 
اینکه چه کسی مقصر 

بوده، اجتناب کنید.

تنها راه ارتقای حکمت، داوری و بینش در کارمندان، واگذاری 
تصمیم گیری و حل مشکل به آن ها است. این کار همچنین 
یکی از دشوارترین وظایف مدیر است. مدیران تصمیم گیری 
و حل مشکل را مسئولیت اصلی خود می دانند و به درستی که 
چنین است. اما اگر می خواهید اعتمادبه نفس و خوداتکایی 
کارمندان را افزایش دهید، واگذاری این وظایف به آن ها، حتی 

در صورتی که مرتکب اشتباه هم شوند، بسیار حیاتی است.
واگذاری تصمیم گیری، انگیزاننده ای بسیار قوی و همچنین 
رشد دهنده انسان است. در هر فرصتی از آن استفاده کنید. 

،،

 هرگاه هر نوع مساله ای پیش آمد، 
 قبل از هر کاری اول آن را به وضوح

 تعریف کنید. دوم، دلیل روی دادن آن 
را مشخص کنید. سوم، انواع راه حل ها و 
پاسخ ها را ارایه کنید و سپس در مرحله 

چهارم بهترین راه حل را با در نظر گرفتن 
همه جوانب انتخاب کنید.

منبع : کتاب مدیریت و واگذاری کارها
یـــادداشت
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Assarkhaneh Shahi belonging to Safavid 
dynasty is a historical oil extracting 
house in the UNESCO world-heritage-
listed Isfahan. Assarkhanehs (oil 
extraction houses) played a key role 
in Iranian history in providing the 
required oil for the people during 
different periods of time. One of the 
most important cultural, historical 
and tourism monuments in Iran, the 
structure of Assarkhaneh Shahi (Royal 
Oil Extraction House) in the City of 
Isfahan occupies an area of 360 by 700 
sqm. The monument was constructed 
during the reign of Shah Abbas I from the 
Safavid dynasty which puts it at some 
400 years back in time. Assarkhaneh 
Shahi was constructed in 1021 AH and 
was in operation until a few decades ago, 
but ultimately went out of service due to 
its being uneconomical.
Dating from the Safavid era, this 
museum showcases the early 
technology involved in pressing oil 
from roasted seeds. A large round stone 
revolved on a circular stone plinth to 
grind the seed and the resultant oils 
were collected in storage jars. Castor, 
sesame, poppy, and sunflower were 

ground down by the millstone housed 
in the lower basement (or pillar room) 
of this building and the oil was used in 
food preparation, soap production and 
in oil lamps. Ox or camels were used to 
pull the rigging.
In fact, Asarkhane is the oil-extracting 
factory in which the roasted seeds such 
as castor, sesame, poppy, and sunflower 
were ground and the extracted oils 
used in food preparation, soap 
production and in oil lamps. The existing 
Asarkhane’s equipment includes two 
large round millstones that revolved 
on each other by Ox or camel to grind 
the seeds and the plantain’s trunks that 
fastened together and use for pressing 
the grinding seeds. It’s interesting to 
know that the Asarkhane was built 
afterward the plantain’s trunks had 
been housed there due to the enormous 
size of the trunks. The construction, 
operation of the Asarkhane Shahi was 
simultaneous with the grand bazaar 
of Isfahan and Molla Abdullah School 
and was built under the govern of 
1st Shah Abbas in Safavid era. The 
Asarkhane Shahi had an important 
role in producing oil in the Safavid era 
due to the high production capacity of 
Asarkhane. Currently, The Asarkhane 
Shahi Isfahan is used as a museum to 
showcase the early equipment in the 
oil industry.The Asarkhane Shahi with 
an approximate area of 380 square 
meters is one of the most important 
historical and tourist attractions of 
Isfahan province that located in the 
proximity of Naqsh-e Jahan Square, at 

the beginning of Mokhles Bazaar and 
facing the Isfahan gold Bazaar. The main 
area of the Asarkhane Shahi was 1,800 
square meters in which some portions 
such as stall, dock, and the Asarkhane 
entrance have been destroyed.
When you enter the Asarkhane Shahi, 
like many other Asarkhane, step down 
a few steps to reach the lower basement 
(or pillar room) and you can observe 
many facts such as stones, barrels 
and... that show clearly the history of 
Asarkhane. The building has one floor 
and designed in three domed ceiling 
spaces with 11 meters height. The shape 
of ceilings helps to store the extracted 
oil in the lower temperature. The seeds 
were ground down by revolting the 
millstones and then, the masses of the 
resultant pulp were flattened on the 
woven stuff that was made from palm 
leaves. Then, one by one put them on 
each other in a wooden cylindrical jar in 
order to press them with a large beam 
and collect the extracted oil in a barrel.
What is the best time to go?
You can get the Asarkhane Shahi at any 
time and it is open every day except 
Fridays from 9 AM till 5 PM.  The 
entrance fee to Asarkhane Shahi is about 
200.000 IRR for foreign visitors.
Getting there:
The Asarkhane Shahi Isfahan is located 
in the northeast of the Naqsh-e Jahan 
Square at the beginning of Mokhles 
Bazaar and facing the Isfahan gold 
Bazaar. By passing through the Qeysarie 
Gate, you can get there via Chit Sazha 
Bazaar.

