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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,400,005,001,000قدیم

سکه طرح 
4,610,0005,182,000جدید

2,350,0002,331,000نیم سکه

1,750,0001,241,000ربع سکه

660,000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18424180539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

واکاوی حال و هوای بورس در زمان 
افزایش نرخ ارز؛  

با تبلیغات ناصحیح مردم را 
به بورس نکشانیم

در طی هفته ها و ماه های گذشــته دیده شده 
تبلیغات ناصحیحی برای جذب نقدینگی به 
بازار ســرمایه صورت می پذیرد، این تبلیغات 
سبب شده عده ای ناآشــنا با این بازار سرمایه 
خود را در معرض انواع ریسک ها قرار دهند و با 
ضررهای شدیدی مواجه شوند؛ از طرف دیگر، 
بسیاری از نوســان گیران و حرفه ای های بازار 
سهام توانستند سرمایه خود را در این چند ماه 
چندین برابر کنند. در شش ماه ابتدایی سال 
۱۳۹۷ قیمت سهم ها در بورس اوراق بهادار و 
فرابورس ایران با روندی صعودی مواجه شد و 
این افزایش، یک علت ریشــه ای داشت و آن 

رشد نرخ ارزهای خارجی از جمله ...

حمیدرضا گورتانی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
       15 درصد جمعیت شهر اصفهان در مناطق حاشیه شهر ساکن شده و دچار بدمسکنی شده ایم.

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان: 

رشد قارچ گونه حاشیه نشینی در اصفهان یک معضل است

حمدعلــی شــجاعی روز 
پنجشــنبه در شــصت و 
ششــمین جلسه شــورای 
گفت و گــوی دولت و بخش 
خصوصی در اتــاق بازرگانی 
اصفهان، افزود : با مذاکره ها 
و صحبت های صورت گرفته 
با مسئوالن تامین اجتماعی 
استان، فرصت ۱0 روزه ای به این سازمان 
جهت پیگیری این ماده قانونی در ســطح 

ملی داده شد.
وی تاکید کرد : اگر پــس از این فرصت ۱0 
روزه، ماده ۳6 قانون تامین اجتماعی بدون 
ابالغیه ای از تهران از سوی مدیریت استان 
اجرایی نشــود، آنچه الزم خواهد بود انجام 

می شود.
شجاعی با بیان این که ماده ۳6 قانون تامین 
اجتماعی از موارد مورد بحث در چند جلسه 
این شــورا بود، ادامه داد : اصفهان یکی از 
استان های برتر از نظر تعداد بیمه شدگان و 
افراد زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی است 

و الزم بود که این موضوع سریع حل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع استانداری اصفهان با تاکید بر این که ما 
هیچ تقاضایی از مسئوالن استان برای اقدام 
بر خالف قوانین و مقررات نداریم، افزود : در 

این جلسه از مدیر کل تامین اجتماعی سوال 
شد که آیا دستوری در کشــور برای عدم 
اجرای کامل ماده ۳6 وجود دارد که پاسخ 

آن، منفی بود.
وی با بیان اینکه منطق بــر ماده ۳6 قانون 
بیمه تامین اجتماعی حاکم است، تصریح 
کرد : بر اساس این ماده قانونی، فارغ از اینکه 
کارفرما حق بیمه کارگران را پرداخت کند 
 یا خیر، فردی که مشمول بیمه هست نباید 
دغدغه ای در این زمینه داشــته باشــد و 

خدمات باید به وی ارائه شود.
شــجاعی با اشــاره به اینکه دست تامین 
 اجتماعی در این زمینه بســته نیســت و 
می تواند طبق قانــون کارفرمایان را ملزم 
به پرداخت حق بیمه کند، تاکید کرد: اگر 
فردی جرمی را مرتکب می شود قرار نیست 

که تاوان آن را افراد دیگری بپردازند.
وی خاطرنشان کرد : بر اساس گزارش هایی 
که به ما رسیده است برای این مشکل، تامین 
اجتماعی در اصفهان راه دیگری را انتخاب 
کرده و به کارگران خدمات نمی دهد تا آنها 
به دنبال حق بیمه خــود بروند در حالیکه 

کوتاهی از جانب کارگران نبوده است.
به گفته وی مجاز نیستیم که در حق قشر 
کارگران کوتاهی کرده و آنها از حق قانونی 
خود یعنی دریافــت خدمات بیمه، محروم 

کنیم.
شجاعی از همه مســئوالن استان اصفهان 
خواســت تا به مانند یک خانواده در کنار 
یکدیگر باشند تا بتوان همه مشکالت را با هم 
افزایی بین سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه 

حل کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی نیز در این جلسه گفت : بخشی از 
مباحث پیش آمده درباره مســائلی مانند 

بیمه به دلیل وضعیت قوانین موجود است.
حمید فوالدگر با تاکید بر این که ســاختار 
بیمه ای تامین اجتماعی ایراد اساســی در 
کشــور دارد، افزود : ما دههــا برابر چنین 
مباحثی را در مجلس داریم که ریشــه آنها 

در ساختار و قوانین بیمه است.
این نماینده مجلس با اشاره این که تا وقتی 
ساختار اصالح نشود، همین وضعیت ادامه 
خواهد داشت، تصریح کرد : تامین اجتماعی، 
انحصاری است و تعهدات آن و بدهی دولت 
به این سازمان زیاد اســت و در نتیجه، بار 

زیادی بر دوش آن قرار دارد.
همچنین رییس اتاق بازرگانی اصفهان در 
این جلسه از مسئوالن استان خواست تا با هم 
افزایی و گفت و گو به دنبال حل مسائل باشند 
تا مشــکالت بخش های مختلف از جمله 

واحدهای تولیدی برطرف شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری:

ماده 36 قانون تامین اجتماعی کامل در اصفهان اجرا شود

 اصفهان یکی از 
استان های برتر 

از نظر تعداد بیمه 
شدگان و افراد زیر 
پوشش بیمه تامین 

اجتماعی است و الزم 
بود که این موضوع 

سریع حل شود.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان گفت : الزم است ماده 36 قانون تامین اجتماعی به طور کامل و بر اساس 
مقررات در این استان اجرایی شود. مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول  پرداخت  حق  بیمه  سهم  خود و بیمه  شده  به  

سازمان  و مکلف  است  در موقع  پرداخت  مزد یا حقوق  و مزایا، سهم  بیمه  شده  را کسر و سهم  خود را بر آن  افزوده  به  سازمان  تادیه کند. 
در صورتی  که  کارفرما از کسر حق  بیمه  سهم  بیمه  شده  خودداری  کند مسئول  پرداخت  آن  خواهد بود، تاخیر کارفرما در پرداخت  حق  بیمه  

یا عدم  پرداخت  آن،  رافع  مسئولیت  و تعهدات  سازمان  در مقابل  بیمه  شده  نخواهد بود.

