
 ،  FATF از تلفظ 
تا تصویب آن!

اینکه کشــورهایی چون اتیوپی، 
پاکستان، ســومالی، یمن و چند 
کشور فقیر وجهان سومی دیگر 
جزو کنوانســیون بیــن المللی 
مقابله با تامین مالی تروریســم 
نیستند، دلیلی بر این نیست که 
این کشــورها تامین کننده مالی 
تروریسم در سطح جهان هستند 
زیرا ساالنه مقادیر زیادی پول به 
گروه های تروریســتی در سطح 
جهان تزریق می شود که تزریق 
این پول ، فقط از عهده کشورهای 
ثروتمندی چون آمریکا و یا کشور 
عربســتان صعودی بر می آید . 
کشوری چون پاکستان و یمن که 
اتفاقا همواره مورد هجوم تروریست 
قرار دارند توان پرداخت چنین پول 
هایی را به گروه های تروریستی 
ندارند. پس حال که نمایندگان 
مجلس ایران قبول کرده اند جزیی 
از این کنوانســیون باشند و تمام 
شروط آن را بدون چون و چرا قبول 
کرده اند،  نباید انتظار داشت تمام 
مشکالت اقتصادی کشور به یکباره 
حل شود زیرا کشورهایی که عضو 
این کنوانسیون هســتند و اتفاقا 

برخی از آنها جزو ...
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

در گفت و گویی با رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان و مدیر کل امور مالیاتی استان 

مطرح شد: 

نقره داغ فعاالن اقتصادی به 
نام مالیات بر ارزش افزوده

از سال ۸۷ قصه پر غّصه مالیات بر ارزش افزوده 
در ایران کلید خورد، هــدف از مالیات بر ارزش 
افزوده ایجاد درآمد پایــدار و رونق اقتصاد ملی 
بود، اما هر چه پیش رفت زنجیری تنگ به دست 
و پای تولیدکنندگان شد تا جایی که بسیاری از 
تولیدکنندگان یکی از علل تعطیلی فعالیت خود 
را همین امر می داننــد. »مالیات نفس تولید را 
گرفته است، اگر می خواهیم چرخه تولید روان 
شــود و از چاله رکود خارج شویم باید فکری به 
حال مالیات بر ارزش افزوده کنیم«، این مخلص 
کالم تولیدکنندگان و البته مسئوالن صنعتی 

کشور است. ...

     بخش زیادي از بدهي هاي به جاي مانده، تسویه شد

قیمت 500 تومان

 گزارش یك سال عملكرد شهردار در صحن شورا: 

ممكن بود اصفهان براي هميشه بدون مترو بماند 

بازار طال و سکه  97/7/16 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,760,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,065,0005,041,000جدید

1,905,0002,521,000نیم سکه

952,0001,441,000ربع سکه

641,000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18406320488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

تــازه ها

 قیمت هواوی میت 20 
و میت 20 پرو فاش شد

جدول قیمت   نسخه های مختلف هواوی 
میت 20 و هواوی میت 20 پرو به صورت 
غیر رسمی و از طریق یک منبع ناشناس 

فاش شد. 

تاکنــون خبرهای غیر رســمی و فاش شــده 
بســیاری در مورد هواوی میــت ۲۰ و هواوی 
میت ۲۰ پرو منتشر  شده اســت. در بین انبوه 
خبرهای فاش شده، جای یک خبر همیشه خالی 
بود.تاکنون هیچگونه خبــری در مورد قیمت 
نســخه های مختلف این دو گوشی هوشمند 

منتشر نشده است.
ولی ظاهرا یادداشــت ارسال شده از طرف یک 
منبع ناشناس به PhoneArena، وضعیت 
را کمی تغییر داده اســت و اطالعات مربوط به 
قیمت گذاری میت ۲۰ و میــت ۲۰ پرو هواوی 

دیگر در هاله ای از ابهام قرار ندارد. 

الزم است قبل از طرح موضوع قیمت ها، نکته  
مهمی را در نظر داشــته باشــید. قیمت های 
مورد نظر، قیمت پیشــنهادی توزیع کنندگان 
سخت افزاری به خرده فروشی ها است. به همین 
دلیل، معمــوال در نهایــت مصرف کنندگان 
می توانند محصول را با قیمتی بین ۵۰ تا ۱۰۰ 
دالر بیشــتر از بازار تهیه کننــد. یکی از نکات 
جالبی که در مورد جدول قیمت ها وجود دارد 
این است که قیمت ها برحسب فرانک سوییس 
برای PhoneArena ارسال شده اند. قیمت 
پایــه  Huawei Mate ۲۰، از ۸۰۵ دالر 
برابر با ۷99 فرانک سوییس آغاز می شود. این 
بدین معنی اســت که مصرف کننــدگان باید 
انتظار داشته باشــند تا این نسخه  میت ۲۰  را 
با قیمتی در حــدود ۸۵۰ تــا 9۰۰ دالر از بازار 
خریداری کنند. با نگاهــی به جدول قیمت ها 
متوجه می شوید که برچسب قیمت مربوط به 
میت ۲۰ هواوی با ظرفیــت حافظه ی داخلی 
۱۲۸ گیگابایت است. متاسفانه، ظرفیت حافظه 
رم این گوشــی هوشمند مشخص نشده است. 
البته با توجه به نســخه های قبلی گوشی های 

هوشــمندHuawei، احتمال آن می رود که 
این مدل، ظرفیت حافظه  رم ۴ گیگابایتی داشته 
باشد. در هر صورت، انتظار می رود هواوی میت 
۲۰ در رنگ های مشــکی، آبی و شفقی به بازار 

عرضه شود.
 Mate  با توجه به اطالعات فاش شده، قیمت پایه
Pro ۲۰ هواوی نیز از ۱۰۱۰ دالر برابر با 999 
فرانک سوییس آغاز می شود. این بدین معنی 
اســت که مصرف کنندگان می توانند میت ۲۰ 
پرو را با شــروع قیمــت ۱۱۰۰ دالر خریداری 
کنند. این نســخه  نیز همانند مدل معمولی، از 
ظرفیت حافظه  ۱۲۸ گیگابایتی بهره می برد. البته 
انتظار می رود که میت ۲۰ پرو با حافظه  رم شش 
گیگابایتی و در رنگ های مشکی، آبی و شفقی به 

بازار عرضه شود. 
برای مشخص شدن صحت و سقم اعداد و ارقام 
باید تا ۱۶ اکتبر برابر با ۲۴ مهرماه منتظر بمانیم 
تا همه چیز روشن شود.پیشتر گفته شدکه میت 
۲۰ هواوی ۲۴ مهرماه در لندن رونمایی می شود.
در مورد ویژگی های ایــن دو محصول جدید،  
شایعات پیشین حکایت از این داشتند که میت 
۲۰ و میت ۲۰ پرو به ترتیب از باتری با ظرفیت 
۴۰۰۰ و ۴۲۰۰ میلی آمپر ساعت بهره می برند. 
حال طبــق اطالعات جدید، به نظر می رســد 
که شرکت چینی قصد استفاده از نسل جدید 
فناوری شارژ سریع خود موسوم به سوپر شارژ ۲.۰ 
را در این پرچمداران دارد. براســاس گزارشات، 
نسل جدید این فناوری قادر خواهد بود که در 
عرض ۳۰ دقیقه، میزان باتری دستگاه را از صفر 
به ۷۰ درصد برساند. در قسمت دوربین نیز طبق 
انتظار پیشین، شــاهد به کارگیری لنز مرسوم 
تله فوتو در هر دو نسخه ی میت ۲۰ هستیم؛ در 
بخش دوربین سلفی نیز سنسور ۲۴ مگاپیکسلی 
در نظر گرفته شده اســت که در بریدگی باالی 
 Huawei .صفحه نمایــش قرار خواهد گرفــت
در این نســل از سنســورهای تشخیص چهره  

سه بعدی استفاده کرده است.

زومیت
گـــزارش

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

آینده مبهم بازار امالک؛  

 رونق بازار مسکن، چشم انتظار
 ضوابط کارآمد

نوسانات شدید بازار سکه و ارز در چند هفته گذشته از یک 
سو باعث باال کشیدن قیمت مسکن و از سوی دیگر باعث 
کاهش جذابیت و افزایش نا اطمینانی و ریسک در این بازارها 
برای نقدینگی در دست مردم و زمینه افزایش حضور سرمایه 

در بخش مسکن شده است. اکنون امید می رود پس از یک دوره 
رکود، بخش مسکن بتواند این نقدینگی آزادشده را به خود جذب کند و...



 ،  FATF از تلفظ 
تا تصویب آن!

ادامه از صفحه یک:
...  کشورهای مرفه نیز هستند،  به 
خاطر اجرای این توافق و شــروط 
 آن نبوده که به چنین رفاهی دست 
یافته اند. اما اینکــه برخی از مردم 
ایران خوشحال هســتند از قبول 
FATF و CFT و برخــی از این 
جریان ناراحت هستند دالیل خاص 
خودش را دارد که در بعضی موارد 
با هیچ منطق اقتصادی قابل درک 

نیست . 
اما متاســفانه مــردم ایــن روزها 
 حتی تلفظ FATF را بدرســتی 
نمی دانند ولی راجــع به آن چنان 
 اظهار نظــر می کنند کــه گویی 
 ســال هاســت در باره آن مطالعه

 داشته اند!
 صحبت راجع به مسائل اقتصادی 
در کشــور این روزها در هر مجلس 
و بزمی بر پاست اما مردم نمی دانند 
بازیچه دســت فضاهــای مجازی 
شده اند ، که در اکثر مواقع خوراک 
 مغزی بی فایده و نادرست به مردم 

می خورانند. 
روزگاری بود می گفتند مردم لبنان 
در هر خانه چندیــن حزب دارند و 
شــده بود حتی دعوای خانوادگی 
لبنانی ها بر سر احزاب مختلف به 
خونریزی و قتل کشانده شود و این 
همان هدفی بود که دشمن برای از 
هم پاشــی لبنان آن را دنبال کرد و 
در مقطعی از زمان هم به آن هدف 

رسید. 
حال انگار تاریخ در حال تکرار است 

اما این بار برای ایران! 
ما را چه شده است که باید در یک 
خانواده شاهد جدال دو برادر باشیم 
بر ســر قبولــی FATFو یا قبول 
نکردن آن؟ ما را چه شده است که 
نمایندگان کشورمان تحت کنترل 
دنیای مجازی قــرار گرفته اند و آرا 
آنها با فضای مجازی همخوانی دارد؟ 
مگر مردم این نمایندگان را انتخاب 
نکردند که خیالشــان دیگر راحت 
باشد ، افرادی هستند از حقوق آنها 
دفاع کنند؟ چه شده که دیگر مردم 
به نمایندگان انتخابی خودشان هم 
اعتماد ندارنــد و به صورت گروهی 
و حتی انفرادی سعی بر به کرسی 
نشاندن نظر خود در جامعه دارند؟ 
این نمایندگان چه رفتاری از خود 
نشان دادند که بی اعتمادی مردم 
را به همراه داشته است؟ وقتی چند 
نماینده به مجلس می روند و مدام 
در حــال چــرت زدن در مجلس 
هســتند و یا دیدن کلیپ هایی که 
شرممان می شــود از موضوع آن 
 در یک روزنامه عمومی نام ببریم ، 
بی اعتمــای مردم نیز بــر جامعه 
حاکم می شود.وقتی نمایندگانی 
باهزاران وعده دروغین توانســتند 
 به مجلس راه یابند اما با بد قولی ها و

 بد رفتاری های خود نتوانستند به 
دل مردم راه یابند وضعیت جامعه به 
گونه ای می شود که چند سلبریتی 
 بی ســواد برای فکر مــردم تغذیه 
می فرســتند و جالب این جاست 
برخــی از نماینــدگان مجلــس 
نیز تحــت تاثیر همین افــکار در 
 مجلــس آرا خــود را بــه صندوق

 می اندازند. 
خوب یا بد بــودن قبول  FATF و 
CFT  مبحثی است که باید اقتصاد 
دانان  و سیاسیون کشور راجع به آن 
نظر دهند، اما ای کاش نمایندگانمان 
می توانســتند با تصویب کردن یا 
نکردن این الیحــه  و دیگر لوایح و 
سود و زیان آن برای عموم جامعه، 
جایی در دل مردم بــاز می کردند 
تا این مردم مجبور نباشند هر روز 
راجع به مسائلی که در تخصصشان 
 نیســت بــا همدیگــر بــه جدل 
بپردازند. این حق مردم شریف ایران 

نیست.

اقتصاد استان
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سه شنبه 17 مهر 1397  | شمـاره 63

ISFAHAN
N E W S

حمایت کمیته امداد اصفهان از ۳۳ هزار خانوار روستایی
مدیرکل کمیته امداد اصفهان گفت: ۳۳ هزار و ۳۵۰ خانوار نیازمند روستایی و عشایری از حمایت کمیته 
امداد اصفهان بهره مند هستند. به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد اصفهان، محمدرضا 
متین پور، در روز ملی روستا و عشایر اظهار داشت: ۳۳ هزار و ۳۵۰ خانوار نیازمند روستایی و عشایری 
از خدمات این نهاد بهره مند هســتند. وی بخش اصلی خانوارهای تحت حمایت این نهاد در روستاها را 

سالمندان اعالم کرد و گفت: فقدان زیرساخت بیمه تامین آتیه و بازنشستگی در روستاهای کشور باعث 
افزایش سالمندانی شده است که توان کار کردن و منبع درآمد پایداری برای گذران زندگی خود را ندارند. این 

جمعیت به شکل عمده تحت حمایت کمیته امداد قرار دارد و از همه خدمات ارایه شده بهره مند هستند. مدیرکل 
کمیته امداد اصفهان مددجویان تحت حمایت این نهاد را از آسیب پذیرترین اقشار نیازمند جامعه اعالم کرد و افزود: ایتام، 

زنان سرپرست خانوار، سالمندان و بیماران از کارافتاده ای که بیش از ۷۰ درصد از کارافتادگی داشته باشند، جامعه تحت حمایت کمیته امداد 
در استان اصفهان را تشکیل می دهند. وی یکی از اهداف مهم این نهاد را شناسایی ظرفیت و توانمندی های مددجویان تحت حمایت برشمرد 
و گفت: کمیته امداد با شناسایی ظرفیت و استعدادهای مددجویان، ضمن ارایه آموزش های الزم، تا مرحله کامل خودکفایی از آن ها حمایت 

می کند تا از چرخه حمایتی خارج و دیگر نیازمندان نیز بتوانند از خدمات کمیته امداد بهره مند شوند.

ساالنه ۵۸۰۰ فقره تسهیالت بهسازی مسکن به روستاییان پرداخت می شود
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال ۹۲ مشخص شد ۲۰۵ هزار واحد 
مسکونی روستایی در استان وجود دارد، افزود: این آمار با رشد جمعیت به ۲۳۶ هزار واحد مسکونی رسیده و 

باید ساالنه پنج هزار و ۸۰۰ فقره تسهیالت بهسازی مسکن به روستاییان پرداخت شود.
 غالمحسین خانی در نشستی خبری، اظهار کرد: از سال ۸۲ تا کنون هر پنج سال یکبار آمارگیری انجام و 

در کل کشور اطالعات مسکن روستایی جمع آوری شده است.
وی در خصوص آمارگیری مسکن روستاییان در سال ۹۷ گفت: این طرح با پشتوانه علمی دانشگاه شهید بهشتی، 

صاحبنظران مسکن روستایی و شرکت آماراندیشان فراز و اداره آمار ایران و شعب بانک مسکن استان ها از ۲۱ مهرماه 
تا ۲۱ آبان ماه سال جاری در ۳۰۴ روستای استان و از ۱۲هزار و ۴۵۲ واحد مسکونی انجام می شود.