Assarkhaneh Shahi: Isfahan’s 
historical oil-extracting house

Potash Complex: Dreamy 
Residence in Heart of 
Iran Deserts

Seven Hostel In Isfahan: 
Very Nice And Convenient 
Accomodation
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Nushabad 
Underground 
City

A 1,500-year-old, 3-story 
subterranean city where 
ancient Persians took 
refuge in times of war. 
Just north of Kashan, in the 
small town of Nushabad, 
Iran (also spelled Noosh 
Abad), lies a sprawling 
underground city. Despite 
its impressive scale, the 
ancient buried shelter 
was completely unknown 
until a decade ago, when 
an oblivious resident 
stumbled upon a tunnel 
while digging a sewage 
ditch in his home.
What was discovered was 
an extensive, 1,500-year-
old underground city, set 
between 3 to 18 meters 
(10 to 60 feet) deep. The 
labyrinthine network was 
comprised of three stories 
of tunnels, chambers, air 
ducts, staircases, canals, 
and booby traps. It’s 
considered a marvel of 
ancient architecture and 
engineering.
Construction of this man-
made subterranean city, 
called Ouee (or Ouyi), 
dates back to the Sasanian 
(or Neo-Persian) Empire 
that ruled from 224 to 651. 
Inhabitants would dig 
underground chambers as 
hideout spots for women, 
children, and the elderly 
in the event of an attack by 
foreign invaders.
Over the years, the 
individual chambers 
were amalgamated, and 
air ducts, water pipes, 
storage spaces, and toilets 
were all built—creating a 
sustainable underground 
city that was used as a 
refuge during times of war. 
Each family had their own 
room of sorts, with a tunnel 
running down the length 
of these rooms, similar to a 
hotel hallway. 
Know Before You Go
Parts of the underground 
city are open to tourists 
year round. From Kashan, 
you will need to take 
a cab and simply ask the 
driver to take you to the 
underground city.

Isfahan
attractions
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Potash Complex of Khur in Isfahan province is 
one of the largest potash reserves in the Middle 
East. The complex is located in the salt deserts of 
Dasht-e Kavir, about 450 kilometers away from 
the city of Isfahan.
The complex has been established with the 
main goal of producing 50,000 tonnes of 
potassium chloride as fertilizer, 300,000 tonnes 
of sodium chloride for petrochemical, food 
and pharmaceutical uses and 30,000 tonnes of 
magnesium hydroxide.
A large mine close to the complex is among the 
main tourist attractions for Iranian and foreign 
visitors. Just during the current Iranian New 
Year holidays, the complex attracted about 2,000 
tourists to the region.
The complex is capable of contributing to 
mining and health tourism. It can also attract the 
interested visitors in the Dasht-e Kavir. It includes 
the Village of Salt, Potash Park and Kamal-Abad 
Farm.
The complex, according to the organizers, seeks to 
promote mining tourism in the region. It is home 
to a salt cascade, which is 30 metres in height, and 
includes a handicrafts exhibition, an Ab Anbar 
(water reservoir), a number of recreational 
residential units and motels. Meanwhile, there are 
some farms, Nakhlestans (gardens of palm trees), 
a restaurant and a cafeteria, an observatory as well 
as a complex of pools, a track motorsports and an 
off-road track.Kamal-Abad Farm with an area of 
190 square metres includes 25 traditional homes 
as well as a number of farms and date gardens.
The complex is located 30 km away from Khur 
Biabanak, which has a population of about 20,000.

In the 16th and 17th century, Isfahan used to be the 
Persian Empire’s capital. Back then, Persia was a 
great superpower in the world and Abbas I of Persia 
from the Safavid Dynasty, who is also known as Abbas 
the Great, fostered sciences and arts in all forms. It 
was because of Abbas’s role as a patron that history’s 
greatest scientists such as Shaikh-i Bahai moved to 
Isfahan and contributed to the grandeur of this city in 
all terms. Modern Isfahan has been registered as a world 
handicrafts city by World Crafts Council (WWC) and is 
surely one the most beautiful cities in the world in terms 
of layout and also architecture. Now, there are many 
traditional, luxury hotels in Isfahan but the rooms rates 
at these hotels are quite high and most budget travelers 
cannot afford their accommodation if they opt for them. 
To fill the gap, and in it’s third step to achieve the goal of 
starting a chain of hostels in Iran, SevenHostels started 
Seven Hostel in Isfahan early in 2016.
Seven Hostel in Isfahan is in fact a joint project between 
SevenHostels and Orchid Hotel in Isfahan. Through 
SevenHostels Group’s contract with this hotel, budget 
travelers who travel to Isfahan are provided with 
dorm beds and also private rooms. The rooms rates 
include free breakfast and Wi-Fi internet. All the rooms 
have private bathrooms and the general state of this 
hostel in Isfahan can be described as neat and clean. 
The manager of the hostel is a sophisticated local who 
has now been active in hotel management business 
for years. He has great knowledge about the tourist 
attractions in Isfahan, and gives his guests the easiest 
directions to reach the popular tourist spots.
With the GPS coordinates of 32.665263, 51.669674 
which is a central location in Isfahan, Seven Hostel 
provides you with a great access to most of the popular 
tourist attractions in this city. It’s in Charbagh Street, 
which is the most famous, most important, and most 
beautiful street in Isfahan. 

In fact, 
Asarkhane 
is the oil-
extracting 
factory in 
which the 
roasted 
seeds such 
as castor, 
sesame, 
poppy, and 
sunflower 
were ground 
and the 
extracted oils 
used in food 
preparation, 
soap 
production 
and in oil 
lamps. 

The Asarkhane Shahi Isfahan is 
hidden among the bazaars of the 
Naqsh-e Jahan Square and it is 
one of the remains of Asarkhane 
from the past that draw the eyes 
of visitors to the early technology 
of the people who lived in the last 
centuries.

Dorfak Peak in northern Iran, with an 
altitude of 2,700 metres, is the roof of 
Gilan province and a silent volcano 
which is home to an amazing ice cave 
and a natural glacier.
The peak is located between the cities of 
Rudbar and Siahkal over the regions of 
Deylaman and Amarlu.
Dorfak is connected southwards to the 
mountains of Manjil and extends from 
the east and south-east to the Pishkouh 
Mountains and the Takht-e-Soleiman 

mountain range. It continues to the 
valley of Tonekabon County.
There is an ice cave with a length of 100 
metres in this area, whose great length 
is probably a result of the last volcano 
eruptions off the Dorfak Peak.
Due to its geographic location, it is 
covered with snow throughout the year. 
The natural glacier of Dorfak Ice Cave is 
registered as a national heritage in Gilan 
province.
In the past, people from nearby villages 
carried ice from the cave with horses to 

the cities of Lahijan, Sangar and Rasht 
to resolve the shortage of cold water in 
the city.
Nowadays, the ice cave still supplies 
the drinking water of the people of the 
region. The nomads have built stone 
houses in the mountainous area, and 
bring out ice to provide water for their 
livestock.
Dorfak Cave is a rare natural glacier that, 
as an ecotourism attraction, attracts 
thousands of mountaineers and tourists 
each year.