ایرنا
گـــزارش
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 سنگ اندازی،
 بر سر راه اربعینیان!

این روزها خیلــی ها عازم کربال 
 هســتند و بقیــه در حســرت 
 پیــاده روی اربعین . حســرت 
لحظه های نابی که در هیچ سفر 
داخلی و خارجی نمی توان حس 
کرد . اما لذت این لحظات را تنها 
شــیفتگان حضرت درک می 
کنند.  درست مانند طعم صبحانه 
عید فطر می ماند، تنها مومنانی 
که ۳0 روز روزه گرفتــه اند و با 
خدای خود عشق بازی کرده اند 
 طعم لذت بخش آن صبحانه را 
می دانند،  چیســت. پیاده روی 
اربعین نیز عشــق می خواهد . 
عشــق خدایــی که به ســاالر 
شهیدان پیوند داده شده است و 
به راستی  چه پیوند زیبایی شده 

است.
اما جالب است افرادی که حتی 
ذره ای از این عشق ناب را درک 
 نکرده اند با این ســفر مخالفت 
می کنند و به حکم عقل این سفر 
را محکوم می نمایند. باید به این 
دســته افراد گفت هرچند سفر 
اربعین از لحاظ علم اقتصادی نیز 
تایید شده است اما این سفر به 

حکم دل انجام می شود و ...

افزایش 113 درصدی کشته شدگان در تصادفات شهرستان نجف آباد
به مناسبت هفته نیروی انتظامی سرهنگ خدادوست فرمانده نیروی انتظامي شهرستان نجف آباددرگفتگو با خبرنگاران، 
عملکرد شش ماهه اول امسال را برشمرد وگفت: دراین مدت  بیش از126 کیلو تریاک کشف که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 37 درصد افزایش نشان می دهد.

وی گفت طی این مدت بیش از دومیلیارد  وهفتصد میلیون ریال کاالی قاچاق کشف که 6۳0درصدافزایش ریالي کشفیات بوده که دراین راستا   
۴0 تن چوب بلوط قاچاق جهت تولید ذغال  کشف وضبط گردیده است ، همچنین تعداد زیادي سارق همراه بااموال سرقتی دستگیر  وتحویل 
مقامات قضایي شده که  افزایش ۳٢درصدی رانشان می دهد.   سرهنگ خدادوست اظهارداشت : طی این مدت توسط پلیس فتاشهرستان ۱۴۱ پرونده 
جرایم سایبری تشکیل شده که  رشد۱6۷درصد افزایش را نشان می دهد. وی درادامه افزود: طی این مدت ٢6۵00 تماس  با پلیس ۱۱0 داشتیم و همچنین ۴۵۸ 
موردتماس باشماره تلفن ۱۹۷ بوده که۱6درصدافزایش نسبت به سال قبل رانشان مي دهد  که٢6درصد تماس هاباشماره۱۹۷ تقدیروتشکر از نیروی انتظامی بوده 
است. سرهنگ خدادوست درپایان بیان داشت : درشش ماهه نخست سال جاري۳٢موردکشته شده درتصادفات داشته ایم که۱۱۳درصدافزایش نسبت به سال قبل 
داشته است.ایشان در این رابطه باحزن واندوه فراوان اظهارنمودکه دغدغه مادرامر کشته شده های تصادفات به غصه تبدیل شده وتوصیه به رعایت مقررات راهنمایي 

ورانندگي واستفاده ازکاله ایمني راالزم وضروري دانست.
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تــازه ها

رقیبی تازه برای سرفیس و آیپد پرو 
در راه است!

 رونمایی گوگل از تبلت
Pixel Slate 

گوگل دو شــب گذشــته در کنفرانس 
 Pixel Slate خبری خود از تبلت جدید
رونمایــی کرد که به گفته  خودشــیک 
جایگزین بسیار مناسب برای لپ تاپ در 
محیط کار، منزل، هنگام بازی و تماشای 
فیلم اســت. این تبلت به نسخه  ویژه ای 
از ChromeOS مجهز است که رابط 
کاربری اختصاصی نمایشگر لمسی آن را 
به همراه دارد و همچنین یک صفحه کلید 
قابل اتصال و قلم استایلوس نیز برای آن 
در نظر گرفته شده است.پس از یک وقفه  
طوالنی، گوگل باالخره به دنیای تبلت ها 
بازگشت؛ اما این بار با یک اکوسیستم کامال 

بهینه شده برای امور روزانه! 

تبلــت گــوگل Pixel Slate با سیســتم 
عامل رایانه های شــخصی این شرکت یا همان 
ChromeOS همراه اســت که تغییرات 
زیادی نسبت به نســخه  به کار رفته در تبلت 
Pixel C )که چند سال قبل معرفی شده بود( 
دارد. گرچه این دستگاه اولین تبلتی نیست که از 
ChromeOS بهره می گیرد، اما شاید بتوان 
آن را اولین تبلت گوگل نامید که توان رقابت با 

سرفیس پرو و آیپد پرو را دارد.
گوگل به همــراه این تبلت یــک صفحه کلید 
اختصاصی و یک قلم را نیز عرضه کرده اســت 
که البته باید به صورت جداگانه خریداری شوند. 
صفحه کلید جدید با کلیدهــای دایره ای و یا 
بیضی شکل همراه اســت که به نور پس زمینه 
مجهز شده و ۱۹۹ دالر قیمت دارد؛ قیمت قلم 
 Pixel .جدید نیز ۹۹ دالر اعالم شــده است
Slate، صفحه کلید و قلمش، هر سه در رنگ 
آبی تیره )Midnight Blue( تولید شده اند 
که البته زمانی که کیبورد به دســتگاه متصل 
باشــد و در حالت لپ تــاپ آن را ببندید، بدنه  
بیرونی مشکی رنگ کیبورد به یک کاور محافظ 