خانی افزود: ۵۶ هزار واحد فرسوده شناسایی شده است که از این تعداد بیش از ۸۵ درصد تسهیالت بهسازی مسکن روستایی دریافت 
کرده اند. وی با اشــاره به حضور ۶۸ نیروی آمارگیر در این طرح تصریح کرد: ایران به دلیل زلزله خیز بودن و عدم توجه به اصول ساختمانی 
به شدت نیازمند مقاوم سازی و بهسازی واحدهای مسکونی است و از سال ۸۴ نیز ساالنه به ۲۰۰ هزار مسکن روستایی تسهیالت بهسازی 

پرداخت شده است.

در بحث طال مشکالت 
بسیار زیادی مطرح 

بود که در کمیسیون 
اقتصادی مجلس 

بررسی و بیش از ۹۵ 
درصد آنها رفع شده 
است، در حال حاضر 

این مالیات از کل قیمت 
طال گرفته می شود 

که در بررسی ها به این 
نتیجه رسیدند که تنها 

از اجرت طال باید مالیات 
دریافت شود.

وزیر صنعــت و معدن اما 
اصالح قانــون مالیات بر 
ارزش افــزوده را یکی از 
پیش شــرط های تحقق 
شعار سال یعنی حمایت 
از کاالی ایرانــی عنــوان 

می کند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا به 
صورت آزمایشی اجرا شــد و پس از آن 
دولت برای دائمی شدن آن الیحه اصالحی 
به مجلس شورای اسالمی فرستاد، این 
الیحه اردیبهشــت ماه ســال جاری در 
کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی 

قرار گرفت.
»محمدرضا پــور ابراهیمــی« رییس 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس بارها 
تاکید کرده بود در طول ســال هایی که 
قانون مالیات بــر ارزش افزوده به صورت 
آزمایشی اجرا شد، به جای اینکه مصرف 
را هدف گذاری کند در بخشی از اجرا به 
تولید هم اصابت کرد که دلیل اصلی این 
موضوع، نقص و نبود زیرساخت های الزم 

در اجرای قانون است.
نبود زیرســاخت هایی همچــون ایجاد 
صندوق های مکانیــزه، فروش، پیچیده 
بودن آیین نامه ها برای مودیان مالیاتی، 
ابهام در نحوه محاسبات مالیات واحدها 
و افزایش نــرخ مالیاتی بــدون توجه به 
مشــکالت رکودی بخش تولید از جمله 
گالیه های منتقدان نسبت به اجرای قانون 

مالیات بر ارزش افزوده است.
بعد از این صحبت هــا بود که اخبار ضدو 
نقیضی در مورد حذف مــدل مالیات بر 
ارزش افزوده منتشر شد، معاون پارلمانی 
اتاق بازرگانی اعالم کرد که تولیدکنندگان 
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف 
می شــوند، پس از آن نیز در نخســتین 
جلســه نمایندگان اتاق در ســال ۹۷ 
مالیات محور صحبت ها شد و تعدادی از 
نمایندگان تاکید کردند که بار مالیات بر 
ارزش افزوده از ابتدا قرار بود بر بخش تولید 
نباشد، اما متاسفانه به دالیل مختلف به 

حلقه تولید رسید.

 مالیات کمــر تولیدکنندگان را 
شکست

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 

در این باره می گوید: بحث مالیات به ویژه 
مالیات بر ارزش افزوده از مدت ها قبل بین 
تولیدکنندگان و اصحاب کار و تولید یک 

هیاهو و دغدغه خاصی ایجاد کرده است.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی اظهارمی کند: 
۱۰ســال از وجود قانون مالیات بر ارزش 
افزوده ای می گذرد کــه در بخش تولید، 

کمر تولیدکنندگان را شکسته است.
وی ادامه می دهد: طی چند ســال اخیر 
که کشور ما در شــرایط رکود به سر برد 
و تحریم، تورم و هدفمنــدی یارانه ها را 
داشتیم، دریافت مالیات بر ارزش افزوده 
نیز به این مسائل اضافه شد و  دغدغه های 

جامعه کار و تولید را افزایش داد.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: 
زمانی باید مالیات بر ارزش افزوده را در نظر 
گرفت که تولیدکننده محصوالت خود 
را در مدت هشــت ماه به فروش برساند، 
ولی هر سه ماه یکبار باید با مالیات تسویه 
حساب انجام شــود در غیر این صورت 
جرایم گریبانگیر او خواهد شد؛ در و اقع 
باید مالیات را از زنجیره آخر مصرف کننده 

دریافت کنند.
وی با اشــاره به نحوه دریافت مالیات در 
بخش طال و جواهر، اضافــه می کند: در 
خصوص طــال مذاکراتی انجــام دادیم 
تا مالیــات بر ارزش افزوده بر دســتمزد 
محاسبه شــود نه در کل قیمت طال، اما 

توجهی به این اعتراض ها صورت نگرفت.
سهل آبادی به ایرادهایاجرای قانون مالیات 
بر ارزش افزوده اشاره و تصریح می کند: 
درتمام دنیا مصرف کننده نهایی مالیات 
پرداخت می کند، اما در کشور ما به دلیل 
مطالعات کم درباره قانون، بازار را به ناگهان 
با اعتراض رو به رو کرده و به رغم مشاهده  
مشــکالت اقتصادی، گویا جایی آرام تر 
و مطیع تر از بخش تولید نبود، از این رو 
پرداخت مالیات را به دوش تولیدکنندگان 

انداختند.
رییس خانــه صنعت، معــدن و تجارت 
ایران تصریح می کند: کجای دنیا گفتند 

تولیدکننده که هنوز به حق خود در فروش 
محصوالت نرســیده، به مسئوالن برای 

پرداخت اقساطی مالیات التماس کند؟
وی ادامه می دهد: صندوق های پوز باید 
در تمام فروشگاه ها نصب و رعایت شود، 
همچنین مسئوالن مالیاتی آن را دنبال 
کنند نه اینکه تنها دغدغه وصول مطالبات 

از صنعت و تولید را داشته باشند.
سهل آبادی با بیان اینکه فشارهای مالیاتی 
بر تولید کنندگان باید کاهش پیدا کند، 
اظهار می کند: تقسیط در پرداخت مالیات 
مشــکلی را از تولیدکننده کم نمی کند، 
یکی از مشکالت واحدهای تولیدی اخذ 
مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان است 
که باید از طریق صندوق های پوز انجام 

شود.
 رییس اتاق بازرگانــی اصفهان تصریح 
می کند: از یکم فرودین ماه سال گذشته 
تــا ۳۰ شــهریور ۹۷ در صنوف مختلف 
فروشــگاه های زیادی تعطیل شدند، به 
عنوان مثال ۱۲۶ واحــد اتحادیه لوازم 
یدکی اتومبیل، ۵۷ واحــد صنفی ابزار 
فروش تعطیل شــده و در صنعت تنها 
۲۰ درصد واحدها فعال هستند، این آمار 
بیانگر آن است که باید نسبت به وضعیت 

مالیات دقت بیشتری شود.

 فرار مالیاتی، فعاالن اقتصادی را 
دچار مشکل می کند

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان در 
پاسخ به این ســوال که آیا قانون مالیات 
بر ارزش افزوده که در ۱۶۰ کشور جهان 
اعمال شده، با همین روش اجرا می شود؟، 
اظهارمی کند: یک دهــه از اجرای قانون 
مالیات بر ارزش افزوده می گذرد، بی شک 
در این یک دهه اتفاقات و مشکالتی بوده 
و سازمان مالیاتی مسائل را پذیرفته است 
اما باید نســبت به اصالح امــور مربوطه 

اقدام کند.
بهروز مهدلو تاکید می کند: ذات قانون در 
تمام کشورها، حتی حوزه خلیج فارس نیز 

وجود دارد، اما مشکالت آن در بخش اجرا 
باید مرتفع شود.

وی تصریح می کنــد: در حالی که تولید 
کننده باید مالیات بــر ارزش افزوده را به 
صورت نقد پرداخت کند، اما اداره مالیات 
در حال حاضر مالیات را به صورت اقساط 
بلند مدت ۱۲ماهه و حتی بیشتر دریافت 
می کند تا فشاری به تولیدکنندگان وارد 

نشود.
مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان به 
دریافت مالیات بر ارزش افزوده در بخش 
طال اشاره و اظهار می کند: در بحث طال 
مشکالت بسیار زیادی مطرح بود که در 
کمیســیون اقتصادی مجلس بررسی و 
بیش از ۹۵ درصد آنها رفع شده است، در 
حال حاضر این مالیات از کل قیمت طال 
گرفته می شــود که در بررسی ها به این 
نتیجه رسیدند که تنها از اجرت طال باید 
مالیات دریافت شود، اما تا ابالغ این نتیجه 

نباید اظهارنظر کرد.
وی ادامه می دهد: اگر مصوبه کمیسیون 
اقتصادی مجلس ابالغ شود، به نفع بازار 
طال خواهد بود زیرا مالیات بر ارزش افزوده 

فقط به اجرت طال تعلق می گیرد.
مهدلو با بیان اینکه قانــون وظیفه تمام 
 دســتگاه ها را مشــخص کرده اســت، 
می گویــد: در قانون فعــاالن اقتصادی 
وظایفــی را بــر دوش دارنــد مبنی بر 
اینکه هــر دوره اظهارنامــه مالیاتی را 
تســلیم و پرداخت کنند و طبق قانون، 
 مالیات به هیچ واحــد تولیدی تحمیل

 نمی شود.
وی تصریح می کند: برای آن دســته از 
واحدها و فعاالن اقتصــادی که فعالیت 
می کنند و مالیات پرداخت نمی کنند، 
دستگاه های نظارتی وجود دارد که پیگیر 
وصول مالیات معوقه هستند؛ در واقع ما 
برای احقاق حق دولت از تمام دستگاه های 
نظارتی اســتفاده کرده ایم و مالیات را از 
واحدی که پرداخت نکرده مطالبه خواهیم 

کرد.

در گفت و گویی با رییس اتاق بازرگانی اصفهان و مدیر کل امور مالیاتی استان مطرح شد: 

شاهکار مردم اصفهان در مدیریت مصرف آب شرب ؛نقره داغ فعاالن اقتصادی به نام مالیات بر ارزش افزوده

کاهش ۹ درصدی در مصرف آب

مهندس  هاشــم امینی مدیرعامل آب و فاضالب شهری استان اصفهان 
در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب 
و فاضالب ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تابستان بسیار سختی 
را پشت سر گذاشــتیم در حالی که در تمامی سطح کشور به دلیل شرایط 
اقلیمی و خشکسالی های متوالی با کمبود بارش ها و تنش های آبی در ابعاد 
مختلف مواجه بودیم که در این بین فالت مرکزی ایران و استان اصفهان 
نیز که در فالت مرکزی واقع شده از شرایط بسیار سخت تابستان مستثنی 
نبودند و حتی نسبت به بسیاری از نقاط کشور تنش های آبی بیشتر را پشت 

سر گذاشتیم.
وی افزود: پیش بینی سازمان هواشناسی برای سال آبی ۹۷ ــ ۹۶ سالی نرمال 
بود و سناریوهای تامین آب به صورت خوشبینانه تعیین شد اما وقتی به بهمن 
ماه رسیدیم دیدیم که بارش ها رخ نداده و مجموعه وزارت نیرو یک سناریو 

بسیار بدبینانه را برای آب شرب تعیین کرد.
امینی گفت: کاهش بارش ها و کاهش شدید آورد سد زاینده رود وضعیت 
تامین آب چهار میلیون نفر در اصفهان و ۱.۵ میلیون نفر در یزد را با تنش 

همراه کرد.
مدیرعامل آب و فاضالب شهری اصفهان درخصوص میزان آوردهای سد 
زاینده رود گفت: در سال آبی ۹۶ ــ ۹۵ یک میلیارد و ۲۷۰میلیون مترمکعب 
آورد زاینده رود را داشــتیم در حالی که در سال آبی ۹۷ ــ ۹۶ این میزان به 

۶۷۰میلیون مترمکعب کاهش یافت.
وی ادامه داد: بر این اساس کشاورزان از چرخه تخصیص آب حذف شدند و 
سهم بخش صنعت را ۴۰ درصد و سهم بخش شرب را ۲۰ درصد کاهش دادند 

تا بتوانیم از شرایط تنش زای تابستان عبور کنیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه باید به نحوی برنامه ریزی می کردیم که کمترین 
قطعی آب را داشته باشیم گفت: در سناریوی اولیه حتی بحث نوبت بندی و 
جیره بندی که جزو خط قرمزهای ما هست نیز مطرح شده بود اما توانستیم 
با مدیریت بخش مصرف و همکاری کم نظیر مردم در اصفهان شــرایط را 
به گونه ای مدیریت کنیم که نه تنها دچار جیره بندی نشویم بلکه مردم نسبت 
به دیگر نقاط کشور کمترین مشکالت اجتماعی را در خصوص محدودیت 

آبی در اصفهان داشتند.
امینی افزود: در مجموع ما ۲۰ درصد کاهش تخصیص آب در سال آبی اخیر 
داشتیم که منجر به کاهش تولید ۹.۶۸درصدی آب شد اما در عین حال با 

همکاری مردم شاهد کاهش ۹درصدی مصرف آب شرب بودیم.
وی درخصوص توجه مردم اصفهان به اصالح الگوی مصرف در بخش خانگی 
اذعان داشت: در سال ۸۶، سرانه مصرف آب به ازای هر نفر در بخش خانگی 
در سطح اصفهان ۱۸۹ لیتر در روز بود که این میزان هم اکنون به ازای هر 
فرد به ۱۵۴ لیتر در روز رسیده و برنامه ریزی کرده ایم که در سال های آینده 

به ۱۳۰ لیتر برسد.
مدیرعامل آب و فاضالب شهری اصفهان با یادآوری اینکه راه نجات آب و 
راه کمک به آیندگان و فرزندان ما مدیریت مصرف است، گفت: در اصفهان 
به منظور بهینه سازی مصرف آب با صنایع بزرگ قراردادهایی امضا شده تا 

به جای آب خام از پساب فاضالب استفاده کنند.
امینی افزود: قراردادی با کارخانه فوالد مبارکه اصفهان داریم که طی آن این 
کارخانه ۶۰۰ کیلومتر لوله گذاری فاضالب خواهد کرد و با سرمایه گذاری 
خود یک تصفیه خانه فاضالب احداث می کند که این سرمایه گذاری در بخش 
احداث تصفیه خانه و خطوط لوله فاضالب مربوط به ۹ شهر اصفهان است. 
فوالد مبارکه می تواند به ازای این سرمایه گذاری تا ۳۵ سال آینده از پساب 

فاضالب تصفیه شده استفاده کند.

از سال ۸۷ قصه پر غّصه مالیات بر ارزش افزوده در ایران کلید 
خورد، هدف از مالیات بر ارزش افزوده ایجاد درآمد پایدار و رونق 
اقتصاد ملی بود، اما هر چه پیش رفت زنجیری تنگ به دست و پای 
تولیدکنندگان شد تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان یکی از 
علل تعطیلی فعالیت خود را همین امر می دانند. »مالیات نفس 
تولید را گرفته است، اگر می خواهیم چرخه تولید روان شود و 
از چاله رکود خارج شــویم باید فکری به حال مالیات بر ارزش 
افزوده کنیم«، این مخلص کالم تولیدکنندگان و البته مسئوالن 

صنعتی کشور است.