Dorfak Ice Cave; Amazing Source of Water for Locals
Iran
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Iran Energy Exchange will launch 
crude oil futures from next week 
as part of a plan to facilitate oil 
exports as US sanctions targeting 
its energy sector in November 
draw nearer.
According to an oil ministry 
deputy, oil futures will be 
launched for the sole purpose of 
exports and one million barrels 
will be offered on the stock 
exchange.
Ali Kardor, the chief executive 
officer of state oil company NIOC 
told IRNA on Monday that the 
timing of starting the oil futures 
trade is being determined. 
“We are now setting the direction 

[for the futures trade] that 
could be subject to revision in 
some cases,” Kardor said. The 
previously proposed method for 
oil payments to be settled 80% in 
foreign currency and 20% in rials 
is also being reviewed, according 
to Financial Tribune.
Tehran has often tried to launch 
a crude futures several times 
in the past to let the private 
sector participate in the state-
dominated sector in the past but 
to no avail. First Vice President 
Esh’haq Jahangiri said in early 
summer that the government was 
embarking on new efforts to bring 
oil trade to the stock market. 

    Forex, Gold 
Descend in 
Tehran Market
The rial on Monday pared 
more of its losses in the 
open foreign exchange 
market and was traded at 
around 154,830 to the US 
dollar.
According to the Tehran 
Gold and Jewelry Union's 
website, the Iranian 
currency gained as much as 
%9 against the greenback 
by late afternoon. 
New measures by the 
Central Bank of Iran in 
easing currency rules and 
optimism about Iran's 
Action Plan with the global 
anti-money laundering 
body, the Financial Action 
Task Force are said to have 
been effective in the latest 
market developments. 
The gold coin was also 
bearish on Monday with 
the benchmark Bahar 
Azadi dropping by more 
than %5 and fetched 47.5 
million rials ($ 295).
The currency market was 
hit with a new bout of 
volatility last  Wednesday 
with the dollar being 
trading at around 183,470 
rials. New CBI policies 
are at work to restore 
stability to the chaotic  
currency market and the 
Head of Plan and Budget 
Organization of Iran was 
hopeful Monday that the 
new measures will produce 
the desired results, IBENA 
reported.
The central bank has 
adopted five new 
schemes to help address  
problems of the struggling 
production units and 
plans are underway to 
implement the schemes 
in the current month, 
Mohammad Baqer 
Nobakht said in a meeting 
with the members of Iran 
Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and 
Agriculture on Monday.
He said the government’s 
most important duty 
is toward  economic  
development and it 
is striving to bring a 
semblance of balance 
to the monetary, capital, 
goods and job markets.The 
CBI official website said 
Monday that the allocation 
of foreign currency at the 
official rate (42,000 rials) 
for importers has changed 
since June 22 and three 
ministries (industries, 
mining, and trade, 
agriculture, and health 
have been designated as 
responsible entities for 
allocation of currency 
to importers based on 
priority.
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Iran Energy Exchange to Start Trade in Oil 
Futures

Russia Says Unable to Boost Oil Flows to 
Asia as Iran Sanctions Loom
But Russia could send more barrels 
to Europe in the coming months if the 
economics there become more attractive 
with US sanctions on Iran’s oil exports 
kicking-in from early November, Sorokin 
told S&P Global Platts in an interview 
Monday.
Russia has nearly tripled crude exports to 
Asian markets to over 1 million b/d over 
the last eight years after the East Siberia-
Pacific Ocean (ESPO) pipeline came into 
operation in 2010, redirecting some 
barrels from less lucrative westbound 
directions.
“We have been supplying as much as 
we can to Asia, as this is a premium 
market. We’ve always maximized and 
will maximize volumes flowing there...” 
Sorokin said. “This is why our ESPO and 
Novorossiisk are used at full capacity.”
Although China, Iran’s biggest crude 
buyer, has said it plans to ignore the 
imminent US sanctions on Iran, Japan and 
South Korea and India are all expected 
to abide by the curbs and restrict their 
imports of Iranian crude.
Iran’s exports have already fallen by some 
700,000 b/d since US President Donald 
Trump pulled out of the 2015 Iran nuclear 
deal in May, forcing end-users to seek 
alternative grades. Total Iranian exports 
are expected to fall by up to 1.7 million 
b/d when the US sanctions become fully 
effective on November 5.
Sorokin said that Russian crude 
producers could increase crude supplies 
to European markets, as there are no 
transportation constraints, in contrast 
to the situation with Russia’s eastward 
infrastructure, which is being used at its 
full capacity.

“If the oil price grows in Europe due 
to drops in Iranian crude volumes 
(anticipated in the wake of US sanctions’ 
re-imposition), companies will increase 
deliveries to this region at the expense 
of less attractive directions. We’ll supply 
(more) to where the economics are the 
most attractive,” he said.
Medium sour Urals has been seen by 
international buyers as one of the best 
alternatives to Iranian barrels, due to 
its proximity to the market, with many 
refineries in Europe built specifically to 
process Russian crude.
Urals was trading around multi-
year highs relative to Dated Brent in 
both Northwest Europe and the 
Mediterranean in late August-early 
September. Its price, though, has 
weakened in late September due to 
growing barrels available for Europe 
amid maintenance season in Russia.
In August, Russia restored the bulk of 
its output reduced under the OPEC-led 
production cut deal and has the potential 
to increase it further by the end of this 
year. The ministry has though avoided 
providing any concrete estimates of crude 
output levels over the coming months.
“The current potential is around 200,000-
300,000 b/d up to the end of 2019 from 
the current level, thanks to fields that have 
been prepared for full-scale development 

such as Yurubcheno-Tokhomskoye or 
Tagul,” Sorokin said in comments close 
to those provided by the energy minister 
Alexander Novak in late September.
“West Siberia has substantial potential, 
but nearly half of the reserves in the 
region, which has the highest level of 
(oil) taxation, are not profitable for 
development,” he said, adding that 
production growth seen in Russia over 
the last 10 years came mainly from other 
regions that enjoy significant tax breaks.
On the contrary, West Siberia, Russia’s 
main oil province which accounts for 
some two-thirds of the country’s total 
output, has faced natural decline over the 
same period. Without new tax breaks, 
crude production will “inevitably” start 
falling in the near term, Sorokin said.
The ministry has proposed to the 
government implementation of six 
additional measures to address the 
problem, and hopes they will be approved 
in the near future. The ministry estimates 
Russia crude output could drop to as low 
as 7 million b/d by 2030 without new 
stimuli.Sorokin also commented on the 
introduction of tougher regulations by 
the International Marine Organization 
that foresee a significant drop in sulfur 
content in bunker fuel from January 1, 
2020, saying that Russian refiners are 
mainly prepared for the changes.