تبدیل می شــود. از مزایای صفحه کلید جدید 
این است که می توانید آن را در زوایای مختلف 

تنظیم کنید.
Pixel Slate قدرت یک رایانه  واقعی را دارد 
و گوگل از چیپ های اینتل در آن استفاده کرده 
است. بازار رایانه ها و گجت های همراه این روزها 
به سرعت در حال تغییر است؛ لپ تاپ ها به تبلت 
تبدیل می شــوند و تبلت ها به لپ تاپ و در این 
بین رقبای سرســختی از شرکت های مختلف 
حضور دارند که عرصه را برای تبلت جدید گوگل 
تنگ تر می کنند. در واقع مایکروسافت با معرفی 
سرفیس ها و سرفیس پروهایش دنیای جدیدی 
را بنا نهاد که حتی شرکت های بزرگی مانند اپل 
و گوگل را نیز مجبور به ورود به آن نمود. گوگل با 
وجود موفقیت در دنیای تلفن های همراه، در بازار 
تبلت های اندرویدی حرفی برای گفتن نداشت و 
شاید به همین دلیل باشد که تصمیم گرفته است 
از ChromeOS در تبلت جدیدش استفاده 
کند. این پلتفرم پیش از این در برخی کسب و 
کارها و همچنین مراکز آموزشی مانند مدارس 
موفقیت هایی را کسب کرد و توانست نظر اهالی 
این حوزه ها را به خود جلب کند و ظاهرا گوگل 
نیز با توجه به همین موضوع، آماده شده است تا 
به طور جدی تری با مایکروسافت و اپل به رقابت 

بپردازد.
Pixel Slate به یک نمایشگر ۱٢.۳ اینچی 
با حاشیه های باریک و رزولوشن ۳000×٢000 
مجهز است که از تکنولوژی جدید گوگل با نام 
Molecular Display )صفحــه نمایش 
مولکولی( اســتفاده می کند که با گوریال گلس 
۵ پوشانده شده و از شیشه  ٢.۵D نیز بهره مند 
 LCD  است. این نمایشــگر که در واقع از پنل
استفاده می کند، از یک صفحه  LTPS )پلی 
کریستال سیلیکون با دمای پایین( بهره می گیرد 
که نسبت به TFT برتری هایی دارد، از جمله 
مصرف انرژی کمتر که منجــر به افزایش عمر 

باتری می شود. 

جی اس ام
گـــزارش

 الزام هایی برای 
دیجیتالیزه کردن گردشگری

باوجود آنکه شعار امسال سازمان جهانی گردشگری؛ 
»گردشگری و تحول دیجیتالی« است اما در ایران 

هنوز چالش هایی در این زمینه وجود دارد. همچنان 
کسب و کارهای سنتی روند فعالیت شان را بدون تغییر 

به سمت دیجیتالیزه شدن پیش می برند و اغلب به توسعه استارت آپ های 
گردشگری نیز روی خوش نشان نمی دهند. 

جدا از این موضوع زیرساخت های اینترنتی و دیجیتالی نیز در زمینه گردشگری 
دیجیتالی قوی نیست تا بتوان براساس امکانات موجود برای توسعه این حوزه ...



 سنگ اندازی،
 بر سر راه اربعینیان!

ادامه از صفحه یک:
...  تمام قوانین را بر هم می زند تا دل 

جاری شود.
دل دیوانه و عقل هردو به دام تو اسیر
/ راه عشاق زمین یکسره در تور افتاد

به گفتــه برخی از مخالفان ســفر 
اربعین، دولت باید به جای هزینه 
و کمــک هزینه ای که بــه زائرین 
اربعین می دهد به فقرای کشــور 
کمک کند، غافــل از اینکه فقرا و 
طبقه متوسط جامعه همین زائرین 
پیاده کربــا هســتند و اال چهار 
 درصدی ها که با پای پیاده به کربا

 نمی روند!  
آنها دالر هــای بی زبــان را خرج 
سفرهای آن چنانی خود به دور اروپا 
و آنتالیا و مالزی و... دیگر کشورهای 
 خوش آب و هوا ، به مزاج خودشان 
می کنند. حال آنکه هیچ منتقدی 

ندارند!
 بلکــه خیلــی از مردم حســرت 
زندگیشــان را نیز مــی خورند و 
شــبانه روز تاش می کنند به هر 
نحوی شده خود را به جایگاه آنان 
رسانند،  شاید بتوانند عکسی بگیرند 
و در صفحه مجازی خود به اشتراک 

بگذارند. 
اما صحبت از کربا که می شــود 
به هر نحــوی انتقاد مــی کنند ، 
از سوبســید ناچیزی کــه دولت 
برای ویــزای اربعین مــی دهد تا 
 چند موکــب ایرانی که در شــمار
  موکــب های عــراق به چشــم 
نمی آید و آن را هم ســتاد مردمی 
برگزار کرده، همه  را بهانه می کنند 
تا منتقد شــوند ، بر این سفر و بر 

فلسفه آن .
 باید به این دسته از افراد گفت اگر 
حال و هوای آنتالیا برای شما خوش 
اســت ، برای عده ای هوای کربا 
خوش است ، با همه سختی های راه 
و مشقت هایش . برای برخی  همین 
تاول کف پا در مسیر نجف به کربا 

آرزوست. 
پس چــرا بایــد جلوی بــرآورده 
 شــدن آرزوی عده ای را بگیریم با 
انتقاد های خود ، پست های خود در 
فضای مجازی و حتی توهین های 

خود به آنها؟! 
مگر شما شــبانه روز دم از آزادی 
بیان و افکار و ... نمی زنید پس چرا 
برخی از دست شــما جرات ندارند 
بگویند ما می خواهیم به کربا برویم، 
چطور وقتی یک نفر از شــما به هر 
قصدی به اروپا ســفر می کند » و 
از ارز دولتی هم که تا چندی پیش 
به وفور استفاده  می کردید« جزو 
 مباهات و افتخاراتتان محســوب 
می شــود  اما وقتی ویزای اربعین 
اندکی کاهش قیمت می یابد موجی 
از توهین ها به سمت زائران حسینی 