گــزارش

ایمنا
گـــزارش
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     رییس اتاق بازرگانی اصفهان : درتمام دنیا مصرف کننده نهایی مالیات پرداخت می کند، اما در کشور ما به دلیل مطالعات کم درباره قانون، بازار را به ناگهان با اعتراض رو به 
رو کرده و به رغم مشاهده  مشکالت اقتصادی، گویا جایی آرام تر و مطیع تر از بخش تولید نبود، از این رو پرداخت مالیات را به دوش تولیدکنندگان انداختند.

خـــبــــر

یزدی زاده تاکید کرد: 
حرکت کارخانه ذوب آهن به سمت کاهش آالیندگی

مدیرعامل کارخانه ذوب آهــن گفت: در زمان های 
مختلف در کارخانه ذوب آهن برای کاهش آالیندگی هزینه هایی شــده 
تا این آالیندگی ها به حد استاندارد برسد و طی سال های اخیر اقدامات 
بسیاری در خصوص کنترل آالیندگی کارخانه ذوب اهن انجام گرفته است.

منصور یزدی زاده  با اشــاره به نگاه مدیریت کارخانه ذوب آهن برای کاهش آالیندگی 
اظهار کرد: در حوزه آلودگی باید گفت آالیندگی ذات صنایع کشور است و تنها مختص به 
ذوب آهن نیست البته مهم کنترل این آالیندگی بوده از این رو این مجموعه برای کاهش 
آالیندگی های موجود با قدرت وارد میدان عمل شده چراکه یکی از حساسیت های کارخانه 

ذوب آهن و همچنین مردم شهرستان لنجان بر روی مسایل زیست محیطی است.
وی ادامه داد: مردم و مسئوالن لنجان این مســاله را نباید فراموش کنند، پیش از آنکه 
آالیندگی به این شهرستان برسد، پرسنل کارخانه ذوب آهن در معرض آن قرار دارند و قطعا 
سالمتی آنها برای ما حایز اهمیت بوده و هیچ گاه از حفظ سالمتی افراد عبور نخواهیم کرد.

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن تصریح کرد: در زمان های مختلف در کارخانه ذوب آهن برای 
کاهش آالیندگی هزینه هایی شده تا به حد استاندارد برسد و در سال های اخیر اقدامات 
بسیاری در خصوص کنترل آالیندگی کارخانه ذوب آهن انجام شده که جزیی از وظایف 
اجتماعی و ذاتی این مجموعه بوده البته بخشی از این پروژه به دالیل مختلف به صورت 

ناقص انجام گرفته که برای اتمام آن وارد میدان شده ایم.
وی ادامه داد: قسمتی از آالیندگی کارخانه مربوط به باطری شماره سه این کارخانه است 
که اشکاالتی داشته و با پیگیری های انجام شده خوشبختانه امروز مشاوران روسی کار خود 

را بر روی این پروژه آغاز کرده اند و به دنبال آن هستیم تمامی دریچه ها  نیز تعویض شود.
یزدی زاده اضافه کرد: این دریچه توسط کارشناسان و مهندسان داخلی طراحی و ساخته 
شده و تا پایان آبان ماه، نصب می شود و در صورتی که این پروژه با موفقیت اجرایی شود 
و دریچه ها جوابگو باشند قطعا همه دریچه ها تعویض خواهند شد تا مشکل موجود نیز 

مرتفع شود.
وی عنوان کرد: نکته ای که در این ســال ها مغفول مانده، آن بوده که فوالدســبا نیز در 
مجموعه ذوب آهن مشغول فعالیت است، اما مربوط به این مجموعه نیست از این رو نیاز بوده 
آالیندگی این مجموعه نیز مورد بررسی قرار گیرد تا تنها ذوب آهن در اذهان عمومی محکوم 
نباشد و امیدواریم این مساله در دستور کار مسئوالن ارشد شهرستان لنجان قرار گیرد تا این 
موضوع مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود بخشی از آالیندگی ها به مجموعه فوالدسبا 
باز می گردد. مدیرعامل کارخانه ذوب آهن خاطرنشان کرد: شرکت ذوب آهن تالش کرده 
است میزان آب مصرفی خود را تا حد امکان کاهش دهد و بخش زیادی از آب مورد نیازش 
را از پساب شهرهای همجوار تامین کند، از این رو در حدود سه سال پیش ۶۰ لیتر بر ثانیه از 
پساب فاضالب زرین شهر را خریداری کرده و آن را در چرخه صنعت مورد استفاده قرار دادیم 

و امروز نیز استفاده از پساب فوالدشهر در دست اجرا است.

ایمنا
خـــبــــر
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سهم حمل و نقل عمومی در کالنشهر اصفهان رو به کاهش است
 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت : هر ساله سهم حمل و نقل عمومی اصفهان کاهش 

یافته و رشد فزاینده و تصاعدی استفاده از خودروی شخصی را شاهد بوده ایم.
علیرضا صلواتی افزود: طبق آخرین آمار، باالی 60 درصد از سفرهای درون شهری اصفهان با خودروهای 
شخصی انجام می شود که این امر نشان می دهد که پیک ترافیکی شــهر از ساعات خاصی به کل روز 

گسترش یافته است.
وی گفت : استفاده از خودروهای شــخصی و افزایش بار ترافیکی در شهر موجب تاخیر افراد در رسیدن به 

مقصد، اتالف وقت مردم، تصادف ، آلودگی هوا و اختالل در محیط زیست می شود. 
صلواتی گفت : باید به جایی برسیم که 55 درصد سفرهای شهری با ناوگان حمل و نقل عمومی صورت بگیرد. 

وی تصریح کرد: میزان سهم مترو از سفرهای درون شهری باید به 10 درصد و اتوبوس به 45 درصد برسد بنابراین باید خطوط 
اتوبوسرانی و تندرو را توسعه دهیم. 

صلواتی همچنین به سهم 10 درصدی دوچرخه در سفرهای درون شهری اشــاره کرد و گفت: در این برنامه جامع، سهم حمل و نقل 
شخصی 25 درصد و تاکسیرانی 10 درصد تعیین شده است. 

451 میلیون دالر آهن و فوالد از اصفهان به خارج صادر شد
 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت : حدود 451 میلیون دالر آهن، فوالد و 

مصنوعات آن در شش ماه نخست سال جاری از این استان به کشورهای خارجی صادر شد.
اسرافیل احمدیه افزود : نزدیک به 415 میلیون دالر از این مقدار صادرات آهن و فوالد و 36 میلیون دالر 
مربوط به مصنوعات آهن و فوالد بود. به گفته وی، اصفهان با تولید بیش از 70 درصد فوالد کشور جایگاه 

نخست را در بین استان ها دارد. وی اظهارداشت : محصوالت پتروشیمی با ارزش 202 میلیون دالر، فرش 
و صنایع وابسته با 107 میلیون دالر و محصوالت شیمی عالی 67 میلیون دالر در رده های بعدی صادرات 

استان اصفهان قرار دارند. وی با اشاره به رشد 48 درصدی ارزش صادرات انواع کاال از استان اصفهان در نیمه 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیان کرد: نزدیک به یک میلیارد و 103 میلیون دالر انواع کاال در 

این مدت از استان اصفهان صادر شد. احمدی همچنین به افزایش 28 درصدی وزن آنها اشاره و بیان کرد: وزن کاالهای صادراتی از استان 
اصفهان نیز افزون بر دو میلیون و 643 هزار تن بوده است. وی در ادامه از پرداخت چهار هزار و 500 میلیارد ریال تسهیالت در قالب طرح 
رونق تولید به صنایع استان اصفهان در شش ماهه نخست سال خبر داد و تاکید کرد: پرداخت تسهیالت طرح رونق تولید ادامه داشته که با 

تبدیل شدن به قانون شاهد کاربردی تر شدن آن خواهیم بود.
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بازرسی استانداردهای 
85گانه خودرو از دی ماه 

امسال آغاز می شود
 رییس سازمان ملی استاندارد ایران 
از در دست تدوین بودن »استاندارد 
مبارزه با فساد و رشوه خواری« خبر 
داد و گفت: برای خروج خودروهای 
غیراستاندارد و بی کیفیت از خطوط 
تولیــد، از ابتدای دی ماه امســال 
بازرسی اســتانداردهای 85 گانه 

خودرویی آغاز می شود.
نیره پیروزبخت در نشست خبری 
به مناســبت در پیش بــودن روز 
جهانی استاندارد)22 مهر( افزود: 
این سازمان از 15 سال پیش برای 
 جلوگیــری از تولیــد خودروهای

 بی کیفیت و غیراستاندارد فعالیت 
خود را آغاز کرد که در ابتدا شامل 11 
استاندارد اجباری بود که امروز به 63 
مورد رسیده و در ابتدای زمستان 
امسال به 85 مورد افزایش خواهد 
یافت. وی ادامه داد: البته در بررسی 
این استانداردها شرایط روز جامعه را 
نیز لحاظ خواهیم کرد؛ شاید نتوان با 
 سرعتی که الزم است کارخانه های

 تولیدکننده خودرو را به ســمت 
استانداردهای یاد شده سوق داد.

وی گفت: همــه خودروســازان 
برنامه های خود را در این زمینه اعالم 
کرده اند، اما از تاریخ یاد شــده اگر 
نتوانند مطابق برنامه اقدام کنند از 
تولید خودروهای غیراستانداردشان 

جلوگیری خواهد شد.

ایسنا
خـــبـــر
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  اشــتغال آفرینی و 
تاثیر در رشد اقتصادی 
و غیرقابل تجارت بودن

بخش مسکن با 78 بخش 
ارتبــاط پیشــین و با 56 
بخش ارتباط پسین دارد و 
به دلیل این که تا 85 درصد 
مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید 
می شود و عمده  اشــتغال در این بخش 
کارگران غیر ماهر هستند، عالوه بر اشتغال 
مستقیم در خود این صنعت به دلیل اینکه 
باالترین مشارکت بخش خصوصی در این 
بخش وجود دارد باعث اشتغال غیرمستقیم 
در بخش های دیگر نیز می شود. در صورت 
رونق این صنعت بخش هــای دیگر نیز با 
رونق مواجه می شوند و برعکس در صورت 
رکود به صورت زنجیره وار تمام این بخش ها 

وارد رکود می شــوند. از طرف دیگر چون 
مســکن کاالیی غیرقابل تجارت است و 
امکان واردات یا صادرات آن وجود ندارد 
شرایط ویژه ای دارد و برای کشور اهمیت 

فراوانی پیدا می کند.

  ماهیت مســکن در ایران و سایر 
کشورها

مسکن در تمامی کشورهای جهان به دلیل 
ساکن بودن و غیرقابل تجارت بودن کاالیی 
بسیار ویژه و مهم است؛ اما با این تفاوت که 
در اکثر کشورهای جهان کاالیی مصرفی 
است و افراد بیشتر برای رفع نیاز خود آن 
را تقاضا می کنند اما در کشور ما عالوه بر 
تقاضای مصرفی برای ایــن کاال به دلیل 
بادوام بودن مسکن و انواع آن تقاضاهای 
دیگری نیز وجود دارد ازجمله تقاضاهای 
سرمایه گذاری و یا سفته بازانه که به انگیزه 
افزایش قیمت و ســودآوری توسط افراد 
صورت می گیرد. با توجه به این تقاضاها 
تحلیل بازار مسکن در ایران کمی متفاوت 
است. برای نمونه تقاضاکننده مصرفی در 
تمامی دوره ها اعم از رکود یا رونق در بازار 
ورود می کند، گروه دوم کســانی هستند 
که به دنبال جابه جایی و تبدیل به احسن 
کردن مســکن خود هستند که آن ها نیز 
در همه دوره ها وارد می شــوند اما توصیه 
می شود در دوره پیش رونق یا رکود اقدام به 
جابه جایی کنند. گروه سوم سرمایه گذارها 
هستند که از ورود خود هدف بلندمدت 

دارند بــرای مثال مســکن را می خرند و 
به صورت بلندمدت و در یک بازه 15 ساله 
مثال اقدام به اجاره دادن آن می کنند و یا 
پس از چند ســال نگه داری مسکن آن را 
می فروشند و به نوعی سرمایه گذاری انجام 

می دهند.

  سفته بازان سیکل های رکود و رونق 
را بر هم می زنند

دســته چهارم که بــه دنبال ســود در 
کوتاه مدت و در بازه های شــش ماهه یا 
یک ساله هستند در شــرایط پیش رونق 
و رونق وارد بازار می شــوند و پیش از آغاز 
رکود از بازار خارج می شوند. سفته بازان با 
این کار باعث کاهش عمــق بازار در دوره 
رونق و افزایش عمق رکود می شوند چراکه 
بازه های زمانی بازار را کوتاه و بلند می کنند 
و تعادل طبیعی را برهم می زنند. در اکثر 
کشورهای دنیا سنگین ترین محدودیت ها 
همچون انواع مالیات بر نگه داری امالک و 
یا قوانین منع فروش در کوتاه مدت در بازار 
را وضع می کنند و اجازه تخریب بازار را به 
سفته بازان نمی دهند اما متاسفانه در کشور 
ما چنین سازوکاری هنوز تبیین نشده و 

ضعف قانون وجود دارد.

  هدف گذاری اشتباه در بخش مسکن
در حال حاضر گفته می شود در کشور در 
حدود 2.5 میلیون مســکن خالی وجود 
دارد که صحبت هایی در مورد اخذ مالیات 

از مالکان این مسکن ها مطرح شده است. در 
بحث برنامه ریزی های ساخت و طرح های 
توسعه شهری نیز اشکاالت فراوانی وجود 
دارد، به گونه ای که برای مثال مسکن های 
کوچک مقیاس و با متراژ کمتر از 100 متر 
باالترین تقاضا را در شهرهای بزرگ مانند 
تهران دارند، اما بین عرضه و تقاضای این 
واحدها شــکاف معناداری وجود دارد و 
به نوعی با عدم کار آیی در تخصیص و پاسخ 
اشتباه به نیاز بازار مواجه هستیم که حتی 
در بخش مسکن مهر نیز مشاهده می شود. 
یکی از مشکالت این طرح، شناسایی تقاضا 
و مکان یابی های انجام شده بود که به اشتباه 
صورت گرفت، به گونه ای که بسیاری از این 

واحدها هم چنان خالی مانده اند.

  قیمت زمین بسیار باالست
یکی از مهم ترین مشکالت در بازار مسکن 
باال بودن قیمت زمین و ســهم باالی آن 
در هزینه های ساخت وســاز اســت که 
طرح هایی درزمینه جداســازی زمین از 
سازه در سالیان گذشته مطرح شد و هم 
چنان در حال بررســی است. برای نمونه 
ساخت مسکن برای اجاره دادن که دولت 
زمین به سازنده می دهد، به شرطی که پنج 
سال اول مسکن را اجاره دهد و سپس اقدام 
به فروش آن کند و در آن زمان اســت که 
دولت پول زمین را از سرمایه گذار می گیرد.

 
**نقش دولت در بازار مسکن

لزوما هر رکود یا رونقی در بخش مسکن 

بد و یا خوب نیست و دولت نباید بالفاصله 
با مشاهده وضعیت رکود یا رونق در بازار 
دخالت کند چراکه سیکل های بازار مسکن 
به دلیل شــرایط ویژه این بازار و زمان بر 
بودن تولید آن است. برای مثال حدودا یک 
سال و نیم طول می کشد تا سرمایه گذار 
مجوزهای مربوطــه را اخذ کند و اقدام به 
ساخت وساز مسکن کند که آن هم زمان بر 
اســت و این تازه در شــرایطی است که 
ســیگنال مثبت را به موقع دریافت کند. 
دخالت دولت در بازار مسکن باعث می شود 
رکــود یا رونــق در یــک دوره به صورت 
غیرطبیعی و حبــاب گونه طوالنی مدت 
 شــود نظیر آنچه در مســکن مهر شاهد

 بودیم .