Iran, Syria eye increased coop. in 
electricity sector
The required mechanisms to enhance strategic cooperation in 
the power sector were discussed during the meeting between 
Syrian Minister of Electricity, Mohammad Zuheir Kharboutli 
and Hassan Danaeifar, an advisor to First Vice-President 
of the Islamic Republic of Iran and chairman of the Iranian 
committee on the development of economic relations with 
Syria and Iraq.During the talks, the two sides stressed the 
joint determination to take advantage of existing and available 
capabilities to build a full partnership between the Syrian and 
Iranian companies with the participation of the public and 
private sectors and adopt practical steps to achieve a quantum 
leap in the electricity sector.
Kharboutli pointed out the importance of the Aleppo Thermal 
Power Station and the need to maintain and rehabilitate 
it as the city of Aleppo is an important industrial city. “We 
are working hard to bring the station back to service with a 
capacity of 1065 MW,” SANA quoted him as saying.

 Envoy calls for facilitating Iranian 
merchants’ presence in Nineveh
Iran and Iraq have discussed to facilitate presence and 
activities of Iranian merchants in the Iraqi province Ninevah.
Iran consul general in Erbil Morteza Ebadi and vice chairman 
of Nineveh chamber of commerce Amer Hamdoun Jassem 
underlined paving the way for Iranian merchants’ presence 
in the Iraqi province.
During the meeting, both sides discussed ways of bilateral 
cooperation, reinforcement of trade ties and exchange of 
technical, engineering and agricultural knowledge.Paving the 
way for presence of Iranian business persons and producers in 
Nineveh, Mosul business people’s visit to Iranian exhibitions, 
bilateral meetings between chambers of Mosul and border 
provinces were among other topics reviewed by both sides.

Iran Cement, Clinker Exports Up 17%
Close to 5.82 million tons of cement and clinker were exported 
from Iran during the first five months of the current Iranian 
year (March 21-Aug. 22), showing a 17.3% rise compared 
with the corresponding period of last year.According to 
Mohammad Atabak, the head of the board of directors at 
Cement Employers Association, cement accounted for more 
than 2.93 million tons of the total sum and the remaining 
2.88 million tons were clinker, registering a 9% and 26.9% 
increase year-on-year respectively.The official added that 
Iranian cement headed to more than 20 countries, of which 
Afghanistan and Iraq, purchasing 30% and 26% of the total 
exports respectively, were the first and second biggest 
customers.Atabak added that Bangladesh and Kuwait were 
Iran’s first and second biggest clinker customers over the 
period under review, with a 22% and 21% share of total 
exports respectively.

Iran Cotton Output Estimated to 
Reach 60,000 Tons
EghtesadOnline: Close to 180,000 tons of cotton bolls are 
estimated to be produced in Iran by the end of the current 
Iranian year (March 20, 2019), from which around 60,000 
tons of carded cotton will be extracted.Hossein Shirzad, the 
CEO of the Central Organization for Rural Cooperatives of 
Iran, further said that the figures show no significant change 
compared with last year.“Cotton has been cultivated on over 
71,000 hectares this year. The estimated production will meet 
nearly 50% of the annual domestic demand,” Shirzad was also 
quoted as saying by IRNA.The official added that currently 69 
cotton factories across 14 provinces in Iran have the capacity 
to process 300,000 tons of cotton bolls.

Russia is unable to materially 
increase crude supplies to 
Asian markets who are faced 
with the loss of Iranian imports 
due to existing transportation 
constraints, Russia’s deputy 
energy minister Pavel Sorokin 
said.

Russia Says Unable to Boost Oil 
Flows to Asia as Iran Sanctions Loom

news

“We have been 
supplying as much 
as we can to Asia, 
as this is a premium 
market. We’ve 
always maximized 
and will maximize 
volumes flowing 
there...” Sorokin 
said. “This is why 
our ESPO and 
Novorossiisk 
are used at full 
capacity.”

 Hedge Fund Managers Say 
Saudi Arabia, Its Allies Cannot 
Replace Iranian Oil
 Hedge fund managers are increasingly betting Saudi Arabia 
and its allies cannot or will not replace all the crude lost from 
the market when US sanctions on Iran go into effect fully from 
November.
Hedge funds and other money managers increased their 
combined net long position in the six major petroleum contracts 
by another 50 million barrels in the week to Sept. 25.
Portfolio managers have raised their combined net long position 
by a total of 196 million barrels over the last five weeks, according 
to exchange and regulatory data, Reuters reported.

Bullish long positions now outnumber bearish short ones by a 
ratio of more than 12:1, and the imbalance is rapidly closing in on 
the record 14:1 back in April.
But the new wave of hedge fund bullishness is concentrated 
almost entirely in Brent rather than WTI or refined fuels.
Fund managers have raised their net in Brent by 172 million 
barrels since Aug. 21 compared with an increase of just 5 million 
in WTI.
Fund managers now hold a net long position of almost 500 million 
barrels in Brent betting prices will increase even further from 
their current four-year high.
Hedge fund long positions outnumber short ones in Brent by 
more than 19:1, up from a ratio of just 8:1 at the start of August, 
and closing in on the record 21:1 set in April.
Traders foresee a shortage of seaborne crudes linked to Brent as 

US sanctions on Iran go into effect 
on Nov. 4, despite reassurances 
from Saudi Arabia, Russia and 
the United States supplies will 
remain adequate.
Concern about feedstock 
shortages linked to sanctions 
explains why position-building 
has been overwhelmingly 
concentrated in Brent rather than 
WTI or refined fuels.
The inland US crude market remains w e l l -
supplied and refined fuel markets appear balanced as an 
international freight slowdown and higher prices take their toll 
on consumption.