روانه می شود؟!  
مگر شما همیشــه و همه جا دم از 

کمک به فقرا نمی زنید؟  
 در بین این زائرین امام حسین برای 
پیاده روی اربعین فقرای بسیاری 
هســتند پس بــه جای ســنگ  
انداختن  جلوی مسیرشــان یکبار 
هم که شــده کمپینی تشــکیل 
 دهیم تا این عزیزان به آرزوی خود 

برسند.
این حرکت حرکت عشق و ایمان 
اســت؛ ما هم از دور نگاه می کنیم 
به این حرکت، و غبطه می خوریم 
به حال آن کســانی که این توفیق 
 را پیدا کردند و این حرکت را انجام

 دادند.
عقل کجا پی برد شیوه سودای عشق

باز نیابی به عقل سر معمای عشق
عقل تو چون قطره ای است مانده 

ز دریا جدا
چند کند قطره ای فهــم ز دریای 

عشق »عطار«

اقتصاد استان
02
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اصفهان و سه استان دیگر برای تولید محصوالت ارگانیک انتخاب شدند
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست و سامت غذا در حوزه محصوالت سالم وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: امسال چهار استان خوزستان، فارس، اصفهان و زنجان به صورت پایلوت برای تولید محصوالت 

ارگانیک و گواهی شده انتخاب شده اند.
 سعید سعادت در نشست تخصصی بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری و راهکارهای توسعه محصوالت 

ارگانیک و گواهی شده در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی خوزســتان، اظهار کرد: سه عامل وجود 
کشاورزان آگاه و بادانش، حمایت های فنی از سوی اتحادیه های کشاورزی و ظرفیت های مناسب از دالیل 

انتخاب این چهار استان برای تولید محصوالت ارگانیک و گواهی شده به صورت پایلوت است.
وی گفت: در سال های آینده با تجربه اندوزی و افزایش سطح آگاهی کشاورزان، امکان توسعه عمل آوری محصوالت 

ارگانیک و گواهی شده در سایر استان های کشور فراهم خواهد شد.
سعادت در ادامه با اشاره به این که لزوم افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد امنیت غذایی در کشور ایجاب می کند در تولید محصوالت گواهی 
شده برای مصرف در داخل و صادرات توجه بیشتری بشود افزود: امکانات و بسترهای الزم برای تولید محصوالت ارگانیک و گواهی شده 

در کشور فراهم است.

بازگشت روند بارگیری محصوالت فوالد مبارکه
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مبارکه از بازگشت روند بارگیری محصوالت فوالد 

مبارکه و تولیدات صنایع سیمانی این شهرستان خبر داد.
کیوان رحیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به این که شهرستان مبارکه به واسطه فعالیت صنایع بزرگ فوالد 
و سیمان نقش مهمی در حمل و نقل بار در استان اصفهان دارد، اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده در 

کان کشور و استان اصفهان برای رفع مشکات کامیون داران از دو روز گذشته روند بارگیری محصوالت 
فوالدی به حالت عادی بازگشته است.

وی ادامه داد: روز 17 مهر ماه 648 خودرو حمل بار سنگین محموله های فوالدی را به مقصد صنایع در اقصی نقاط 
کشور حمل کردند.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مبارکه گفت: خوشبختانه عموم رانندگان با اعتماد به دولت و برای کمک به 
زندگی مردم و جلوگیری از سو استفاده دشمنان کار خود را آغاز کرده اند.  رحیمی خاطرنشان کرد: واردات الستیک با ارز دولتی و توزیع عادالنه 
آن در میان رانندگان بخش بزرگی از مشکات این قشر را حل می کند. وی با بیان اینکه روند ورود الستیک به استان اصفهان روند رو به رشدی 

را طی می کند، افزود: رانندگان هیچ گونه نگرانی در رابطه با تامین الستیک خود نداشته باشند.

 اجرای برخی از طرح ها 
در رعایت ضوابط 

ساختمانی، احداث 
شبکه های دسترسی و 
جهت دهی به گسترش 
کالبد شهرها تاثیرگذار 
بود، اما به اهداف توسعه 

پایدار شهر دست پیدا 
نکردیم.

وی بیان داشــت: امروز 
نباید بافت های تاریخی 
شــهر خالی از ســکنه 

شود.

  در اصفهان دچار بد 
مسکنی شده ایم

مدیر کل راه و شهرســازی اصفهان 
با بیــان اینکه 1۵ درصــد جمعیت 
شــهر اصفهان در مناطق حاشــیه 
شهر ساکن شــده و دچار بدمسکنی 
شــده ایم، اظهــار کــرد: در برنامه 
 جامع شــهر اصفهان دیگر شــاهد

 بارگذاری های نامناســب شــهری 
 در کان شــهر اصفهــان نخواهیم 

بود.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم طرح 
جامع شهر اصفهان یک طرح موفق 
باشــد،  ادامه داد: در این طرح حجم 
سفرهای انبوه در شهر تولید نمی شود 
تا شبکه معابر را قفل کند، در واقع در 
این طرح درآمدهایی از جنس هزینه 

دریافت نخواهیم کرد.

  بازآفرینی شــهری در طرح 
جامع شــهر اصفهان در دستور 

کار خواهد بود
غامی با بیان این که بیش از شــش 
دهه است که طرح های توسعه شهری 
به منظور هدایت رشــد موزون شهر 
ارائه می شود، اما نتوانستیم علی رغم 
صرف هزینه های فــراوان به نتیجه 

برسیم، گفت: اجرای برخی از طرح ها 
در رعایت ضوابط ساختمانی، احداث 
شبکه های دسترسی و جهت دهی به 
گسترش کالبد شهرها تاثیرگذار بود، 
اما به اهداف توسعه پایدار شهر دست 

پیدا نکردیم.
وی یکی از مهم ترین علت شکســت 
طرح هــا را نــگاه از باال بــه پایین و 
استفاده نکردن از نظرات ذینفعان و 

مشارکت مردم دانست و تاکید کرد: 
باید منتظر چنین سرنوشــتی برای 

طرح های جامع شهری می بودیم.
مدیر کل راه و شهرســازی اصفهان 
افــزود: در تهیه طرح جامع شــهر 
اصفهان، بازآفرینی شهر موضوعی که 
طی سالیان گذشته مورد بی توجهی 
قرار گرفته بود را در دســتور کار قرار 

خواهیم داد.