آینده مبهم بازار امالک؛  

رونق بازار مسکن، چشم انتظار ضوابط کارآمد

دخالت دولت در 
بازار مسکن باعث 

می شود رکود یا رونق 
در یک دوره به صورت 

 غیرطبیعی و 
حباب گونه 

طوالنی مدت شود نظیر 
آنچه در مسکن مهر 

شاهد بودیم .

نوسانات شدید بازار سکه و ارز در چند هفته گذشته از یک 
سو باعث باال کشیدن قیمت مسکن و از سوی دیگر باعث 
کاهش جذابیت و افزایش نا اطمینانی و ریسک در این بازارها 
برای نقدینگی در دست مردم و زمینه افزایش حضور سرمایه 
در بخش مسکن شده است. اکنون امید می رود پس از یک 
دوره رکود، بخش مسکن بتواند این نقدینگی آزادشده را به 
خود جذب کند و دوباره شاهد رونق در این بازار باشیم؛ چرا 
که مسکن همواره یکی از جذاب ترین بخش های اقتصاد در 
ایران است. اما رونق پایدار و اصولی این بازار، نیازمند قوانین 

و ضوابط جدید است.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

  سرزندگي در عین 
اداره ارزان شهر

وي بــا تاکیــد بر 
این که مجموعه مدیریت جدیــد به دنبال 
سرزندگی شهر اصفهان است، اذعان داشت: 
اصفهان، شهری خالق، دوســتدار کودک و 
شهري جهاني است و به همین دلیل تالش 
داریم با تعامل شورا و اتفاق و همدلي آنان، از 
مشــکالتي که مانع این سرزندگي مي شود، 
عبور کنیم.  شهردار اصفهان اظهار کرد: امسال 
افزایش قیمــت ارز و رکود تورمی همچنین 
مشــکالت ناشــی از روابط خارجی و فضای 
عمومی سیاست ما را برای اداره ارزان شهر با 
چالش هایي مواجه کرد اما امیدواریم با اراده 
ملي و اتفاق محلي، بر این مشکالت فائق آییم 
تا سرزندگي این شــهر را در عین اداره ارزان 

شهر حفظ کنیم.
  اتمام نیمه تمام ها

شــهردار اصفهان تصریح کرد: از ابتداي کار 
تالش کردیم پاســخگوي مطالبــات مردم 
در پروژه هاي نیمه کاره باشــیم. پاسخگوي 
چیزهایي بودیم که نقشي در تصمیم گیري 
آن ها نداشته ایم اما خود را موظف مي دانیم 
 وجدان عمومــي را قانع کنیم. مــردم از ما 
مي پرســند چرا مترو از چهارباغ رد شــده، 
چرا زاینده رود خشک است، چرا میدان امام 
علی)ع( این گونه است، چرا جهان نما این گونه 
است، مردم مي خواهند بدانند چرا شهرداري 
دیون زیادي دارد و آیا این دیون، صرف امور 
زیرساختي شده است یا نه؟   وي اعالم کرد: 
ما نقشي در موضوع شاهدژ صفه نداشته ایم اما 
خود را موظف مي دانیم به گونه اي عمل کنیم 

که چاره اندیشي شود و اصالح صورت گیرد.  
  رایزني براي زنده رود 

نوروزي با اشاره به این که برنامه هاي مدیریت 
شــهري با سیاســت هاي مالی، محیطی، 
اکولوژیک، سیاســی و فرهنگی پیش رفته 
است، خاطرنشان کرد: در موضوع زاینده رود 
 باید بگویم، خشــکي زاینده رود، نقطه ثقل

 نا امیدي مردم شده است. زاینده رود، سوال 
همه مردم اســت. در هر مجلس و محفل و 
مســجدي که مي رویم، یکي از سوال هاي 
حتمي مردم، زاینده رود است.  شهردار اصفهان 
اذعان داشت: شهرداري، خود مطالبه گر زاینده 
رود و صاحب حق آبه است. از این رو شهرداري 
وضعیت زاینده رود را هم دنبال و هم مطالبه 
مي کند. برای زاینده رود همه تالشمان را انجام 
داده ایم؛ جلســات مختلفی صورت گرفته و 
صدای مردم اصفهان را به مسئوالن رسانده ایم. 
شهردار اصفهان افزود: در موضوع زاینده رود 
با رییس جمهور، با معاون اول رییس جمهور، 
با معاون حقوقي رییس جمهور، چندین تن از 
وزرا صحبت کرده ام و همان ابتدا نامه اي را به 
مقام معظم رهبري نوشتم و مشکالت زاینده 
رود را تشــریح کردم. امیــدوارم این چالش 
اصفهان برطرف شود. وی به طرح بازچرخانی 
آب زاینده رود اشاره کرد و افزود: اگر این طرح 
توجیهات الزم را داشته باشــد و شورا آن را 
تصویب کند، شهرداری هم مخالفتی با طرح 

نخواهد داشت. 
  توجه به همه مناطق و محالت شهر 

وي تحقق شــهر فرهنگی بر اساس شهروند 
محوري را در اولویت برنامه های یک ســال 
گذشته عنوان و بیان کرد: در یک سال گذشته 

757 عنوان برنامه فرهنگي در شهر اجرا شده 
است و در واقع در هر 365 روز سال دو برنامه 
داشته ایم، در ایام نوروز نیز 70 عنوان برنامه 
برای جلب رضایت مردم و گردشگران اجرا شد؛ 
همچنین در اردیبهشت ماه به مناسبت هفته 
اصفهان 68 برنامه با 600 اجرا در بخش های 
مختلف شهر داشته ایم، نقش محالت را برای 
اجرای برنامه ها افزایش دادیم و برنامه ها را به 
محالت و مناطق مختلف شهر بردیم و همه 
این برنامه ها با کاهش هزینه ها و حفظ کیفیت 
و تنوع اجرا شده است.  وي اعالم کرد: فروش 
بلیط هاي تئاتر در تئاترهایي که در سالن هاي 
شهرداري اصفهان اجرا شده، طي یک سال 
گذشته 480 میلیون تومان بوده است که آمار 

بسیار خوبي در حوزه فرهنگ است.
  ممکن بود اصفهان براي همیشه بدون 

مترو بماند 
شهردار اصفهان با تشریح اقدامات انجام شده 
در حوزه حمل و نقل گفت: در اصفهان خط 
یک مترو 17 ســال طول کشید و در این 17 
ســال 87 درصد کار انجام شد، اما 13درصد 
باقی مانده و درصدی که نفس گیر بود و مانع 
اتمام کار شده بود، تنها در چهار ماه به اتمام 
رســاندیم که در این چهار ماه 400 میلیارد 
هزینه شد. به جرات مي گویم اگر این هزینه 
پرداخت نمی شــد، در حال حاضر با سه برابر 
شدن هزینه ها نمی توانستیم پروژه را به اتمام 

برسانیم و اصفهان بدون مترو مي ماند.   
وي با اشاره به استفاده 18 هزار نفر از مترو در 
روزهای اولیه افتتاح خط یک قطار شــهري 
اظهارداشت: امروز روزانه حدود 60 هزار نفر 
از مترو استفاده می کنند که این رقم باید به 
100 هزار نفر برسد، همچنین خط دو مترو 
طبق برنامــه در حال احداث اســت اگر چه 
بامشکالتی مواجه است، اما ایستگاه ها در حال 

ساخت است.
  افزایش مشارکت مردم 

وي اضافه کرد: در حالی که شهرداری تهران 
نتوانست بخش عظیمی از اوراق مشارکت خود 
را بفروشد، شهرداري اصفهان 500 میلیارد 
اوراق مشارکت برای مترو به فروش رساند که 
این نشان دهنده افزایش مشارکت مردم است.

نوروزی اضافه کرد: در ابتدای شــروع به کار 

مدیریت جدید شهري اعالم کردیم آمده ایم تا 
پروژه های نیمه کاره 20 ساله را اتمام برسانیم، 
در این راستا توانستیم مترو را ظرف چهارماه 
به اتمام برسانیم؛ تکلیف جهان نما نیز مشخص 
شــد، همچنین بدهی های سالن اجالس در 
حال پرداخت اســت و 300 نفر در این پروژه 
در حال کار هستند و احداث هتل آن نیز در 
حال پیگیری است.نوروزي در خصوص حمل 
و نقل عمومی شــهر اصفهان گفت: در حوزه 
حمل و نقل عمومي، 50 دستگاه اتوبوس به 
ناوگان حمل و نقل شهری اضافه شد. تعدادي 
از اتوبوس ها را بازسازي کردیم و 200 اتوبوس 
هم در حال بازسازی است.  وي با اشاره به این 
که قیمت هر اتوبوس اسکانیا تا یک میلیارد و 
100 میلیون تومان افزایش یافته، گفت: با این 
حال برای خرید بیــش از 200 اتوبوس دیگر 
در حال مذاکره هســتیم.   وي به احداث 10 
ایستگاه سنجش آلودگی هوا و صوت با هدف 
حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار شهری 
در سال گذشته اشاره کرد و اعالم داشت: هزینه 
ثبت تخلفات دوربین هاي هوشمند نظارتي و 
ثبت تخلف، در یک سال گذشته 100 میلیارد 
تومان بوده که تنها سه میلیارد تومان آن به 
شهرداري پرداخت شده، در حال رایزني براي 
افزایش سهم شهرداري در این زمینه هستیم 

تا درآمد پایداري از این طریق داشته باشیم. 
وی در خصوص خدمات حوزه شهرســازی 
 گفت: بحــث تعیین تکلیــف 170 هکتار از 
زمین های شهید کشوری که 12 سال بر زمین 
مانده بود با پیگیری های انجام شده در شورای 
برنامه ریزی به تصویب رسید، همچنین توافق 
بزرگی با ارتش در حال انجام است که آینده 

شهر در حوزه امالک را تضمین خواهد کرد.
  بخش زیادي از بدهي هاي شهرداري 

تسویه شده است 
وی با انتقاد از وجود بدهی های بسیار از دوره 
قبل اظهار کرد: سه هزار میلیارد بدهی بر دوش 
شهرداری و شورای شهر بار سنگینی بود که 
بخش زیادی از آن تسویه شد؛ نمایشگاه بین 
المللی اصفهان هفت میلیارد بدهی داشــت 
که آن ها را پرداخت کردیم. با در نظر گرفتن 
افزایش قیمت ها باید برای جشنواره کودک 
27 میلیارد تومان هزینه می کردیم در حالی 

که با وجود افزایش چندین برابري همه هزینه 
هاي کشور، با شش میلیارد تومان جشنواره 
را به اتمام رساندیم که سه میلیارد تومان آن 
را شــهرداري پرداخت کرد. با صرفه جویی و 
کیفیت بیشتر و کاهش هزینه ها این جشنواره 
برگزار شــد این درحالی است که برنامه های 
جانبی این دوره بیشــتر از قبل بود و در ایام 

جشنواره چهارباغ مملو از شهروندان بود.  
شــهردار اصفهان در خصوص مصوبه حریم 
شهری گفت: برای ساخت و ساز منطقه علی 
آباد کلنــگان در منطقه 12 کــه مالکان آن 
بیش از 20 سال به دنبال این موضوع بودند 
مصوبه شورای عالی را اخذ کردیم، همچنین 
3۹ مصوبه از شــورای برنامه ریزی استان در 

خصوص پروژه هاي شهري اخذ شد. 
نوروزی در خصوص تفاهــم نامه اصفهان با 
وزیرراه و شهرســازی گفت: برنامه جامع با 
رویکرد نوین و مشــارکت ذینفعــان را طی 
تفاهم نامه ای با وزیر راه و شهرسازی تصویب 
کردیم که بر اساس آن اصفهان به عنوان شهر 
پایلوت برای این برنامه شناخته شد. همچنین 
در کمیسیون ماده 100 مقرر شد ظرف سه روز 

پاسخگویی به درخواست ها انجام شود. 
وی با اشاره به مراحل صدور پروانه ساختمانی 
گفت: با دســتوري که به معاون شهرسازي 
ابالغ شد مقرر شده پروانه هاي ساخت ظرف 
45 روز صادر شود و این ها همه فرآیندهایي 
است که در راستاي خدمت رساني به مردم، 
حقوق شهروندي آن ها و تسهیل امور صورت 

گرفته است. 
  تدوین شیوه نامه باز آفرینی شهری در 

توسعه پایدار اصفهان
شهردار اصفهان به تدوین شیوه نامه باز آفرینی 
شهری در توسعه پایدار اصفهان اشاره و بیان 
کرد: همچنین سند تفاهم همکاری یونیسف 
و اصفهان را منعقد کردیم که طي آن اصفهان 
به عنوان شهر دوستدار کودک در ایران و به 
صورت پایلوت انتخاب شــد و دبیرخانه قرار 
است این موضوع را در یونیسف هم اعالم کند، 
همچنین تهیه برنامه جامع شــهر دوستدار 

کودک در حال انجام است.  
  ۲8۷ قرارداد عمرانــی با حدود ۱00 

میلیارد تومان بودجه

نوروزی با بیان اینکه 287 قرارداد عمرانی با 
حدود 100 میلیارد تومان بودجه در یک سال 
گذشته انجام شده است، اظهار کرد: عملیات 
اجرایی رینگ چهارم آغاز شده، این پروژه با 
87 کیلومتر سنگین ترین پروژه استان است 

که ظرف سال هاي آینده تکمیل می شود. 
شهردار اصفهان با اشاره به توسعه میدان امام 
علی)ع( افزود: از ابتداي دوره مدیریت شهري 
جدید پروژه هاي عمراني میدان عتیق رونق 
قابل توجهي گرفته است همچنین حرکت هاي 
مثبتي براي شکسته شدن تحریم هاي مردمي 

در این میدان شکل گرفته است. 
  تشکیل ستاد بحران خشکسالی در 

اصفهان
وی با اشاره به تشکیل ستاد بحران خشکسالی 
در اصفهان گفت: سه هزار و 750 هکتار فضای 
ســبز را با بهترین کیفیت باتوجه به شرایط 
خشکســالی آبیاری کردیم که در این امر از 
مخازن مخصوص استفاده شد. همچنین با 
ایجاد تصفیه خانه پساب و خریداری 30 هزار 
تانکر آب آبیاری شهر را به بهترین نحو انجام 

دادیم تا تابستان خشک را سپری کنیم.
  کاهش 45 درصدي مصرف برق

شهردار اصفهان در خصوص صرفه جویی های 
صورت گرفته در شهرداری اصفهان گفت: در 
راستای بهینه سازی و افزایش بهره وری در 
اماکن و مجموعه های مرتبط با شــهرداری، 
45 درصد کاهش مصرف برق را شاهد بودیم، 
شهرداری در سال گذشته بزرگترین کاهش 
دهنده مصرف برق در اصفهان بوده است؛ بابت 
این کاهش مصرف یک میلیارد و 300 میلیون 

تومان تشویقی از اداره برق دریافت کردیم.
نوروزی تاکید کرد: در مهرماه ســال گذشته 
برای شــروع کار تنها 32 درصــد بودجه با 
احتساب اوراق مشارکت محقق شده بود که 
در مدیریت جدید 80 درصد بودجه سال ۹6 
محقق شد و اکنون هم 43 درصد بودجه سه 
هزار میلیاردی سال ۹7 تحقق پیدا کرده است 

که میزان بسیار قابل توجهي است و اگر بر غول 
دیون غلبه کنیم، مایلیم برای کارمندان هم 

افزایش حقوق و پاداش داشته باشیم. 
  انضباط مالي

وی بــا تاکید بــر اینکــه به شــعارهایمان 
 عمل کردیم، گفت: شــعار اولیه شهرداری 
 صرفــه جویی و کاهــش هزینه هــا بود که 
صرفه جویی های بسیاری تاکنون داشته ایم، 
انضباط مالی و شفافیت مالی از دیگر شعارهای 
مدیریت شهری بود که توانســتیم آن را نیز 
عملیاتی کنیــم، همه بایــد بدانند که ترک 
تشــریفات را بــه حداقل رســاندیم و اصل 
حاکمیت قانــون را جاری کردیــم و تا حد 

بسیاری بر ترک تشریفات اصرار داریم. 
  مبارزه جدي با فساد 

شــهردار اصفهان افزود: اقدامات خاصی نیز 
برای مبارزه با فساد در شهرداری انجام شده 
است، در مسائل غیر شفاف مالی به هیچ کس 
رحم نمی کنیم؛ کسی حق ندارد اگر چیزی را 
در این رابطه می داند به من نگوید؛ شهرداری 
از نقطه نظرات همه اعضای شــورا، مدیران، 
کارکنان و کارشناسان مجموعه شهرداری و 
مردم عزیز استفاده خواهد کرد.  وی با اشاره 
به تشکیل بیش از 38 جلسه هم اندیشی در 
یک سال گذشته با اقشار مختلف تحت عنوان 
نشست هاي هم اندیشي اصفهان فردا گفت: با 
همه اقشار و اصناف شهر جلسه داشتیم که 
این امر برای شــهرداری بسیار حائز اهمیت 
بود و هرجلسه سه ساعته آن به مثابه کالس 
درســی در حضور اهل فن بود؛ همچنین در 
حوزه دیپلماسی شهری و بین المللی تعداد 
زیادی جلسه با هیئت های خارجی داشته ایم 
که توسعه بین المللی از طریق خواهرخوانده ها 
را همواره مد نظر داشته ایم، چرا که اصفهان 
ظرفیت بســیاری در این خصوص دارد که 
در این راســتا تاکنون اصفهان را به بسیاری 
از کشورها و شــهرهای مهم جهان معرفی 

کرده ایم. 