Iran’s Rial Rises against Dollar
The Iranian currency, rial, is bouncing back against US dollar which 
has started to nosedive since Monday evening as people have flocked 
to money exchange markets to exchange their dollars for rial.
A downward trend in the price of foreign currencies in Iran has 
pushed down the value of dollar in the unofficial market by almost 
50 percent in less than 24 hours.
The value of US dollar had hit record highs in Iran, reaching 190,000 
rials, but it was being offered for as much as 80,000 rials in some 
Iranian cities on Tuesday morning.

The rising value of rial has made people rush to exchange their 
foreign bank notes for Iranian money.
The price of “Spring of Freedom” gold coin, minted by the Central 
Bank of Iran, has also begun to dwindle.
Foreign currency values began to rise in Iran after the US withdrew 
from the 2015 Iran nuclear deal in May and announced plans for a 
fresh wave of sanctions against the Islamic Republic.
There was growing demand for dollars among ordinary 
Iranians, who feared more plunge in the value of their assets 
and growing price of goods, even those not imported from  
abroad.



... Hearing the news of currency 
depreciation in the coming 
days, retail buyers came to the 
market to sell their small dollars 
to prevent potential financial 
losses. However, brokers are 
divided into two categories; 
those who still believe they can 
earn attractive gains from the 
foreign exchange market and the 
other group of people who are 
worried about losing part of their 
property; Because in the past 
days have bought a lot of dollars. 
By delegating new authority 
by the heads of power to the 
General Director of the Central 
Bank for the management of the 
foreign exchange market, the 
bank entered into action and 
that is why the currency market 
has been slowing down. The 
central bank has intervened 
through the banks and currency 
exchanges authorized in the 
foreign exchange market and 
has taken measures to control 
the exchange rate. Which seems 
to have had a positive result for 
this market and it continues.

Iranian Leader's Top 
Aide for International 
Affairs Ali Akbar Velayati 
underlined that the 
resistance front guarantees 
Syria's territorial integrity, 
stressing that Iran will 
continue its military 
advisory role in the war-hit 
country as long as the Syrian 
government demands.
"The resistance front will 
not allow seperation of 
even an inch of the Syrian 
soil. This has made the 
Americans angry and 
therefore, they always 
say that Iran should leave 
the region," Velayati said 
in a meeting with a Syrian 
academic delegation 
in Tehran ."The Islamic 
Republic of Iran will 
remain in Syria as long as 
the country's government 
supports Iran's presence 
to fully guarantee Syria's 
independence," he added.
Velayati expressed 
confidence that US 
President Donald Trump 
will end his tenure but Syria, 
Iraq, Lebanon and other 
Islamic states will remain 
intact.Iran has played a 
military advisory role in 
Syria and Iraq to help them 
fight against the terrorist 
groups

US action to relocate embassy to 
Al-Quds to push region into further 
chaos: Iran
 Iranian deputy Foreign Minister for Legal and 
International Affairs Gholam Hossein Dehqani rejected 
US president’s anti-Quds choices, saying relocating US 
embassy from Tel-Aviv to Holy Quds will push the region 
into further violence and chaos.
Dehqani made the remarks while addressing a meeting 
of the OIC Committee on Palestine on the sidelines of the 
73rd session of the UN General Assembly.
Iranian Parliament Holds Closed 
Session on Ahvaz Terror Attack
 Iran’s lawmakers on Tuesday held a closed session to 
discuss various dimensions of a recent terrorist attack 
on a military parade in the southwestern city of Ahvaz, 
which killed 25 people, including a four-year-old child.
October, 11:08 - 2018 ,02 Politics Comments 
The MPs started the closed session on Tuesday morning 
with relevant authorities, including Interior Minister 
Abdolreza Rahmani Fazli and some officials from the 
Armed Forces General Staff, in attendance.    
During the military parade in Ahvaz, which was staged 
concurrently with nationwide military parades on 
September 22 to mark the Sacred Defense Week, Takfiri 
militants wearing disguise opened fire at the people 
participating in the ceremony.
The attack was simultaneously claimed by the Saudi 
Arabia-linked al-Ahwaziya terrorist group, and the Daesh 
Takfiri terror outfit, which is suspected of receiving Saudi 
patronage.
Seoul: North Korea Estimated to 
Have 60-20 Nuclear Weapons
A South Korean minister told lawmakers that North 
Korea is estimated to have up to 60 nuclear weapons, in 
Seoul's first public comment about the size of the North's 
secrecy-clouded weapons arsenal.
Unification Minister Cho Myoung-gyon told parliament 
Monday the estimates on the size of North Korea's 
nuclear arsenal range from 20 bombs to as many as 60. 
He was responding to a question by a lawmaker, saying 
the information came from the intelligence authorities. 
The National Intelligence Service, South Korea's main spy 
agency, couldn't immediately comment.
Cho may have unintentionally revealed the information. 
His ministry said Tuesday Cho's comments didn't mean 
that South Korea would accept North Korea as a nuclear 
state, suggesting Seoul's diplomatic efforts to rid the 
North of its nuclear program would continue.
The South Korean assessment on the North's arsenal 
is not much different from various outside civilian 
estimates largely based on the amount of nuclear 
materials that north is believed to have produced, AP 
reported.
Damascus aware of Iran’s strikes 
against terrorist positions in Syria
Syrian lawmaker Mohammad Kheir al-Akkam said that 
Iran’s strikes against terrorist sites in eastern Syria are 
done by coordination with Damascus.
"Iran and Syria are in a war against terrorism and there 
is a common alliance between them," he said, Youm7 
website reported.
He went on to say that Iran’s operations against terrorists 
in Syria are done with coordination with Damascus.
The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) launched 
six missiles at headquarters of terrorists in Syria’s eastern 
Euphrates from Kermanshah province on early hours of 
Monday, killing dozens of terrorists behind Ahvaz terror 
attack