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان: 

در ۶ ماه نخست امسال؛رشد قارچ گونه حاشیه نشینی در اصفهان یک معضل است

آبرسانی سیار به ۴۱۵ روستای 
استان اصفهان 

مدیرکل آبفای روستایی اســتان اصفهان گفت: در شش 
ماه نخست ســال جاری به ۴۱۵ روستای استان اصفهان با 
هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد تومان آبرسانی سیار شده 

است. 

محمد حسین قرائتی با بیان این که در شش ماه نخست سال حدود 1۹۳ 
هزار مترمکعب آب با ۳۳ تانکر به روستاهای استان حمل شده، اظهار کرد: 
حدود ۲۳۳ روستا تحت پوشش مستقیم آبرسانی سیار هستند و به 18۲ 
روستا که تحت پوشش نبوده اند در سال جاری آبرسانی سیار انجام و کمبود 

آب آنها تامین شده است.
وی با بیان این که بیشترین آبرسانی ها برای روستاهای دو شهرستان نایین 
و اردستان انجام شده است، افزود: حدود ۲8 هزار و 67 خانوار با جمعیتی 

افزون بر 8۳ هزار و 786 نفر از این آبرسانی بهره مند شده اند.
قرائتی گفت: روزانه به طور متوسط حدود هزار و ۳8 مترمکعب آب توزیع 
شده و آبرسانی ها در قالب 1۰4 سرویس و بیشترین حجم آبرسانی نیز در 

شهریورماه گزارش شده است.
مدیرکل آبفای روستایی استان اصفهان با اشاره به این که بخشی از منابع 
آب برای آبرسانی به روستاها از چاه ها و بخش دیگر آن از آب شرب اصفهان 
تامین می شــود، تصریح کرد: هدف از آبرسانی سیار در برخی از روستاها 
تامین کمبود آب و در برخی مواقع بحث کیفی آب مطرح است که ما این 
مشکل را با آبرسانی سیار رفع می کنیم، اگر آب از نظر کیفی مشکل داشته 
باشد آبرسانی سیار بیشتر برای مصارف بهداشــتی روستاییان استفاده 

می شود.
قرائتی با اشاره به بحران آب و خشکسالی در اســتان اصفهان، گفت: بر 
اساس بررسی هایی که تا پایان شهریور ماه سال ۹6 انجام شد حدود 4۰۰ 
لیتر بر ثانیه منابع آبی را از دست داده ایم و حدود 11۰ چاه آب که در مدار 

بهره برداری بودند خشک شده اند.
وی افزود: برای تامین آب در این شــرایط، جایگزین تعریف شد و با طرح 
سازگاری با کم آبی برای بهار و تابستان امسال چندان مشکلی بوجود نیامد.

مدیرکل آبفای روستایی خاطر نشان کرد: برای سال آینده نیز در تدارک 
برنامه ریزی هستیم و مطالعاتی در مورد روستاهای کل استان آغاز شده است 
که نتایج آن به فرمانداری شهرستان ها ارسال و شرایط سازگاری با کم آبی 
به آنها اباغ می شود که برای تابستان آینده مشکلی برای تامین آب نباشد.

  شبکه های انتقال آب اصالح می شود 
قرائتی با اشاره به فرسودگی خطوط شبکه های انتقال آب در استان اصفهان، 
اظهار کرد: قدمت شبکه های انتقال آب به ویژه در روستاها به بیش از 4۰ 
سال پیش برمی گردد و حتی پروژه های شبکه های انتقال آب که در همان 
اوایل انقاب اجرا شد نیز باید برای جلوگیری از هدررفت آب اصاح شوند.

وی افزود: همیشه مشکل هدررفت آب به دلیل فرسودگی شبکه های انتقال 
آب در استان وجود دارد اما هدف وزارت نیرو در سال های اخیر اصاح این 
شبکه ها است چرا که با رفع فرســودگی و اصاح شبکه های انتقال آب و 

پیشگیری از هدررفت آن نیازی به منابع تامین آب جدید نداریم.
قرائتی گفت: با اجرای چنین طرحی دیگر نیاز نیست با حفر چاه های عمیق، 
آب را از عمق 1۰۰ متری زمین استحصال و به منابع آب زیرزمینی آسیب 
وارد کنیم چرا که با پیشگیری از هدررفت آب می توان از عمق یک متری 

آن را تامین کرد. 

 مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان گفت: رشد قارچ گونه 
حاشیه نشینی در اصفهان بزرگ یک معضل است.

حجت اله غالمی در مراسم تهیه طرح جامع شهر اصفهان 
اظهار داشــت: بیش از چهار هزار هکتار اراضی باغ های 
فرسوده و ناکارآمد در استان اصفهان وجود دارد و این 
در حالی است که شاهد رشد قارچ گونه حاشیه نشینی 

هستیم.
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       ۱۵ درصد جمعیت شهر اصفهان در مناطق حاشیه شهر ساکن شده و دچار بدمسکنی شده ایم.

خـــبــــر

افتتاح مجموعه فرهنگی شهید محسن حججی 

مجموعه فرهنگی شهید محسن حججی 
باحضور دکتر تهرانچی سرپرست دانشــگاه آزاد کشور ومعاونت امور 

پزشکی این دانشگاه وجمعی از مسئولین استان و شهرستان وخانواده 
شهیدحججی در دانشگاه آزاد نجف آباد افتتاح گردید. 