 گزارش یك سال عملكرد شهردار در صحن شورا: 

ممکن بود اصفهان براي همیشه بدون مترو بماند 
     بخش زیادي از بدهي هاي به جاي مانده، تسویه شد

شهردار اصفهان از تسویه بخش زیادي از بدهي سه هزار میلیارد توماني مدیریت 
شهري طي یک سال گذشته خبر داد و گفت: شعار اولیه شهرداری صرفه جویی 
و کاهش هزینه ها بود که صرفه جویی های بسیاری تاکنون انجام شده است.  به 
گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزی ۱5 مهر ماه 
همزمان با سالروز آغاز حضور خود در شهرداري اصفهان با حضور در پنجاهمین 
جلسه علنی شورای شهر اصفهان ضمن تبریک روز جهانی کودک و هفته نیروی 
انتظامی به ارایه گزارش عملکرد یک ســاله خود پرداخت و افزود: در راستاي 

شفافیت، این گزارش به مردم و اصحاب رسانه ارایه مي شود.  

اخبار اصفهان
گــزارش
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   ITE 2018برگزاریدومیننشستشورایبرنامهریزیجشنوارههایاستارتآپی
دومین نشست شورای برنامه ریزی جشنواره های استارت آپی  ITE 2018  با تمرکز بر معیارهای انتخاب 

استارت آپ ها و همچنین هیات داوران جشنواره ها در مرکز فابا برگزار شد. 
در این نشست مدیران مرکز فابا به همراه اعضای شورای برنامه ریزی حضور داشتند.

 اعضای حاضر در دومین نشست شورای یاد شده، پیشنهادات خود را در مورد چگونگی و معیارهای انتخاب 
استارت آپ های متقاضی، تعداد و ویژگی های اعضای هیات داوران و موضوع کارگاه های آموزشی که در 

حاشیه این جشنواره ها برگزار می شود، ارایه کردند.
 اعضای شــورای برنامه ریزی جشــنواره های اســتارت آپی ITE 2018 به منظور بحث هــای تخصصی تر و 

دقیق تر در ایــن حوزه ها به عضویت چند کارگروه مجزا درآمدند.  مقرر شــد ادامه بحث در جلســه های آینده شــورا 
پیشگیری شــود.  اعضای شــورای برنامه ریزی جشــنواره های اســتارت آپی ITE 2018  را جمعی از فعال ترین چهره های این 

اکوسیســتم تشــکیل می دهند. چهارمین نمایشــگاه بین المللی تراکنش ایران، با توجه ویژه به اســتارت آپ ها از جمله در دو رویداد 
 دومین دوره جشــنواره بزرگ فین تک ایران و جشــنواره استارت آپی شهر هوشــمند، بیست و دوم تا بیســت و چهارم آبان سال جاری

 برگزار می شود.

ISFAHAN
N E W S

ظهوربانکهایفینتکی؛
عرصهبرایبانکهای
سنتیتنگترمیشود

با باال رفتن محبوبیت شرکت های 
ارایه دهنده فناوری های مالی نوین 
در ســطح جهان، این روزها اخبار 
گوناگــون و گســترد ه ای در مورد 
ورود بانک های فین تکی به عرصه 
رقابت به گوش می رســد. با توجه 
به تصویب برنامه های ارایه شــده 
از سوی اســتارت آپ های فین تک 
توســط قانون گذاران و قرارگیری 
این برنامه ها در منشــور های ملی 
بانکی در کشورها، عرصه رقابت برای 
سیستم های بانکی سنتی تنگ تر نیز 

می شود.
فعالیــت بانک هــای فین تکی 
نوظهــوری نظیــر ســیمپل 
 ،)Chime( چایــم ،)Simple(
 )Moven( و موون )Varo( وارو
با ارایه خدمــات بانکی آنالینی 
هم چــون قابلیــت بررســی 
حســاب های کاربری، حفاظت 
 اوراق قرضــه، حســاب های 
پس انداز و سپرده های مستقیم، 
حاکــی از هجــوم بانک هــای 

فین تکی به بازار است.
گفتنی اســت که شرکت های 
نام آور عرصه فناوری های مالی 
 Social( نظیر سوشل فایننس
ولث فرانــت   ،)Finance
Wealthfront( و پی پــال  (
)PayPal( نیز نســبت به ورود 
به این حوزه تمایل زیادی نشان 

می دهند.
SoFi( و اســتش  ســوفای )
Stash( بــرای مدیریــت  (

حساب های بانکی آماده اند
شرکت ارایه  دهنده فرایند های 
مالــی اجتماعی یا بــه عبارت 
بهتر ســوفای، بهتریــن مثال 
برای شــروع بحث در این حوزه 
است. در وب سایت این شرکت 
فین تکــی، خدمــات ممتازی 
را می تــوان مشــاهده کرد که 
مدیریت وام های دانش آموزی، 
وام هــای شــخصی، وام خرید 
منزل، مدیریت ثروت و سوفای 
مانی )SoFi Money( از جمله 

آن ها هستند.
ســوفای مانی، قابلیــت بانکی 
جدیــدی اســت که بــه گفته 
شــرکت طی چند ماه آینده به 
کاربران عرضه خواهد شد و در 
هر حال حاضر در لیست انتظار 
قرار دارد. خدمتــی نوین که با 
ادغام قابلیت های حســاب های 
جاری و ســپرده گذاری در یک 
حساب سپرده مشمول کارمزد، 
 Annual( با درصد سود ساالنه
percentage yield( حــدود 
یک درصد، بــه کاربران عرضه 
خواهد شــد. گفتنی است که با 
راه اندازی این سیســتم انجام 
شش عملیات در ماه با استفاده 
از دستگاه های خودپرداز، بدون 

کارمزد صورت می گیرد.
ضمــن این کــه قابلیت هــای 
دیگری نظیر دسترســی رایگان 
به مشــاوره های حرفه ای شغلی، 
درصــدی   ۰.۱۲۵ تخفیــف 
محصوالت و وام های سوفای برای 
کاربران، یا تعامل با سایر کاربران 
و استفاده از مزیت های اجتماعی 
سیستم نظیر دریافت مشاوره های 
مالی و غیره نیز در این وب سایت 
ســوفای قابل ارایه است. عاملی 
که می تواند دلیل فاصله گرفتن 
کاربران از سیســتم های بانکی 
سنتی و اســتقبال گرم آن ها از 
بانک های فین تکی نوظهور باشد.

Forbes
یــادداشت
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 مطالعــه ای کــه در 
ادامه خواهید خواهند 
 Mindy زبــان  از 
 ،M a c k e n z i e
مدیرعامــل  مشــاور 
کتــاب  نویســنده  و 
 The Courage
 Solution: The Power of

Truth-Telling است. 
وی می گوید:

 من بســیاری از کســب و کار های 
متوســط را می شناســم کــه فکر 
می کنند کســانی نردبان موفقیت را 
باال می روند که شــبیه به یک مبارز 

تنها باشند.
اما من با بســیاری از مدیران کسب 
و کار های موفق کار کــرده ام و همه 
آن ها این حقیقــت را پذیرفته اند که 
هر مدیری برای موفقیت به گروهی 
از افــراد نزدیک خود بــرای کمک 
 در مســائل کاری و زندگی نیازمند 

است.
مایندی مکنزی، نام این گروه کوچک 
مشــاور و مراقب را »گروه شخصی 
دلسوز« نام گذاری می کند و معتقد 
اســت که هــر کســب و کاری که 
بخواهد حتی به درجه ای از موفقیت 
 برســد، به اینچنین گروهی نیازمند 

است.
 وی در ادامه حرفه های خود می گوید: 
»شــما می توانید بهترین ماشین و 
بهترین راننده را داشــته باشید، اما 
بدون یک حلقه از اشــخاص دلسوز 
هیچگاه به ســمت پیروزی حرکت 

نمی کنید.«

مکنزی می گوید گروه وی را شــش 
نفر تشــکیل می دهند که اکثر آن ها 
را بیشــتر از ســال ها و حتی دهه ها 

می شاسند. 
او می توانــد هر زمــان که نیــاز به 
مشــاوره، نظر خواهی یا کال صحبت 

کردن داشت با آن ها وقت بگذارند. 
»بســیاری از آن هــا شــخصیت 
ننــد، خــود مــن را  مــرا می دا
دوســت دارنــد و مفهــوم کلمــه 
کســب و کار را فهمیده انــد، پــس 
نیــاز نیســت بــرای تعریــف یک 
 موضــوع توضیــح زیــاد و اضافی

 بدهم.«
 برای مثال در خانه هم یک مادر یک 
گروه دلسوز دارد که در کار ها به وی 
کمــک می کنند و بــدون اینکه نیاز 
به یاد دادن چیزی باشــد، خیلی از 
موضوعات را می توان سریع تر و بهتر 

حل کرد.

اماچگونهمیشــودیک»گروه
شــخصیدلســوز«برایخود

داشت؛

۱.ازطرزفکریصحیحشروع
کنید

دریافت کمک با دانســتن اینکه نیاز 
به کمک دارید شروع می شود و باید 
بگذارید دیگران نیــز این موضوع را 
بدانند. »آســیب پذیر باشید و برای 
کمــک درخواســت کنیــد.« این 
موضــوع را بدانید که شــما نیاز به 
کمــک دارید و همــه جواب ها را در 
اختیار ندارید و در آینــده هم همه 
جواب ها را بدست نخواهید آورد که 
البته این یــک موضوع کامال طبیعی 
است. درســت کردن طرز فکر خود 
برای شروع درخواست کمک، بسیار 
مهم است. دلیل بســیار متداولی که 
مردم نمی توانند کمک دریافت کنند، 
نتوانســتن در درخواست صحیح آن 

است.

۲.افرادیراانتخابکنیدکهبه
آنهااعتماددارید

آیا کسی هست که برای مدت زمان 
زیادی می شناســید، برای مثال یک 

تامین کننده، یک شــریک یا حتی 
مشــاور و دوســت خود که هم برای 
هــوش و خوش فکری و هــم بخاطر 
شخصیت وی آن شخص را بشناسید؟ 
چنین شخصیتی می تواند اعتماد به 
نفس شما را نگه دارد و مشورت های 
بسیار خوبی به شما دهد. البته حلقه 
مشاورانی که مســائل مهم را با آن ها 
در میان می گذارید نباید هر کسی از 
اطراف زندگی و محل کار شما باشد. 
نگاه آن ها به مســائل مهم اســت اما 
زمانی که به مهمترین مشورت ها نیاز 
دارید، شیوه ی فکر  آن ها نمی تواند به 

شما کمک کند.

۳.وقتخودراسرمایهگذاری
کنید

شــبیه به هر چیز دیگــری در کار 

و زندگی، شــما فایده های زیادی از 
ارتباط بــا افراد دلســوز و آینده نگر 
اطراف خود دریافــت خواهید کرد.
بنابرایــن همــواره با تــک تک این 
حلقــه از افــراد نزدیــک خــود در 
ارتباط باشــید، نگذارید ارتباط شما 
مدت زمان زیادی طول بکشــد و در 
زمان هایی که نیاز بــه کمک دارید 
 فقط به ایمیل و تمــاس گرفتن قانع 

شوید.
 گــروه نزدیــک شــما می توانند با 
پشــتیبانی، توصیه های کاربردی و 
نگاهی تــازه، جان تــازه ای به کاری 
که در حــال انجــام آن هســتید، 
بدهند. اما اگــر در ارتبــاط با آن ها 
نباشــید، نمی توانید این فایده های 
 الزم و مفید را از این افــراد دریافت 

کنید.

حلقه ای از افراد نزدیک داشته باشید؛   

بهیکگروهدلسوزبرایمسائلکارینیازمندیم!

اینموضوعرابدانید
کهشمانیازبهکمک

داریدوهمهجوابهارا
دراختیارنداریدودر

آیندههمهمهجوابها
رابدستنخواهید

آوردکهالبتهاینیک
موضوعکامالطبیعی

است.

آیامعتقدیدهمهیچیزهاییکهبرایموفقیتخود،
کمپانیوصنعتیراکهدرآنفعالیــتمیکنیدنیاز
دارید،دراختیارگرفتهاید؟اگرجوابتانبهاینسوال
مثبتاستپسبامشکلمواجههستید.موفقترین
کارآفرینانومدیرانمیدانندکههمهجوابهاییکه

نیازدارندرانمیدانندوحتیاینانتظارراهم.
باماهمراهباشید.

 
کارآفرینی

کارآفرینیاستراتژیک،تخریبخالق

هرکسبوکاری،چهکوچکوچهبزرگبرایبقایخودبهرویکردهایی
نیازداردکهبهادامهحیاتکسبوکارکمککند.دومفهومیکهبهکمک
کســبوکارهاآمدهتافعالیتهایآنهاعلمیتروتخصصیترشدهو
باخلقارزشوجذبمشــتری،بهبرندشدنآنهاکمککند،مفاهیم

کارآفرینیومدیریتاستراتژیکاست.