Israel seeking to justify another 
aggression against Lebanon: FM Bassil

During his speech at the 73rd annual session of 
the United Nations General Assembly in New 
York on Thursday, the Israeli premier alleged 
that Hezbollah had built “three” clandestine 
missile storage facilities “along Beirut’s [Rafic 
Hariri] International Airport”, showing some 
pictures of the so-called sites.
On Monday, the Lebanese top diplomat, 
however, harshly lambasted Netanyahu’s fresh 
allegations, saying that what he had claimed 
were “based on inaccurate information.”
Bassil added that Netanyahu’s allegations 
were supported by no “evidence” whatsoever, 
and that showing some pictures “does not 
contain any proof.” The resistance movement 
“has missiles but they are not near the airport”, 
he further noted.
The Lebanese foreign minister also stressed 
that his country has “the legitimate right to 
resist until the liberation of all the occupied 
territories” from Israeli occupation, referring 
to Lebanon’s Shebaa Farms, which were 
occupied by the Israeli regime during its full-
scale war against Arab territories in 1967.
“Today, Lebanon is raising its voice to reach 
all the countries of the world, especially the 
permanent members of the United Nations, 
to reject the Israeli allegations, to prevent any 
Israeli aggression on Lebanon, which will have 
implications for the entire region, especially 
for the Syrian and Palestinian refugees living 
in Lebanon,” Bassil further warned.
He also revealed that Israeli military has 
violated Lebanon’s territories through “air, 
land and sea 1,417 times for the last eight 

months, that is, more than 150 times in each 
month.”   
Meanwhile, Lebanon’s Foreign Ministry 
convened foreign ambassadors to Beirut to 
respond to Netanyahu’s allegations, saying 
that the ministry would take the convoys on 
a tour of at least one of the locations in the 
capital.
Lebanese President Michel Aoun asserted 
earlier that Israel’s latest “threats” would not 
work to cause an escalation with Tel Aviv.
Hezbollah, for its part, ridiculed Netanyahu’s 
new allegations against the resistance 
movement, with Mohammad Fneish, a 
Hezbollah senior member and Lebanon’s 
caretaker youth and sports minister, saying, 
“Let’s leave Netanyahu with his lies and 
delusions, to speak about what he wants and 
incite in the way he sees fit.”
He also affirmed that Hezbollah “has 
significant capabilities” as outlined by its 
Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah, 
vowing that the resistance movement would 
strongly respond to “any new attack on 
Lebanon.”
According to Press TV, Hezbollah was founded 
in the 1980s following the Israeli invasion 
and occupation of southern Lebanon. Since 
its establishment, the movement has helped 

the army defend Lebanon both in the face of 
foreign aggression, including wholesale Israeli 
wars in 2000 and 2006, and against terrorism. 
The Israeli regime suffered a humiliating 
defeat during the second war.
This is not the first time that the Israeli prime 
minister has been known to level baseless 
accusations against Iran’s allies in the region 
and the Islamic Revolution itself.
Taking the podium to address the 73rd annual 
session of the UN General Assembly in New 
York on Thursday, Netanyahu claimed that 
Iran was working to develop nuclear weapons 
at “secret” sites.
He used a map and photographs of a building 
that he claimed was a “secret atomic weapons 
warehouse” in the Iranian capital, Tehran.
The claims came while Iran has drawn the 
praise of the world community for remaining 
fully committed to its 2015 nuclear deal with 
world powers despite Washington’s much-
criticized withdrawal from the international 
document.
Iran’s compliance with the deal has been 
verified in numerous reports by the 
International Atomic Energy Agency -- the 
UN’s nuclear watchdog, which uses strict 
mechanisms to monitor the technical aspect 
of the agreement’s implementation.

The market 
saw the dollar 
exchange rate of 
9000 Rials

Iranian Leader's 
Top Aide: 
Resistance Front 
Guarantees 
Syria's 
Territorial 
Integrity

Lebanon’s Foreign Minister Gebran 
Bassil says Israel is seeking to “justify 
another aggression” against his country 
after Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu made “false allegations” 
against the Lebanese resistance 
movement Hezbollah that it has 
purportedly built missile sites in the midst 
of civilian districts of Beirut.

Chief of Staff of the Iranian Armed Forces 
Major General Mohammad Hossein 
Baqeri hailed the recent missile attack 
launched by the Islamic Revolution 
Guards Corps against terrorists in Syria 
as the first stage of revenge for a recent 
terrorist attack on people in the city of 
Ahvaz.
In comments on Monday, Major General 
Baqeri said the first stage of revenge for 
the Ahvaz attack was a large-scale missile 
and drone operation with significant 
features, because it was the first time 
that Iran’s unmanned aerial vehicles 

flew over foreign countries to hit targets 
in Syria.
The enemy suffered heavy blows in the 
IRGC strike, the general said, warning 
that other stages of the revenge are going 
to happen as well.
He added that the attack on terrorists 
demonstrates that security of the nation 
is Iran’s redline.
On Monday morning, the IRGC Aerospace 
Force fired six mid-range ballistic 
missiles at the bases of Takfiri terrorists 
in an area east of the Euphrates in Syria in 
retaliation for the Ahvaz terrorist attack.

Following the missile strike, the IRGC 
flew seven combat drones and bombed 
the positions and strongholds used for 
accommodating and supporting the 
terrorists.
During a military parade in Ahvaz on 
September 22, Takfiri militants launched 
an attack, killing 25 people and injuring 
more than 60 others, including women 
and children.
Following the terrorist act, Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei said the attack in Ahvaz was 
the continuation of plots hatched by US 

stooges 
in the region to create 

insecurity in the country, adding that 
Iran’s intelligence services must swiftly 
find the accomplices of the "criminals” 
behind the attack and put them on trial.