دکتر نقش سرپرست دانشگاه آزاد نجف اباد ضمن خیرمقدم گویی، اظهارداشت: 
این دانشگاه۳۳ سال قبل باوقف اموال شهیدمیردامادي  در زمینی به مساحت 
16۵7 هکتار و۳۵۰ هزار مترمربع زیر بنا در4۵ واحد ســاختمانی احداث شده 
وازنظر فضای آموزشــی رتبه اول کشــور رادارد ودرحال حاضر دارای بیش از 
۲۰هزار دانشجو در 1۰ دانشکده و ۲۹۰رشته دانشگاهی که حدود 18۰ رشته آن 

کارشناسي ارشدو دکترا می باشد مشغول به تحصیل هستند. 
 وی گفت: از ســال 64 که این دانشــگاه تاســیس شــده تا کنون 7۵۰۰۰ نفر

 فارغ التحصیل شده اند. وی درادامه گفت: کتابخانه مرکزی این دانشگاه با ۳6هزار 
متر زیربنا و۲۲هزار جلد کتاب که به صورت دیجیتالی فعالیت می کنند بزرگترین 
کتابخانه دانشــگاهی کشور هســتند. همچنین این دانشــگاه دارای ۹خوابگاه 
دانشجویی و6۵هزار متر فضای ورزشی اســت که دارای 1۵۰۰ نفر هیات علمی  
وبیش از ۵۵۰۰ مقاله ارائه وچاپ ، ۲7 عنوان کتاب علمی چاپ شده است و1۳۰۰ 

 اختراع ثبت گردیده اســت. دراین مراسم حجت االسام حســناتي، امام جمعه 
نجف آباد ضمن ایراد سخنانی از نقش دانشــگاه در این شهرستان مطالبی بیان 
داشت و گفت: درسال64 دوقطعه زمین ازشهر نجف آباد به دانشگاه آزاد ولشگر8 
نجف اشرف اختصاص یافت وبا وقف اموال شهیدمیردامادي به دانشگاه، فعالیت 
جهت شروع کارآغاز شد. ایشان درادامه مطالبي از زندگي شهید مدافع حرم محسن 
حججي رابیان نمود. درادامه دکتر تهرانچی  سرپرست دانشگاه آزاد کشور پیرامون 
نقش دانشگاه آزاد در پیشــرفت علمی جامعه ایرانی، مطالبی بیان داشت وافزود: 
وظیفه اصلی دانشگاه انسان سازی  است ورسالت دانشــگاه نجف آباد  این است 
که باتشکیل کنفرانس ها وهمایش های جهانی وایجاد یک موزه دراین مجموعه 
شهیدمحسن حججی وفعالیت های علمی دانشگاه را به جهانیان بشناساند. شایان 
ذکر است مجموعه فرهنگی شهید حججی دانشــگاه آزاد نجف آباد  درسه طبقه 
با۳۵۰۰ متر زیر بنا و14میلیارد تومان هزینه احداث شــده ودارای یک ســالن 
اجتماعات به ظرفیت 1۰۰۰ نفر به صورت  vip می باشــد. دراین مراســم ضمن 
تقدیر از تاش وزحمات دکتر مجلسی ریاست قبلی دانشگاه،  دکتر نقش به عنوان 

سرپرست دانشگاه آزاد نجف آباد معرفی شد.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

حمیدرضا گورتانی
ســرمقــاله
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محمدعلی شجاعی روز پنجشــنبه در جمع خبرنگاران افزود : 
وضعیت حمل و نقل استان به آرامش رسیده و سیستم قضایی و 
نیروی انتظامی اقدام های خوبی برای تامین امنیت رانندگان و بارها 

در جاده ها انجام داده اند.
وی با بیان این که دولت و مدیریت اســتان نهایت تاش را برای 
 رفع مشکات کامیون داران داشــته اند از آنها درخواست کرد تا 
خواسته های خود را از طریق صنوف مربوطه خود مطرح و پیگیری 
کنند. شجاعی با اشاره به این که مســائل کامیون داران از ابتدای 
امسال مطرح شد، تصریح کرد : دولت بنا به خواسته آنها کرایه بارها 

را حدود ۲۵ درصد افزایش داد که از اول خرداد اجرایی شد.
وی به حل شدن مساله بیمه تکمیلی کامیون داران اشاره و اضافه 
کرد : با توجه به نوسانات ارزی اخیر این صنف دچار مسائلی مانند 
تامین الستیک و تجهیزات شدند و افزایش مجدد کرایه بارها را 

مطرح کردند.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان با اشاره به 
جلسه هایی که از دو ماه گذشته برای بررسی مشکات کامیون 
داران در استان تشکیل شد، ادامه داد : استاندار نگاه ویژه ای به این 
موضوع دارد و با توجه به اینکه اصفهان از استان های محوری در 
حمل و نقل کشور است با همکاری سازمان های نظارتی و امنیتی 
 و وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و اتاق بازرگانی اصفهان 

اقداماتی برای حل مشکل تامین الستیک صورت گرفت.
وی اضافه کرد : اتاق اصناف و ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان عملکرد مطلوبی بــرای جلوگیری از اختفــا، احتکار و 
گرانفروشی داشتند و برای تامین روغن موتور مورد نیاز کامیون 

داران خوب عمل شد.
شجاعی درباره تامین الستیک یادآور شد : دولت و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اقدام هایی برای واردات و توزیع به موقع الستیک 
انجام دادند و توزیعی که این ماه انجام شد به مراتب بهتر از یک ماه 

قبل بود.

وی تاکید کرد : شرایط خاصی در زمان حاضر به وجود آمده و مردم 
از جمله کامیون داران در سختی هایی قرار گرفته اند اما بدون شک 

با تدابیر دولت به زودی به ثبات می رسیم.
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان این هفته 
با اشاره به پیگیری های انجام شده در کشور و استان اصفهان برای 
حل مشکات رانندگان و کامیون داران از بازگشتن حمل بار در 

اصفهان به روند عادی خبر داد.
مهدی خضری با اشــاره به بهبود روند توزیع الستیک در استان 
اصفهان گفت: این کار با نهایت دقت و با بررسی تمام جوانب انجام 
می شود و با بهبود وضعیت توزیع الستیک وضعیت حمل بار نیز 

بهتر شده است.
وی با اشاره به صدور روزانه حدود شش هزار و ۵۰۰ بارنامه در استان 
اصفهان، تصریح کرد : تخصیص ارز دولتی برای واردات الستیک 
وکاهش تعرفه واردات الســتیک از جمله اقدام های دولت برای 

پاسخگویی به مطالبات کامیون داران بوده است.

معاون استاندار:
دولت برنامه زیادی برای رفع مشکالت کامیون داران در دست اقدام دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان گفت : دولت مجموعه اقدام های زیادی را برای رفع مشکالت کامیون داران دارد 
و ادامه اعتراض آنان هیچ خروجی جز آب به آسیاب دشمن ریختن ندارد.