همانطور که پیداست کار آفرینی اســتراتژیک از ترکیب دو مفهوم کار آفرینی 
 و مدیریت اســتراتژیک حاصل شده اســت. کارآفرین فردی اســت که دارای 
روحیه ای خالق می باشد و تمام فرصت ها را می بیند، می سنجد و با بهره گیری 
از فرصت ها، نوآوری هایی خلق می کند. یک کارآفرین به گونه ای می بیند که 
دیگران نمی توانند درک و بینشــی از شــرایط پیرامون خود داشته باشند. در 
 واقع هنر او دیدن فرصت هاســت. چنین فردی از رسیدن به اهداف خود دست 
نمی کشد و ترسی ندارد بلکه برای رســیدن به آن ها ریسک می کند. می توان 

گفت به جای اینکه مانند اکثر افراد ریسک گریز باشد، ریسک پذیر است. 
اما مدیریت اســتراتژیک این امکان را می دهد که مدیــران بتوانند فرصت ها و 

تهدید های ســازمان را بســنجند و آن ها را 
در راه بهبود شــرایط به کار گیرند. مدیریت 
اســتراتژیک تعیین کننده چشــم اندازهای 
ســازمان و ماموریت هاست. اینکه چه رقبایی 
در اطراف ما هستند و نحوه ارزیابی آنها به چه 
صورت هســت، به عهده مدیریت استراتژیک 

سازمان است. 
این وظایف مانند فرایندی است که پایان ندارد 
و به طور مداوم باید انجام گیرد. تدوین و ارزیابی 
استراتژی ها در اتخاذ اســتراتژی صحیح بسیار 

موثر است.
 بــا توضیحاتی کــه از هر یک گفته شــد اکنون 
می توان درک عمیق تری از این مفهوم ترکیبی 
یعنــی کار آفرینی اســتراتژیک داشــت. این دو 
 رویکرد ابزارهایی هستند که با به کارگیری آن ها، 
کســب و کار ها دچار تحول و توســعه شده و این 
دو در رســیدن به خلق ارزش مهم هســتند. هنر 
 دید بلند مدت داشــتن کارآفرین و همراهی مدیریت استراتژیک در این راه، به 
 کســب و کار ها کمــک می کنــد تــا در بــازار رقابتــی جایگاهی کســب 

کنند. 
این دو رویکرد از هم جدا نشدنی هستند؟ می گویید چطور؟

اگر کار آفرین تنها فرصت ها را بشناسد، عملکرد و عمر سازمان همچنان در سطح 
باالیی است؟ خب جواب مشخص است. 

تنها کار آفرینی تعیین کننده موفقیت دائمی سازمان نیست. چیزی که نبود آن در 
این جا حس می شود و پوشش دهنده  این شکاف است همان مدیریت استراتژیک 
 اســت که با ارایه چارچوبی دقیق به کســب و کار ها این امکان را می دهد که 
سود آوریشان همیشــه پایدار باشد. رســیدن به یک جایگاه  قدرتمند در بازار 
رقابتی، خلق ارزش، جذب و نگه داشت مشــتری، همه و همه از خواسته های 
یک کســب و کار اســت و زمانی می تواند به مزیت رقابتی پایدار برســد که از 
مدیریت اســتراتژیک برای کار آفرینان بهــره جوید. اســتفاده از این رویکرد 
 تضمین کننده مسیری موفقیت آمیز برای پیشرفت هر کسب و کاری  می تواند

 باشد. 
تفکر غلطی که در حوزه مدیریت گریبان گیر اکثر افراد شده این است که فکر می 

کنند می توان تنها با ایجاد یک کسب و کار، کار آفرین شد.
 اما کار آفرینی اســتراتژیک بــه معنا و مفهوم دیگری اســت کــه برگرفته از 
مراحل مختلف اســت. در هر مرحله برای ادامه مســیر به اســتراتژی جدید و 
 متمایزی احتیاج اســت تا بتوان فعالیت را آغاز کرد و این آغاز پایانی نداشــته

 باشد. 
همان طور که هــر محصول یا ســازمانی چرخه عمری دارد، اســتراتژی های 

کارآفرینی نیز بر اساس چرخه عمر به سه دسته طبقه بندی می شوند. 
 ۱- استراتژی های کار آفرینی برای کسب و کار در حال ظهور 

 ۲- استراتژی های کار آفرینی برای کسب و کار در حال رشد
3- استراتژی های کار آفرینی برای کسب و کار تثبیت شده 

هر کسب و کاری ابتدا باید شرایط خود را بسنجد تا ببینند جایگاهش کجاست 
 و بر اســاس آن اســتراتژی مناســب برای خود را اتخاذ کند. هر کــدام از این

 استراتژی ها مربوط به نیازی به خصوص است و مانند نسخه ای می ماند که برای 
هر بیماری متفاوت است. 

اینکه نیازهای اســتراتژیک یک سازمان چه باشد بســتگی دارد به کار آفرینی 
که از ابتدا نیاز ها را شناخته و شرایط پیرامون کسب و کار را سنجیده است. راه 
حل هایی که در این راه به کمک او می آیند نتیجه ارایه آن ها از  سوی مدیریت 

استراتژیک است.
 نوآوری های کار آفرین تخریب خالقی است که به او برای رسیدن به هدف کمک 
می کند. کار آفرینی و مدیریت استراتژیک دو ابزاری هستند که با تکیه بر یکدیگر 
برای کسب و کار ها خلق ارزش می کنند. در واقع وجود هر دو ضروری است و هر 

کدام دیگری را تقویت می  کند.
مدل هایی از صاحب نظرانی در حوزه استراتژی وجود دارند که می توان با کمک 
گرفتن از این ابزار ها، بهترین اســتراتژی را برای یک کسب و کار اتخاذ کرد و به 

مزیتی رقابتی از نوع پایدار دست پیدا کرد. 
مدل هایی مانند پورتر، مینتزبرگ، دیوید، گروه مشاوران بوستن و مکنزی و دیگر 
صاحب نظران در این زمینه. در آخر می توان گفت که برای پیشــرفت در مسیر 
موفقیت یک کسب و کار و پیش رفتن با تغییرات سریع کنونی بازار رقابت، هم 

باید یک کار آفرین توانمند و هم یک استراتژیست نمونه بود. 

مجلهدرگی
گـــزارش
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حلقهمشاورانیکهمسائلمهم

راباآنهادرمیانمیگذاریدنبایدهر
کسیازاطرافزندگیومحلکارشما
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امازمانیکهبهمهمترینمشورتهانیاز
دارید،شیوهیفکرآنهانمیتواند

بهشماکمککند.
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Isfahan: The City of Four 
Seasons
Isfahan is located in the central Iran 
inside the plains stretching along 
the Zayandeh Rood River. The city is 
located in a relatively mountainous 
area in the center of the Iranian 
Plateau and stretches from the snowy 
Zagros Mountains in the West to the 
East and North-central deserts of 
Iran. There exist a variety of climatic 
conditions in the city thanks to 
regions with different altitudes.
Generally, as the altitude falls from 
Western city to the Eastern, the area 
temperature increases together with 
the decrease in the amount of rainfall. 
There is a breeze drifting in the city 
throughout the four seasons. The 
Western and Southwestern winds 
which blow along the Zayandeh Rood 
River in the spring and fall endow 
the city with a glorious weather. 
Isfahan is a city with regular seasonal 
changes. Spring begins in late March 
with the trees in full bloom, summer 
in late June. The city greets fall color 
in late September with the leaves 
falling off the trees and winter starts 
in late December. Among all the 
seasons and months, Isfahan is in 
its perfect splendor in May. It’s the 

month when a breeze from the sky 
drifts through the colorful city in 
possession of a pleasant weather and 
luring lights. Isfahan is powered by a 
full sunlight and is sunny three fourth 
of a year.

Isfahan: A Museum Where 
People Live
With its old history and numerous 
monuments, Isfahan is an exemplary 
city in the world. According to the 
French author, Andre Malraux, only 
Florence and Peking are comparable 
to Isfahan. The historical monuments 
of Isfahan comprise a collection of the 
finest examples of the various styles 
of Persian architecture developed 
throughout a period of thousand 
years and more. The quality and 
quantity of these works of art are 
great and they are masterpieces of 
the post-Islamic Iranian architecture.
Among the historical attractions of 
Isfahan various types of domes, tile 
works, plaster works, fresco wall 
paintings, and calligraphies can 
be named. These works reveal the 
religious beliefs of their creators 
and fascinate the visitors so greatly 
that they feel as though they have 
been taken back to the ages of the 
artists and find themselves in a world 
replete with light and elegance.

Isfahan: A World of Art
Isfahan is called the city of Iranian 
handicraft and traditional arts. 
These works of art comprise a major 
portion of Iran’s exports, particularly 
to Europe. The contemporary, 
traditional arts and handicrafts of 
Isfahan are in fact a continuance 
of the Safavid Art pursued by the 
modern Iran craftsmen. Their 
artistic works are appreciated by 
Iranians and non-Iranians alike and 
play a pivotal role in exports from 
Isfahan. Carpet weaving, engraving, 
miniature painting, Moarragh, 
tile art, brocade, calico work and 
enamelwork are among the most 

prominent works of art in Isfahan. 
The contemporary artists of Isfahan 
have made new innovations in 
recent years in the areas of miniature 
painting, tile making, and engraving. 
Isfahan also has an age-old musical 
tradition. Today, most Iranian 
musicians speak Persian with an 
Isfahani accent.

The Present Day Isfahan
Isfahan has achieved a significant 
growth and development in the past 
decades. It has turned into a modern 
city following an increase in its 
population, development of its urban 
area and formation of new streets 
as well as the rise in the number of 
buildings and plants. Isfahan has 
witnessed a dramatic growth after 
the Islamic Revolution. However, it 
has never lost any of its characters.

Weather
Isfahan has a dry continental climate 
with four distinct seasons. Summer 
months, extending from June to 
August is hot and dry and winter 
months beginning from December 
and lasting to February are cold 
with sporadic snowfalls. Therefore, 
the best seasons to visit Isfahan are 
spring and fall when the weather 
is sunny, warm and pleasant for 
sightseeing and outdoor activities. 
Although there are extreme heat 
and cold in the city, the cold days do 
not last longer than three months. 
In Isfahan, it hardly ever snows in 
winter. There is usually rainfall in 
March and April, probably because 
of the clouds made from the 
evaporation of the thawing snow. A 
wind coming from the west keeps 
blowing throughout the summer. 
When the sun sets, the wind picks 
up and it gets so cold at night that 
one might want to wear a woolen 
coat. Spring starts in February 
when the weather becomes 
balmy and the city gets back its  
charm.

Isfahan Overview: Why To 
Visit Isfahan

Pars Hotel: Nice for good 
price

Babak Castle: windswept 
mountaintop stronghold 
of Azeri rebel leader

ISFAHAN
N E W S

The First Bilingual Economic Newspaper In Isfahan Province
www.esfahan-news.com

License Owner& Managing 
 director: Reza Mahzunieh

Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
 Assistant Editor-in-Chief of 

English Section: Bahare Yousefi
Isfahan Office: Hoora Building, 

Shahid Mofateh Street, Ahmad Abad 
Square, Isfahan, Iran

Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274754

Organization of advertisement: 
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.  
Fax:031-32274507,32274511

Lithography and  printing:Golriz
Isfahan subscribers Office: 

031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

Natanz hosts 2.5 
million domestic 
tourists

“Natanz County 
hosted 47,500 foreign 
tourists and 2,500,000 
domestic tourists 
during last year,” the 
governor of Natanz 
said.
Referring to the 
inauguration of the 
tourism projects in this 
county, Yusef Hassani 
said, “The inauguration 
ceremony of the 
Natanz hotel is an 
important action 
regarding the tourism 
industry of the 
county.”Fortunately, 
Natanz County is a 
suitable destination for 
domestic and foreign 
tourists due to its 
historical and tourist 
attractions such as 
Abyaneh village and 
the holy shrine of Agha 
Ali Abbas.”
Pointing to the 
importance of 
constructing this hotel 
and the investor’s 
determination to 
develop it, he added, 
“The investor is ready 
to begin the second 
construction phase of 
the hotel; we request 
the cultural heritage 
organization to 
support the investor to 
start this project.”
For more than a 
decade, the name of 
Natanz in Isfahan 
province has been 
associated with 
its nuclear energy 
facility. A Google 
search provides 
413,000 instances 
most of which pertain 
to nuclear issues. 
However, to an Iranian, 
it brings to mind rare 
and unique mementos 
such as a type of pear 
grown in Tameh 
Village. Located 326 
km from Tehran, 138 
km from Isfahan and 
74 km from Kashan, 
Natanz is on the back 
of famous Karkas 
mountain range and 
en route to Isfahan’s 
deserts.The city 
boasts of dozens of 
aqueducts which were 
influential in creating 
gardens and logged 
the city as one of the 
most beautiful garden 
cities. According to 
2011 census, Natanz 
population was 42,239.
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As one of the oldest and most established hotel 
Pars Hotel of Isfahan, which in 1330 started 
its activities in the tourism industry over the 
decades and newspapers were honored several 
times during its activities in the past. This hotel 
has several the closest distance to the religious 
and historical sites and monuments and 
shopping centers is interesting. Pars Hotel is a 
budget-priced hotel located in central Esfahan. 
The rooms come with private bathrooms, air 
conditioning, fridge and TV. There is also a cafe 
available. Close walking distance to most tourist 
attractions in Esfahan.
 Pars Hotel as one of the oldest hotel in Isfahan 
which in 1950 started it’s activity in tourism 
industry. over the decodes Pars Hotel was 
honored several times by many magazines and 
newspapers.
Hotel is located very close (within walking 
distance) to the most important historical and 
religious site and shopping.Hotel was renovated 
recently and rooms are equipped with air 
condition and WiFi.
 Hotel facilities:
Private car park - Internet - 24-hour room 
service - coffee - breakfast room tables - alarm 
systems and fire extinguishers
Room Facilities :
Fridge - TV LED - WiFi - safe - Central antenna 
- Phone
Location:Chahar Bagh Abbasi Street | next to 
the MELLAT Bank, Esfahan 81000, Iran

Set attractively in a wide, steep-sided mountain 
valley, unassuming Kaleybar town makes a great 
starting point for random hikes and visiting nomad 
camps en route to the upper Aras River Valley. But 
by far its biggest draw is the extensive crag-top ruin 
of Babak Castle. It’s a national symbol of Iran high 
up in the the Arasbaran forest near Kaleybar City. It 
was also one of the last regional strongholds to fall 
to Arab invaders in the 9th Century. 
Hisory of Babak Castle (Qaleh Babak)
The castle, built on 2300-2600 meter heights, 
surrounded by gorges as deep as 400 to 600 meters, 
is believed to belong to the Parthian dynasty and 
modified under the Sassanid dynasty. This castle, 
named after Bābak Khorramdin the warlord, 
managed to resist the Arab armies until 839CE. 
Babak was the leader of the Khurramites in 
Azerbaijan who fought the Abbassid Islamic 
caliphate. For this reason the large citadel is also 
known as the Immortal Castle or Republic Castle.
In the ruins of the rooms and corridors, pottery and 
coins dating from the 13th century have been found 
by Iranian archeologists and restoration teams 
(since 1998). Access is difficult, but the scenery is 
stunning, involving an arduous uphill walk from the 
base of what used to be Babak Hotel (may reopen 
in the future).
Getting to Babak Castle
To get to Babak Castle first you’ll need to catch a bus 
or private transport to Kaleybar City, from there the 
castle is located 6 km southwest of Kaleybar City.

With its old history 
and numerous 
monuments, 
Isfahan is an 
exemplary city 
in the world. 
According to the 
French author, 
Andre Malraux, 
only Florence 
and Peking are 
comparable 
to Isfahan. 
The historical 
monuments of 
Isfahan comprise 
a collection of the 
finest examples 
of the various 
styles of Persian 
architecture 
developed 
throughout 
a period of 
thousand years 
and more. 