Iran’s Top General: IRGC Missile Attack 1st Level of Revenge
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Zarif says starting all over 
with US again impossible
Iranian Foreign Minister criticized US disloyalty and its 
withdrawal from Iran Deal, saying starting all over with 
US is not possible.
“We live in a world of possibilities, so nothing is 
impossible, but we need to see,” Zarif was quoted as 
saying.
“First of all, we’re not angry. Now, if it’s going to lead 
to resolution, you need to be able to build on what 
you already have, because, I mean, you remember the 
movie ‘50 First Dates,’ when you start all over again the 
following day,' he added.
'We can’t. This is impossible. You need to be able to have 

a relationship that is based on some foundations. And we 
have a document”—the nuclear deal—“that is a hundred 
and fifty pages long. It's not a two-page document,' he 
reiterated.
He went on to say that “I’m not ruling out the prospect 
of talks provided the necessary conditions for talks, and 
that is reliability.'
“Reliability is different from trust. Reliability is that 
when you sign something you are bound by it. Pacta 
sunt servanda is the old idiom, the basis of international 
relations.”
“Otherwise everything will fall apart. We are waiting for 
some sense of realism,' Zarif reiterated.
Zarif together with Iranian President Hassan Rouhani 
arrived in New York on September 23 to attend the UNGA 

meeting.
He also participated in the 
Nelson Mandela Peace 
Summit and held talks 
with P1 +4 foreign 
ministers.
Zarif and the High 
Representative of the 
European Union for 
Foreign Affairs and Security 
Policy Federica Mogherini 
in their first joint statement 
after the US withdrawal from Iran 
nuclear deal underlined preserving the agreement and 
meeting Iran's economic interests.

Putin Enjoys Greater 
International Trust than Trump: 
Survey
- Russian President Vladimir Putin enjoys the greater trust of the 
international community than his US counterpart Donald Trump, 
according to a poll conducted by the US Pew Research Center.The 
poll showed that Putin enjoys the trust of 30 percent of respondents, 
while Trump was trusted by as many as 27 percent of interviewees.At 
the same time, it is noted that over %81 of Russians support Putin's 
activities on the world stage.German Chancellor Angela Merkel topped 
the rating of politicians in whom the international community trusts, 
with 52 percent of people having said they did have confidence in 
Merkel, Sputnik reported.The German chancellor was followed by 
French President Emmanuel Macron and Chinese President Xi Jinping, 
who are considered as credible by 46 and 34 percent of respondents 
respectively.

Zarif says relationship with 
China strong
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif stressed that Iran 
believes that its relationship with China is strong and Tehran has been 
assured by the Chinese officials that they intend to continue their 
economic dealings with Iran.
He made the remarks in a wide-ranging interview with Chinese TV 
channel “CGTN”.
Mr. Zarif said, “China is Iran's number one trading partner. And China 
is a very close friend of Iran. We have a comprehensive strategic 
relationship - partnership arrangement with China. And that is based 
on the decision of the leaders of the two governments and that is to 
engage”.
“So, we believe that our relationship with China is strong, we have 
been assured by the Chinese officials that they intend to continue their 
economic dealings with Iran. They intend to continue the purchase of 
oil from Iran and we hope that this is the case,” he added



Iran’s Rial Rises against Dollar

Iran wins UN non-communicable diseases 
prevention award
 The United Nations Interagency Task Force on the Prevention and Control 
of Non-communicable Diseases (UNIATF) conferred Iran and some other 
countries on its first award.World Health Organization (WHO) Deputy 
Director-General Soumya Swaminathan granted the award to Iran, Turkey, 
Bahrain, India, and some other countries and individuals on the sidelines 
of the 73rd United Nations General Assembly (UNGA) held in New York. 
The award conferred is initiated by UNIATF (a subsidiary of WHO) at its 10th 
meeting in Vienna in February 2018 on countries and individuals that have 
contributed greatly to fighting and preventing the world’s leading avoidable killers 
(NCDs). Seven in 10 deaths throughout the world are caused by Non-communicable diseases (NCD) 
mainly originated from tobacco and alcohol use, unhealthy diets and physical inactivity, according to UN. 

While most people 
expected the dollar 
to cross 40 thousand 
Tomans in the next few 
days, the dollar has so 
far reached a sharp drop 
in the price of even 9,000 
and with the influx of 
dollar seller, this price 
will be lower! These 
days, there are many 
people that even some 
of them have not spent 
a dollar so far and they 
only use it as capital, 
have bought dollars 
to maintain its assets, 
regardless of the fact 
that this market is not so 
reliable and it is unclear 
that dollars they have 
bought could bring them 
a reasonable profit... 
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 US sanctions on Iranian crude oil exports, expected 

to take effect in November, constitute a threat to 

the world economy, a Hong Kong English-lan-

guage newspaper warned on Tuesday.
Washington is causing a problem for different Asian 
countries, including China, and even other economies around 
the world, the South China Morning Post wrote.
Many oil companies, especially in Asia and China, have 
announced they will continue to buy Iran's oil regardless of 
US sanctions, but the sanctions can definitely harm everyone 
around the world, it said. 
The paper says many countries are thinking of ways to avoid 
the sanctions, and are, in particular, making efforts to find 
payment options which do not require using dollar.
The Hong Kong media went on to say China has several 

alternatives to circumvent sanctions, including using its own 
currency, Yuan, in trade with Iran.
It also predicted that through Beijing's various strategies, 
China can import 500,000 barrels a day of Iran's oil without 
being actually affected by US sanctions.
The report indicated in 2019 the world will face more energy 
challenges, with a shortage of 3,000,000 to 3,500,000 barrels 
of oil, and sanctions against Iran can make the world economy 
experience more problems. 
In such a circumstance, even the United States, Russia 
and Saudi Arabia cannot solve the oil problem by more 
production, it said.
Crude will touch above 100 dollars a barrel and Asian 
economies, including major importers such as Indonesia, 
China and India will face unprecedented challenges, it added.