 در دو هفته گذشته جمعی از کامیون داران در کشور و استان اصفهان خواهان حل مشــکالت صنفی خود از جمله تامین لوازم یدکی و الستیک 
خودروهای سنگین شدند.



آغاز عملیات الیروبی کانال ها و آبروهای سطح شهر فالورجان
در آستانه بارش ها و به منظور جلوگیری از آب گرفتگی معابر، آغاز عملیات الیروبی کانال ها و آبروهای سطح 
شهر آغاز شد.  به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهرفالورجان، الیروبی و پاکسازی کانال  و 
جوی های سطح شهر در راستای ارتقای رضایتمندی شهروندی و جلوگیری از بروز آب گرفتگی و انتشار بوی 
نامطبوع صورت می پذیرد. عملیات الیروبی در حفظ محیط زیست مخصوصا در فصل بارش ها ضرورت ویژه 

دارد؛ لذا اجرای طرح الیروبی کانال ها و آبروهای سطح شهر در دستور معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری 
قرار گرفته است. معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری  فالورجان در این زمینه چنین گفت: شهرداری تاکنون 

با برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت برای رفع معضل آب گرفتگی خیابان ها، معابر و کوچه ها و گذرهای سطح شهر اقدام 
نموده است. در برنامه کوتاه مدت شهرداری قبل از آغاز بارش ها، راهکارهای موقتی برای هدایت روان آب ها در گلوگاه هایی که 

دچار آبگرفتگی می شود، پیش بینی شده که ایجاد چاه های جذبی و هدایت مسیر روان آب ها از مرکز معابر به حاشیه ها از راهکارهای 
مقطعی در این زمینه محسوب می شود. در برنامه بلندمدت نیز در نظر داریم همچون گذشته با ارائه طرح های فنی و کارشناسی شده نسبت به 
رفع اشکاالت و معضالت آبگرفتگی برخی از معابر، خیابان ها و میدان ها اقدام نماییم. مهندس حجت اله رضایی افزود: پاکسازی انهار و کانال ها 

از ضایعات به منظور پیشگیری از بحران در مواقع بارندگی از جمله اهداف این عملیات است.

جشنواره نخل و آفتاب فرصتی برای توسعه اقتصادی خور و بیابانک است
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان گفت: جشنواره نخل و آفتاب در خور 
و بیابانک فرصتی برای دستیابی به توسعه اقتصادی و اشــتغال پایدار از منظر گردشگری در این 

شهرستان است.
فریدون الهیاری روز جمعه در نخستین جشــنواره نخل و آفتاب خور و بیابانک در بوستان معین 

 خور افزود: این شهرستان دارای ظرفیت های مختلف تولیدی، صنعتی و گردشگری است و معرفی 
ظرفیت های آن به عنوان یک برند می تواند در توسعه گردشگری نقش تاثیرگذار داشته باشد.

وی اظهارداشت : این اداره کل با تمام توان از برگزاری چنین جشنواره هایی که در راستای توسعه گردشگری 
پایدار است حمایت می کند و انتظار می رود با همت مسئوالن با بهره گیری از این ظرفیت ها، گام های موثری در 

رونق اقتصادی و گردشگری منطقه برداشته شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان ادامه داد : هدف از برگزاری این جشنواره معرفی آیین ها و رسوم فراموش 
شده خور و بیابانک است که با برگزاری چنین همایش هایی می توان در احیای سنت ها و صنایع وابسته به نخل گامی موثر در جهت 

توسعه اقتصاد و اشتغال برداشت.

اقتصاد ایران
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لزوم احیای کارت 
هوشمند سوخت

عضــو کمیســیون انــرژی اتاق 
بازرگانــی بر لزوم احیــای کارت 
هوشمند سوخت برای جلوگیری 

از قاچاق تاکید کرد.
رضا پدیــدار با بیــان این مطلب 
گفت: بر اساس گزارش ها از منابع 
رسمی اعالم شده در دو سه استان 
مرزی کشــور از جمله سیستان 
و بلوچســتان آمار سوخت گیری 
۶۷ هزار کارت ســوخت خارج از 
وضعیــت معمولی و بــه گونه ای 
بوده که شخص در روز چندین بار 
سوخت گیری کرده و طبیعی است 
این سوخت گیری با هدف قاچاق 
صورت گرفته است. پس از آن، این 
۶۷ هزار کارت سوخت باطل شد و 
نکته جالب اینکه هیچ اعتراضی نیز 

در پی نداشت.
عضــو کمیســیون انــرژی اتاق 
بازرگانی بــا بیان اینکــه در این 
شرایط راهکارهای مختلفی برای 
جلوگیری از تکرار این وضعیت و 
افزایش قاچاق سوخت در کشور 
وجود دارد، گفت: در حال حاضر 
دولت به سوخت یارانه اختصاص 
می دهد و قاچاق در این شرایط به 
معنای به دست آوردن سودهای 
میلیاردی از جیــب 80 میلیون 

ایرانی است.
پدیدار با بیــان اینکه قاچاق برای 
برخی تبدیل به شغل شده، میزان 
درآمد آنهــا را روزانه حدود 800 
هزار تومان و بیشــتر اعالم کرد و 
گفت: این مســاله در شرایطی که 
دولت به ســوخت یارانه پرداخت 

می کند، خسارت ملی است. 
کارشــناس حوزه انرژی با اشاره 
به نرخ فعلی ارز در ســامانه سنا و  
محاسبه نرخ سوخت با قیمت ۹۵ 
درصد فوب خلیج فارس که قانونی 
اســت، گفت: در این شرایط رقم 
بنزین باالی ۶000 هــزار تومان 
می شــود و قاعدتا در این حالت، 
قاچاق ســوخت صرفه ای نخواهد 

داشت.
وی بــا تاکید بــر لــزوم احیای 
سامانه های هوشــمند سوخت و 
الزام به اســتفاده از کارت سوخت 
به پایــگاه اطالع رســانی دولت 
گفت: این مساله باعث جلوگیری 
از هدررفت سرمایه ملی و مصرف 
بی رویــه بنزیــن اســت. کارت 
هوشمند ســوخت برای مصرف 
کننــدگان مــی توانــد تصویر 
روشنی از مصرف واقعی ارائه کند 
و ضروری اســت تا به افرادی که 
دارای خــودرو  و کد ملی و هویت 
هستند بنزین و سوخت اختصاص 

یابد.
پایدار ســه راهکار بــرای کاهش 
قاچاق بنزیــن و گازوئیل عنوان 
کرد و گفت: راهــکار اول احیای 
نظام ســهمیه بندی است و بر این 
 اساس ســقفی برای مصرف اعالم

 شود.