Among the cities of Iran, 
Isfahan is like a piece of jewelry 
that despite the historical 
fluctuations in the area has still 
retained its luster and glory 
throughout the centuries. The 
city is so vibrant that it seems 
as if it has been born today 
and yet it is so original that it 
looks as though it has always 
existed. The city’s rich culture 
and beautiful nature are in 
such perfect harmony that one 
seems to be a reflection of the 
other. Isfahan is an ultimate 
expression of the Iranian-
Islamic Culture.
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Two Indian companies have 
placed orders to buy Iranian oil in 
November, Petroleum Minister 
Dharmendra Pardhan said on 
Monday.India, the world’s third-
largest oil importer, will buy 9 
million barrels of Iranian oil in 
November, Reuters reported 
on Friday, citing two industry 
sources.
India was discussing its 
options to buy Iranian oil with 
all authorities from the United 
States, Pradhan said.On Friday, 
news agency PTI had quoted 

sources to report Indian Oil Corp. 
(IOC) and Mangalore Refinery 
and Petrochemicals Ltd. (MRPL) 
have contracted 1.25 million 
tons of Iranian oil for import in 
November.The sources said India 
and Iran are discussing reverting 
to rupee trade after November 4.
India is Iran’s second largest oil 
customer after China and has 
established very close diplomatic 
relationship with Tehran. 
Moreover, India is constructing a 
strategic port named ‘Chabahar’ 
which will operate by 2019.

 Iran's 
Housing 
Sector Rocked 
by Currency 
Crisis
After enjoying a 
short period of 
growth on the back 
of stable outlooks 
and government 
support, Iran's 
housing and 
construction sector 
has once again 
contracted in the 
first six months of the 
current Iranian year 
that ended on Sept. 
22, a central bank 
official said.
"As indices fell, 
the added value 
of the housing 
and construction 
sector was negative 
and contracted 
by %2.2. We must 
think of a solution 
considering this 
level of instability," 
Abolfazl Akrami, 
director general for 
economic affairs at 
the Central Bank of 
Iran, was quoted as 
saying by the official 
news website of 
the Ministry of 
Roads and Urban 
Development on 
Friday.
Previous CBI 
data show that 
the housing and 
c o n s t r u c t i o n 
sector registered a 
small growth rate 
of %0.1 during the 
first quarter of the 
current Iranian year 
that ended on June 
21, in what many 
believe could be its 
last such growth 
in the foreseeable 
future.
Even as prospects 
are not very bright, 
the tiny growth 
registered during the 
period was actually 
a vast improvement 
compared with the 
similar period of last 
year when the sector 
had contracted by 
%3.5 when it was 
still mired in its 
l o n g e s t - r u n n i n g 
recession in recent 
memory, which 
lasted for more than 
five years.
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Two Indian companies to buy 
Iranian oil in Nov.

“India is trying to secure waivers 
from US sanctions on its oil import 
from Iran to ensure that the country 
can keep up trade with the Islamic 
Republic,” Vice President of Iran-
India Chamber of Commerce 
Parham Rezayee said on Sunday.
He noted that India is among Iran’s 
top five trading partners and would 
not give in easily to the US sanctions, 
and said, “India is seeking ways 
to bypass the US oil and banking 
sanctions against Iran.”
The Indian government has come to 
some agreements with the US to get 
the waivers it needs, Rezayee said, 
without elaborating on the details 
of such accords.
“As a result, India will continue to 
buy oil from Iran, even after the 

second round of the US sanctions 
against Iran,” he added.Last week 
Reuters reported that India will 
buy nine million barrels of Iranian 
oil in November, indicating the 
world’s third-biggest oil importer 
will continue purchasing crude 
from the Islamic Republic despite 
US sanctions coming into force on 
November 4.The United States plans 
to impose fresh sanctions targeting 
Iran’s oil sector on November 

4 after Washington unilaterally 
withdrew from the 2015 Iran 
nuclear deal, formally known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).Iran’s main non-oil exports 
to India include steel, ammonia, gas 
condensates, petrochemicals and 
paraffin. India’s main exports to Iran 
include agricultural products such 
as rice, oil seeds, cotton, tea as well 
as textiles, thread, and industrial 
machinery.

Iran, Germany Private Sectors Take 
Stock of Trade Challenges
 High-level representatives from the private sectors 
of Iran and Germany convened in Tehran to discuss 
challenges and come up with mutually beneficial 
ways of finding solutions to issues created by the 
reimposition of US sanctions against Tehran.
The meeting took place in Tehran on Tuesday between 
representatives of the International Department of 
Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture and their counterparts from the Berlin 
Chamber of Commerce, the official news website of 
ICCIMA reported.
The two sides discussed imports restrictions, banking 
channels, money transfer issues, visa issuance 
troubles for businesspeople and the exit of Germany 
companies from Iran in spite of the European nation's 
continued commitment to the Joint Comprehensive 
Plan of Action, the formal name of Iran's nuclear deal 
with world powers.Berlin has said it will help German 
companies stay in Iran after the US announced in May 
its unilateral withdrawal from the nuclear deal Iran 
signed with world powers in 2015.
Iran's Trade With Turkmenistan 
Tops $150m
 Iran traded 257,483 tons of non-oil commodities 
worth 153.97$ million with Turkmenistan during 
the first five months of the current fiscal year (March 
-21Aug. 22).This marks a %37.8 and %14.75 decline 
in tonnage and value respectively compared with 
last year's corresponding period, data released by 
the Islamic Republic of Iran Customs Administration 
show.Iran’s exports to Turkmenistan stood at 249,044 
tons worth 149.48$ million, down %38.86 and 
%16.32 in tonnage and value respectively year-on-
year. Turkmenistan was Iran’s 15th biggest export 
destination during the period, Financial Tribune 
reported.Iran mainly exported sugar and potatoes to 
Turkmenistan during the five-month period.
Iran's Central Bank Governor 
Discusses Banking Ties in Moscow
During his Moscow tour the CBI boss Abdolnaser 
Hemmati met his counterpart Elvira Nabiullina to 
discuss bilateral banking and financial relations, the 
CBI website reported on Thursday.
Hemmati traveled to Russia for talks with banking 
authorities and to find ways to bolster cooperation. 
The trip was a follow-up to President Vladimir Putin’s 
visit to Tehran for a trilateral summit of the Syrian 
ceasefire on September 7. During the one-day meeting 
the presidents of Iran, Russia and Turkey discussed a 
possible replacement of the US dollar with national 
currencies after the three regional allies were hit 
by US sanctions.The governor of the Central Bank 
of Iran discussed the practicalities of using the two 
countries’ national currencies in bilateral trade, using 
financial systems of the two sides, improving banking 
correspondent ties and financing construction and 
development projects. 

A senior Iranian trade official 
underlined that Tehran and 
New Delhi will keep on their 
trade exchanges despite the re-
imposition of sanctions against 
the Islamic Republic by the US.

Official: Iran, India to Continue Trade 
despite US JCPOA Exit

news

 Call for Establishment of Iran-
Iraq Joint Bank
 Privately-owned banks have expressed readiness to 
establish a joint bank with Iraq, said the head of Iran-Iraq 
Chamber of Commerce.
Speaking to IBENA, Yahya Al-e Es’haq said the bank would 
function under regulations of central banks of the two 
countries.
According to data from the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration, Iran-Iraq trade during the 
first half of the current fiscal (March -21September 22) 
amounted to 4.56$ billion, %20 of which belonged to 

Iranian exports to the neighboring Arab  country. 
There have been reports at regular intervals of hurdles 
in trade between the two sides. Observers say one of 
the hurdles hindering mutual trade pertains to money 
transfer. Establishment of a joint bank and must create 
trust and reassurance in financial exchanges, according to 
Financial Tribune.
Al-e Es’haq said two-way trade during H1 witnessed %31 
growth. Bilateral trade stands at 8$ billion annually,  but  
money transfers between the two sides is low. The problem 
of money transactions  were visibly ignored in his remarks.
“The groundwork for establishing a bank is ready. Despite 
the limitations, establishing a joint bank is possible,” the 

senior official said.
The head of the Federation 
of Iraqi Chambers of 
Commerce Jafar Alrasoul 
Alhamedani told IBENA that 
easing money transfers is 
one of the most important 
factors in boosting economic 
relations. Both sides should 
make more efforts to realize this key 
objective, he added.
Alhamedani said Iraqi banks are willing to establish joint 
banks in collaboration with their Iranian peers. 

Iran: TEDPIX 
Continues Slide as 
Rial Stabilizes
Selling continued on Saturday 
for stocks, with the Tehran Stock 
Exchange main gauge, TEDPIX, 
logging a third straight drop after 
getting hit by another jump in the 
rial value and investor speculation 
going awry.Although the market 
started off in a positive mood and 
rose 4,300 points in the first hour 
of trading, in an unexpected turn of 
events, the market turned bearish 

for the rest of the day. Earnings 
uncertainty sent TEDPIX  down  
1474.08 points or 0.79 on the first 
trading day of the week to mark 
a three-day losing streak after a 
series of record highs since the 
summer had brought in an inflow 
of fresh liquidity to the market 
in recent weeks.  Volatility in the 
foreign exchange market which 
has seen the rial lose nearly 
75% of its value in the past six 
months, has been the main force 
behind the bull market. But as 
speculative behavior and the 

desire for quick gains became 
the norm in the market, things 
started to go south. While at first 
only export-oriented stocks were 
in big demand that soon spread to 
every share that was up for grabs. 
With rial beginning to pare losses 
in the middle of last week, more 
investors began to panic.A series of 
positive news from policymakers’ 
decision in the forex market which 
allows for market -friendly forces 
and government starting to lift 
price caps in the Iran Mercantile 
Exchange are said to be reasons 

that the market has avoided 
heavier corrections. Although 
the currency market is beset 
by a lack of information about 
exchange rates since a crackdown 
on exchange rate websites began, 
reports suggest that the currency 
rates are enjoying relative stability 
and are on a downward trajectory. 
The US dollar is being traded 
around 132,000 rials and the euro 
at 160,500 rials. Some reports 
suggest that the US dollar was even 
being traded below the support 
level of 120,000 rials .

Turkmen Cargo to Transit Iran to Reach India
An Iranian official said on Monday that Iran and Turkmenistan have 
sealed an agreement to allow Turkmenistan to transit consignments 
via Iranian territories to their final destinations in India.Director 
of Amirabad Special Economic Zone Siyavash Rezvani said that a 
bilateral agreement has been signed by Iran and Turkmenistan to let 
Turkmen merchants use Amirabad Port, a port city in the Northern 
province of Mazandaran in Iran, as a corridor for transporting 30,000 
tons of fertilizers from Turkmenistan to India.
The official noted that the freight will first be transported via railroad 
to Shahid Rajaee Port, Iran’s biggest container port at the mouth of 

the Strait of Hormuz in southern Hormozgan province. “Then, it will 
be shipped to India,” he added.Iran has been trying to boost its role 
as a transit corridor between the Asian countries and the Europe via 
developing major seaports and railroad connected to international 
lines.Iran provides access to high seas to its northern neighbors like 
Azerbaijan, Turkmenistan, and Armenia and to landlocked country 
like Afghanistan.The good infrastructures of Iran›s rail and road  
routs, in addition to its access to the Caspian Sea, the Persian Gulf and 
the Sea of Oman, makes the country the number one choice for the 
countries of the Central Asia, the Caucasus and other neighboring 
states to get connected with the rest of the world.

India is among 
Iran’s top five 
trading partners 
and would not 
give in easily to 
the US sanctions



...conditions have been 
accepted without a doubt, 
we should not expect all the 
economic problems of the 
country to be resolved at 
once. Because countries 
that are members of this 
convention And in fact some 
of them are the affluent 
countries, it's not Because 
of the implementation 
of this agreement and 
its conditions that have 
achieved such welfare. 
Some people in Iran are 
happy to accept FATF and 
CFT, some are upset, and 
it has its own reasons, 
which in some cases 
cannot be understood 
with any economic logic. 
Unfortunately, people do 
not even know the FATF 
pronunciation but they 
comment on it as if they 
have been studying for a 
long time!

Iranian Foreign 
Minister Mohammad 
Javad Zarif and his 
Russian counterpart 
Sergey Lavrov have 
held a telephone 
c o n v e r s a t i o n , 
discussing global 
issues and cooperation 
in the energy sector, 
the Russian Foreign 
Ministry said in a 
statement on Monday.
"The two top diplomats 
discussed bilateral 
cooperation, focusing 
on the energy sector," 
the statement reads. 
"The ministers also 
exchanged views on 
a number of pressing 
regional and global 
issues," the Russian 
Foreign Ministry added.
The Russian and Iranian 
foreign ministers 
regularly meet on the 
sidelines of various 
international events 
to discuss bilateral 
cooperation, the Iran 
nuclear issue and ways 
to resolve the Syrian 
conflict. One of their 
recent meetings took 
place in Singapore 
during Association 
of Southeast Asian 
Nations (ASEAN) 
events.

Most Iranians think US, Zionist 
regime support Ahvaz terror 
attacks: Poll
According to the latest poll carried out by 
Iranian Students Polling Agency (ISPA) 
to monitor Iranians’ public opinion about 
September 22 terror attack in Iranian 
southwestern city of Ahvaz, most of Iranian 
people think that the US is behind it.
Some 1,281 of people aged 18 or above was 
asked to identify the supporters of the recent 
terror attack in Ahvaz on September 25-24. 
Most of the respondents (%38.9) thought 
that US supported the Ahvaz attack, followed 
by Daesh (%28.4), Saudi Arabia and its allies 
(%26.5), Zionist regime (%23), and separatist 
groups (%13). 
Iranian Official Calls Trump An 
‘Arrogant Merchant’
 A special aide to Iran’s parliament speaker 
lambasted US President Donald Trump as an 
arrogant businessman with contradictory 
actions and statements.Trump is an arrogant 
merchant who covertly talks with regional 
countries about the fall of the Islamic Republic, 
threatens Iran with war in a propaganda 
campaign, and begs for negotiations with Iran 
in practice, Director General of International 
Affairs at the Iranian Parliament Hossein Amir 
Abdollahian said in a meeting with a group of 
Arab politicians on Sunday.He also lashed out 
at Saudi Arabia and the United Arab Emirates 
for financing US and Israeli plots, saying the 
main objective of the US-Israel-Saudi triangle 
is to clinch the so-called deal of the century in 
Palestine.Deploring the US political pressures, 
sanctions and psychological warfare against 
the axis of resistance, Amir Abdollahian said the 
Zionist regime of Israel would not dare to wage 
a new war in the region.
Joining FATF facilitates Iran's 
financial transactions: Russian 
expert
A Russian banking expert referred to the 
approval of a bill on Iran's accession to the 
Combating the Financing of Terrorism (CFT) in 
Iranian Parliament and said joining Financial 
Action Task Force (FATF) will facilitate Iran's 
financial transactions with others.In an 
interview with the Islamic Republic News 
Agency (IRNA), Oleg Akulinichev said on 
Monday the approval of the bill is the first step 
out of four which the FATF has suggested Iran 
to take to tackle money-laundering.He stated 
the other three steps include making changes 
to the law on terrorism financing, reforming 
anti-money laundering laws, joining the UN 
Convention against Transactional Organized 
Crime and Counter-Terrorism Convention.Iran 
is currently on the FATF blacklist which has a 
negative effect on its financial transactions and 
banking relationships with other countries, 
Akulinichev further said.