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif says 
Iran will not sit for talks with the US as long as it sees no 
reliability and realism on the other side.“I’m not ruling out 
the prospect of talks provided the necessary conditions 
for talks, and that is reliability,” Zarif said in response to a 
question about the possibility of bilateral talks between 
Tehran and Washington.
He made the remarks in an exclusive interview with The 
New Yorker, which was conducted in New York on Saturday 
and published on Monday.“Reliability is different from 
trust. Reliability is that when you sign something you are 
bound by it,” the Iranian top diplomat noted. He then cited 
an old Latin idiom, Pacta sunt servanda, which means 

“treaties shall be complied with”, and described it as the 
basis of international relations.“Otherwise everything 
will fall apart… We are waiting for some sense of realism,” 
Zarif added. Zarif further noted that the relationship 
between Iran and Washington needs to be based on some 
foundations, and the Iran nuclear deal could be the one if 
the US had remained in it.“That is a hundred and fifty pages 
long. It's not a two-page document,” Zarif said, sarcastically 
referring to US President Donald Trump’s agreement with 
North Korean leader Kim Jong Un, at their June summit.
Back in May, Trump withdrew his country from the 2015 
nuclear deal between Tehran and world powers, officially 
known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). 

 Pointing to holding the "Let's ride bicycles" in the 

current Tuesday, Isfahan deputy mayor for trans-

portation and traffic said, "All organizations in-

volved in the urban management will cooperate in this 

campaign to internalize the cycling culture in Isfahan."
"Isfahan is the city of the bicycles, so we have defined a 
policy to develop the cycling culture among different walks 
of life; bicycles don’t belong to a particular group of citizens, 
but to all citizens," Alireza Salavati said."We have tried to 

continue this campaign during this year, if it is accomplished 
symbolically, Isfahani citizens will experience more bike 
trips. Urban management will also offer bikes and bicycle 
facilities for purchase to encourage citizens," he noted."It is 
believed that bikes play a significant role in urban trips; the 
purpose of implementing this campaign is also to promote 
cycling culture. "Let's ride bicycles" campaign will be 
implemented this Tuesday with the motto of "we watch 
Isfahan back" in the third municipal district," he noted 
regarding the role of bicycles in the urban trips.

Coincidence with the beginning of the older persons week, 
special cultural, recreational, and educational programs 
have been implemented for senior citizens with the 
approach of creating hope, motivation, and increasing the 
social vitality.
 "Department of elder affairs which is named "Experience 
Garden", is a specialty center for senior citizens of Isfahan 
located at the end of Ghadir garden that hosts more than 
300 visitors every day," Fahimeh Sadat Kadkhodaee, the 
director of the Experience Garden said.
Saying that many programs will be implemented for 
elder people of the city in Tajrobeh garden, she added, 
"Holding poetic readings, literary gatherings, cheerful 
singing, scientific conferences, psychological discussions, 
techniques to live happier, and also health protection are 
among these programs."
Pointing to the special programs of the older persons 
week in Isfahan, she said, "Various programs have 
been considered for this week; some of them have been 
implemented or are being held in Ghadir garden, and 

the cultural and recreational centers of 15 municipal 
districts."
Referring to this fact that seniority doesn’t mean disability, 
she continued, "It is true that the seniority age is over 60 
years, but since some programs have preventive aspects, 
citizens over 50 years can also register and participate in 
these programs for free."

Iran not to sit for talks with unreliable, unrealistic 
US, FM Zarif says

Iran oil embargo threatening world economy: Hong 
Kong paper

Isfahan; city of bicycles
Let's ride bicycles campaign in Isfahan

Older Persons Week
Special programs for Isfahani elders

Iranian nation’s security is our 'red line': 
IRGC’s top commander
 A senior commander of Iran's Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) says the 
missile strike against the positions of terrorists behind a recent attack in southwest 
Iran was aimed to show that security of the Iranian nation is a "red line" for the IRGC. 
RNA - “We took advantage of both missiles and drones in this operation to teach 
enemies a lesson that they should not support these terrorist groups,” Brigadier 
General Amir Ali Hajizadeh, the commander of the IRGC’s Aerospace Force.He 
made the remarks on the same day that the IRGC released a statement revealing new 
details on its missile strike on terrorists’ positions.The statement said that the attack 
targeted terrorist positions to the east of the river Euphrates, near Albu Kamal town 
on Syria’s eastern border with Iraq.The operation, dubbed The Muharram Strike, 
saw the IRGC’s Aerospace Force fire a total of “six medium-range ballistic missiles” 
from western Iran at targets 570 kilometers (355 miles) away, it said.

Spokesman: Iran Seriously Pursuing 
Extradition of Ahwaz Attack Terrorists
Iranian Foreign Ministry Spokesman Bahram Qassemi announced that the country 
is in talks with international bodies and several European states to extradite those 
behind the September 22 terrorist attack in Ahwaz. "All foreign ministry-related 
moves, including referring to the international bodies and some countries, to 
extradite the culprits have been adopted. We are determined to pursue this issue 
very seriously," Qassemi told reporters in a press conference in Tehran .He noted that 
gathering documents on the September 22 attacks and the culprits behind them is 
still underway, expressing the hope that other countries would show more serious 
commitment to anti-terrorism efforts.Iranian authorities summoned ambassadors 
of the Netherlands and Denmark as well as chargé d'affaires of the British embassy in 
Tehran after terrorists with links to the European countries carried out attacks during 
a military parade in the Southwestern city of Ahwaz on September 22.

World knows Saudis support terrorists 
worldwide: Iran at UN
Iran has hit out at Saudi Arabia for its false terror support accusations against 
Tehran, saying it is no secret to the world that the Riyadh regime, itself, backs 
terror groups worldwide as ex-US secretary of state, Hillary Clinton, once 
confirmed in a leaked memo.
Abbas Golroo, Iran’s representative to the United Nations General Assembly, 
delivered a speech to the Assembly in condemnation of Saudi Foreign Minister 
Adel al-Jubeir, who recently took the podium at the same body to level a fresh 
set of allegations against the Islamic Republic.
Jubeir spoke of what he called Iran’s “terrorist activities and aggressive 
behavior” and claimed that achieving peace in the Middle East required 
“deterring Iran’s expansionist and destructive policies.”Golroo dismissed the 
Saudi minister’s claims as “strange and outlandish.”
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