Analyst: North Korea Not to Give in to 
US Pressure

Scott Bennett, a former US Army 
psychological warfare officer and 
counter-terrorism analyst, made the 
remarks while discussing the perceived 
thaw between the US and North Korea, 
press tv reported.
Pompeo held talks with the North 
Korean leader Kim Jong-un for nearly 
two hours on Sunday morning followed 
by a lunch in the North’s capital, 
before flying to Seoul on a whirlwind 
diplomatic visit to the region.
The North Korean leader agreed to hold 
a second summit with US President 
Donald Trump as soon as possible, few 
months after the two leaders met in 
Singapore.
Kim agreed in that meeting that he 
would indeed stop his country’s 
nuclear weapon and ballistic missile 
programs. However, the North would 
only do that when the US holds up to its 
own end of the deal.
 “The trip to North Korea that Mike 
Pompeo is taking of course is a 
desperate attempt to try to regain the 
political advantage and pressure the 
North Koreans to continue down the 

path of surrendering their nuclear 
weapons,” Bennett said.
He said Washington is hoping that 
Pyongyang would warm up to the idea 
that cooperating with the US allows it to 
enter the “American orbit of economic 
prosperity.”
After imposing several rounds of 
sanctions against North Korea, the 
Trump administration has pledged 
that it would let the North back into the 
global market if it indeed denuclearizes.
But Bennett thinks what happened 
to Libya and its former dictator, 
Muammar Gaddafi, gives Pyongyang a 
clear picture of what future might bring.
 “North Korea has seen what the United 
States has done to Muammar Gaddafi 
in Libya and it has seen” what Saudi 
Arabia and its allies did to him, the 

analyst argued.
While White House National Security 
Adviser John Bolton has indicated that 
the Libya model of disarmament was 
a viable option, the North has made 
it clear that it won’t become another 
Libya.
 “The North Koreans are very skeptical, 
they are very clearly not going to disarm 
unilaterally and they have made that 
point,” he said, adding Pyongyang 
won’t take any action unless the US 
guarantees that it won’t take military 
action against the North as it did with 
Libya.
That, Bennett argued, would mean 
that the North won’t be pressured and 
would instead urge the US to guarantee 
that Pyongyang won’t “cause its people 
and its civilization to be destroyed.”

From 
pronunciation 
of  FATF to 
passing it!

Iran, Russia FMs 
discuss global 
issues, energy coop.

US Secretary of State Mike 
Pompeo’s trip to North 
Korea is another desperate 
attempt by Washington 
to pressure Pyongyang 
into giving up its military 
capabilities, said a former 
US Army officer.

Amnesty International said on Sunday 
the killing of Saudi journalist and critic, if 
confirmed, amounts to arbitrary killing and 
execution without trial.According to a report 
by Al Jazeera, Amnesty International's 
Middle East Director of Research, Lynn 
Maalouf, said the disappearance of Saudi 
journalist, Jamal Khashoggi, since entering 
Saudi Arabia's Consulate in Istanbul has 
caused a wave of concern.She urged an 
independent probe into the case and said the 
perpetrators of the crime must be brought 
to justice, regardless of their position.

Amnesty International stressed the murder 
is a major threat to human rights defenders 
and Saudi Arabia dissidents anywhere 
in the world.The organization urged the 
international community not to keep silent 
on the crackdown on Arab opposition and 
to exert pressure on Riyadh to provide a 
convincing clarification on Khashoggi's 
murder. Al-Jazeera TV channel announced 
on Sunday morning Khashoggi's body was 
found on a street in Istanbul, Turkey.
Despite Arab media's silence over Donald 
Trump's repeated insults, Jamal Khashoggi, 

who was an outspoken critic of Saudi 
government, sharply criticized the rulers 
of Saudi Arabia especially the crown prince 
Mohammed bin Salman, two weeks ago after 
Trump's speech at UN General Assembly. 
In his speech at United Nations General 
Assembly on September 25, US president 
explicitly said Washington expects other 
countries (Saudi Arabia) 'to pay their fair 
share' for US military support.
Following Trump's offensive speech, 
Khashoggi tweeted, every now and then 
Trump writes on Twitter he supports Arab 

countries, 
and we, Arabs, must pay 

for US support. But the question which 
comes to my mind is who does the 
president of the United States support us  
against?

Saudi journo's murder, arbitrary killing: Amnesty Int'l

report
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 Iranian General Urges Probe 
into Murder of Saudi Journalist 
Khashoggi
 An Iranian military commander stressed the need for the 
International Humanitarian Fact-Finding Commission (IHFFC) 
to launch a probe into the death of Saudi journalist Jamal 
Khashoggi, who disappeared last week during a visit to the Saudi 
consulate in Istanbul, Turkey.
Speaking to Tasnim on Monday, commander of the missing 
in action (MIA) search committee of Iran’s Armed Forces 
General Staff, General Seyed Mohammad Baqerzadeh, said 
the international community, including the International 

Humanitarian Fact-Finding Commission as well as the society 
of independent journalists, should conduct investigations into 
possible death of Khashoggi, who has been reportedly killed and 
dismembered inside the Saudi consulate building in Istanbul.
The death of Khashoggi is suspicious because he supported the 
Yemeni people and an end to the cruel Saudi-led war against 
Yemen, the commander added.
Baqerzadeh said an inquest into his death would enlighten the 
world public opinion and prevent the recurrence of similar 
incidents.
According to the Arabic-language Al-Khaleej Al-Jadid news 
website, citing an informed source, Khashoggi has been tortured 
to death during interrogation inside the Saudi consulate.

A leading critic of the Saudi regime’s 
reform program under the 
stewardship of Crown Prince 
Mohammed bin Salman (MBS), 
Khashoggi had been living in 
self-imposed exile in the US since 
2017, when Saudi authorities 
launched a massive crackdown on 
dissent.
He was seeking to secure documentation 
for his forthcoming marriage when he entered t h e 
Saudi consulate in Istanbul. His fiancée waited outside the 
consulate for hours without hearing from him.

US in New Global 
Court Showdown 
with Iran
The United States is confronting Tehran 
at the UN’s top court over billions in 
frozen assets, in a case that could deepen 
the Trump administration’s rift with 
international justice.
In 2016, Iran sued the US at the 
International Court of Justice (ICJ) 
against the freezing of around 2$ billion 
of Iranian assets abroad, which US courts 
had claimed should go to American 
victims of “terror attacks.”
Monday’s hearing of US objections 
against Iran’s appeal comes a week 
after the ICJ in a separate case ordered 
the United States to ease sanctions 
reimposed after President Donald 
Trump pulled out of the 2015 nuclear 

deal with Iran.
Both the assets and the sanctions cases 
are based on a 1955 “Treaty of Amity” 
between Washington and Tehran that 
predates Iran’s Islamic revolution.
Last Wednesday the Trump 
administration announced it was not 
only tearing up the 1955 treaty but also 
that it was quitting the international 
accord relating to the UN top court’s 
jurisdiction.
It remained unclear how Washington 
will respond to the latest case before the 
court but US officials confirmed that its 
lawyers will be present at the hearing on 
Monday.
The ICJ was set up after World War II to 
rule on disputes between United Nations 
member states. Its rulings are binding 
but it has no power to enforce them.
At Monday’s hearing a -15judge bench is 
listening to arguments by Washington’s 

lawyers over whether the ICJ can take up 
the case under its strict rules governing 
its procedure, AFP reported.
Iran accused Washington of breaking the 
1955 treaty and called for the US “to make 
full reparations to Iran for the violation of 
its international legal obligations.”
Tehran said that because the US has 
maintained its designation of Iran as a 
major “state sponsor of terrorism”, its 
assets including the Central Bank also 
known as the Bank Markazi, have been 
“subjected to enforcement proceedings 
in the United States” even if they should 
benefit from immunity under the 1955 
treaty.A decision by the ICJ’s judges 
could take weeks or even months before 
being made public.Iran won a victory 
last week when the ICJ ruled that the 
US must lift sanctions against Tehran 
targeting humanitarian goods like food 
and medicine.

After imposing 
several rounds 
of sanctions 
against North 
Korea, the Trump 
administration 
has pledged 
that it would let 
the North back 
into the global 
market if it indeed 
denuclearizes.
But Bennett thinks 
what happened 
to Libya and its 
former dictator, 
Muammar 
Gaddafi, gives 
Pyongyang a clear 
picture of what 
future might bring.



Official: Iran, India to Continue 
Trade despite US JCPOA Exit

UNWTO meeting opportunity for 
branding Hamedan in tourism: 
Official
The important meeting of the United Nations body of World 
Tourism Organization (UNWTO) is a unique opportunity for 
introducing Iran to the world, a senior Iranian official said on 
Monday.Iran’s Vice-President and head of the country’s Organization 
of Heritage, Handcraft, and Tourism, Ali-Asghar Mounesan said in a 
situation that the US is trying to promote its Iranophobic policies across 
the world, the meetings will be a step toward introducing Iran’s potential to the 
people around the world.

The fact that countries 
such as Ethiopia, Pakistan, 
Somalia, Yemen are 
not members of the 
International Covenant on 
Civil and Political Rights is 
not the reason that these 
countries are financing 
terrorism in the world. 
Every year, large amounts 
of money are being injected 
into terrorist groups 
around the world, that the 
injection of this money only 
coming from rich countries 
such as the United States 
or Saudi Arabia. Countries 
like Pakistan and Yemen, 
which have always been 
attacked by terrorists, 
cannot pay such money 
to terrorist groups. 
Therefore, now that 
Iranian MPs have agreed 
to be part of the convention 
and all the...

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
NEWS

Morning call to prayer : 
04:42:42  
Noon call to prayer : 
11:50:37   
Evening call to prayer: 
17:55:45 

High: 26 ° c
Low: 11 ° c

5000 Rials

From 
pronunciation 
of  FATF to 
passing it!

US in New 
Global Court 
Showdown with 
Iran

Two Indian 
companies to 
buy Iranian oil 
in Nov.
Isfahan 
Overview: Why 
To Visit Isfahan

Partly sunny; delightful

Farzaneh Mostajeran

editorial

ISFAHAN
N E W S

Headlines

7

7

6

5

6

 The First
 Bilingual

 Economic

 Newspaper

 In Isfahan

Province Tuesday,October 9,2018 
No.63 

Oil prices fell on Monday after Washington said it may 
grant waivers to sanctions against Iran's oil exports 
next month.
International benchmark Brent crude oil futures were 
at 83.44$ per barrel at 0643 GMT, down 72 cents, or 0.9 
percent, from their last close, CNBC reported.
US West Texas Intermediate (WTI) crude futures were 
down 54 cents, or 0.7 percent, at 73.80$ a barrel.
US sanctions will target Iran's crude oil exports from 
Nov. 4, and Washington has been putting pressure on 
governments and companies worldwide to cut their 
imports to zero.
However, a US government official said on Friday that 
the country could consider exemptions for nations that 
have already shown efforts to reduce their imports of 

Iranian oil.
In a sign that Iran oil exports won't fall to nothing from 
November, India will buy 9 million barrels of Iranian 
crude next month, Reuters reported on Friday.
Hedge funds cut their bullish wagers on US crude in 
the latest week to the lowest level in nearly a year, data 
showed on Friday.
Traders said ongoing concerns that the US-Chinese 
trade war could slow down economic growth also 
weighed on crude on Monday.
China's stocks fell sharply on Monday despite an 
announcement from Beijing over the weekend that it 
would slash the level of cash that banks must hold as 
reserves, a sign of underlying investor anxiety over the 
heated Sino-US trade war.

India is trying to secure waivers from US sanctions on its oil 
import from Iran to ensure that the country can keep up trade 
with the Islamic Republic, said the vice president of India-Iran 
Chamber of Commerce.
US sanctions not to impede Iran-India trade
“India is among Iran’s top five trading partners and would 
not give in easily to US sanctions,” Parham Rezaei told Iran 
Daily, adding that India is seeking ways to sidestep US oil and 
banking sanctions against Iran.
The Indian government has come to ‘some agreements’ with 
the US to get the waivers it needs, he said, without delving into 
the details of such accords.
“As a result, India will continue to buy oil from Iran, even after 
the second round of (US) sanctions against Iran,’” Rezaei 
added.

Last week Reuters reported that India will buy nine million 
barrels of Iranian oil in November, indicating the world’s 
third-biggest oil importer will continue purchasing crude 
from the Islamic Republic despite US sanctions coming into 
force on November 4.
The United States plans to impose fresh sanctions targeting 
Iran’s oil sector on November 4 after Washington unilaterally 
withdrew from the 2015 Iran nuclear deal, formally known as 
the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Rezaei said Iran’s exports to India stand at 13$ billion a year, of 
which 11$ billion pertains to oil while non-oil exports amount 
to 2$ billion.Elaborating the non-oil trade between the two 
countries, he said, Iran’s non-oil exports to India last year stood 
at 1.78$ billion while Iran imported goods worth 1.54$ billion 
in the same period.

The international Golden Eagle tourist train has arrived in 
Iran from Sarakhs Border Crossing with the neighboring 
Turkmenistan for a two-week tour called “Heart of Persia”, 
the Managing Director of Khorasan Province's Railways said.
According to Mohammad-Hadi Ziaei Mehr, the train, which 
had set off from Russia, entered the country on early hours of 
Monday with no passengers.
The Golden Eagle will depart for Tehran on Tuesday morning 
to take the foreign travelers.
The train, equipped with 9 Russian carts, will carry a total of 
51 foreign passengers from Europe and Asia-Pacific, in two 
rounds to Iranian cities of Mashhad, Kerman, Rayen, Yazd, 

Isfahan, Shiraz, Kashan, Arak, Shushtar, Veresk and Pol Sefid 
and back to the capital.
The tour aims to cover a wide gamut of historical and cultural 
sites across the country.
The train is scheduled to head back empty to Russia on Oct. 
24.Golden Eagle trains took their first journey across Iran 
back in 2014 carrying more than 170 tourists. Reportedly, 
the UK-based company is expecting two more visits to Iran 
by the end of the current Iranian year (March 2019 ,20). The 
tour is also aimed to help reflect Iran’s true image and help 
revive the country’s tourism sector, which has observed a fall 
during the past year.

 "200 Ulmus Umbraculifera trees and 

200 Lagerstroemia indica shrubs have 

been planted in Chaharbagh Abbasi 

Avenue," the CEO of the parks and green space 

organization of Isfahan municipality said.
"At the moment, I don’t know the exact 
number of the felled trees. Many trees in 
Chaharbagh Abbasi Avenue have been cut 
during years. When the guards around the 
subway workshops were removed, I felt really 
sorry for the city; the least we could do was the 
replacement of some trees instead of the felled 
trees in this area," Forough Mortezaeenejad 
said.
Emphasizing that the issue of cutting trees in 
Chaharbagh has been finished and it will never 
happened during the current management, 
she added, "A number of Chaharbagh trees 
such as elm trees have been damaged during 
the construction operations of the subway. 
However, according to the results of the 
conducted surveys of the agriculture experts 
of the parks organization, the felled trees were 

hollowed out, so they were cut because they 
could be dangerous for passengers."
"Fortunately, the soil with the depth of 220 
centimeters has been provided for this 
organization to plant trees in harmony with the 
existing trees of Chaharbagh," she said. Saying 
that Chaharbagh Avenue is a part of the identity 
of Isfahan and its trees are the symbol of this 
area, she noted, "Resistant trees cannot be 
replaced with the trees of Chaharbagh Avenue, 
but we try to plant resistant trees which are 
similar to the previous species that were cut 
due to the construction projects."

 The symbol of public campaign of "Hel-

met, Vitality" was unveiled in a confer-

ence with the presence of the governor 

general of Isfahan, the mayor and the provincial 

managers with the purpose of promoting the mo-

torcycle traffic culture.
The plan of improving the safety of the 
motorcyclists was formed in the joint actions 
of people campaigns for Isfahan traffic, the 
transportation and traffic department of Isfahan 
municipality and the traffic police; the project- 
related activities have been started with the 
cooperation of different organizations of Isfahan 
province since the beginning of the last summer.
The main goal and vision of the plan is to 
reduce the mortality rate caused by motorcycle 
accidents by encouraging the riders to use 
helmets and observing the traffic rules; as the 
culture of wearing seat belt while driving has 
changed to an inclusive behavior, motorcycle 
riders should also use helmets to bring safety, 
health, and peace for themselves and others.

US sanctions not to impede Iran-India trade

Golden Eagle luxury tourist train arrives in Iran

Oil Drops as US Considers Granting Countries 
Waivers on Iran Sanctions

400 trees and shrubs planted in 
Chaharbagh Abbasi Avenue

Symbol of urban public campaign unveiled


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