ایلنا
خـــبـــر
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 در شش ماه ابتدایی سال 
۱۳۹۷ قیمــت ســهم ها 
در بــورس اوراق بهادار و 
فرابورس ایــران با روندی 
صعودی مواجه شد و این 
افزایش، یک علت ریشه ای 
داشــت و آن رشــد نرخ 
ارزهای خارجی از جمله دالر و یورو در بازار 
بود. چرا که بسیاری از شرکت ها در بورس 
اوراق بهادار محصوالتــی صادرات محور 
دارند و با افزایش قیمت دالر درآمدشان 

»به تومان« افزایش می یابد.
عالوه بر این در این مدت قیمت محصوالت 
اولیــه، زمیــن و ســاختمان و در کل 
»دارایی ها« در ایران با افزایش قیمت دالر، 
رشد کرد و شرکت های بورسی چه آن هایی 
که صادرات محور بودنــد چه آنهایی که 
صادرات محور نبودند با توجه به افزایش 
قیمت دارایی ها، ســرمایه بیشتر و سود 
زیادتر )به تومان( را در صورت های مالی 
شناسایی کردند. این موضوعات نه به علت 

حال خوب بورس یا صنعت، بلکه ناشی از 
وضع نابسامان بازار ارز بود به طوری که در 
مقطعی قیمت دالر تا کانال ۱۹ هزار تومان 
رشــد کرد و فعاالن بازار سرمایه به رشد 
قیمت ســهام، مخصوصا در شرکت های 

صادرات محور امیدوار شدند.
این شرایط باعث شــد نوسان گیران بازار 
سهام بیش از هر ســال دیگری اقدام به 
نوسانگیری کنند و پول های هنگفتی را 
به دست آوردند. در نتیجه این جو مثبتی 
که ناشــی از وضعیت خاص بازار ارز  و به 
دنبال آن تبلیغات ناصحیحی که آگاهانه 
یا ناآگاهانه برای بازار سهام انجام پذیرفت 
بود،  سبب شد بسیاری از مردم ناآشنا با 
بورس نیز تصمیم بگیرند در  بورس به طور 
مستقیم سرمایه گذاری کنند. غافل از اینکه 
سرمایه گذاری در این بازار نیاز به مدت ها 
مطالعه و بررسی دقیق صورت های مالی 
شرکت های بورســی دارد و عالوه بر این 
داشتن تجربه معامالتی موضوعی است که 

یک شبه به دست نمی آید.
اما در هر حال تعدادی از مردم عادی که تا 
به حال در بازار سهام، داد و ستدی نکرده 
بودند، تحت اخبار مثبتی کــه از آن یاد 
شد به ســمت این بازار آمدند و در نتیجه 
تعداد ســرمایه گذارانی که به دلیل عدم 
آگاهی و کم تجربه بودن زیان دیدند بسیار 
افزایش یافت. طبق آمارهایی که شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی و تســویه وجوه 
)ســمات( اعالم کرده، در نیمه اول سال 

۱۳۹۶، ۲۱8 هزار کد بورسی صادر شده 
بو، د اما در مدت مشابه سال جاری این آمار 

به ۵۳۴ هزار کد سهامداری رسیده است.
همچنین با نزدیک تر شدن به نیمه سال 
۱۳۹۷ با توجه به رکورد شکنی های نماگر 
اصلی بازار ســرمایه و تیتر یک شدن این 
موضوع، افراد بیشتری تصمیم گرفتند وارد 
بازار سهام شــوند به طوری که طبق آمار 
رسمی شرکت ســپرده گذاری مرکزی و 
تسویه وجوه در مرداد و شهریور ماه امسال 
۱۴۲ هزار کد سهامداری جدید ثبت شد، 
در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 

این آمار به ۶0 هزار کد می رسید.
اما حدود ۱0 روز پیش با کاهش نرخ دالر، 
بورس تهران نیز با ســقوط یکباره قیمت 
سهم ها مواجه شد و بسیاری از افراد ناآشنا 
با بازار سرمایه که به امید به دست آوردن 
سود، کد معامالتی گرفته  و مستقیما وارد 
خرید و فروش سهام شــده بودند با زیان 
مواجه شدند. در روزهای گذشته نیز اگر 
چه قیمت دالر با رشد مواجه شد و بار دیگر 
کانال ۱۵ هزار تومانی را پشت سر گذاشت، 
اما افت قیمت ها در بازار سهام همچنان 

ادامه پیدا کرد.
در عین حال توسط برخی از شبکه های 
مجازی شنیده می شد که با کاهش قیمت 
ارز مردم بــرای گرفتن کد ســهامداری 
 صف کشیدند که این اخبار واقعی به نظر 
نمی رســید چرا که بازار ارز و بازار سهام، 
دو بازاری هســتند که هم پای هم پیش 

می روند و این طور نیست که در وضعیت 
اقتصاد فعلی بازار ســهام بتواند یک شبه 
جایگزین بازار ارز شود. هر چند که بدیهی 
است سیاســت های اقتصادی مسئوالن 
بازار سرمایه و وزارت اقتصاد باید به سمتی 
پیش روند که سرمایه ها به سمت بازارهای 
مولد از جمله بازار ســرمایه حرکت کند 
و بازارهای رســمی گزینه اول مردم برای 

سرمایه گذاری باشند.
باید بدانیم با توجه به آماری که شــرکت 
سپرده گذاری مرکزی در اختیار رسانه ها 
قرار داده، زمانی مردم بــرای گرفتن کد 
معامالتی اقدام کردند که بــازار ارز و بازار 
سهام هم پای هم رو به رشد بودند و احتماال 
اخبار صف کشــی مــردم در جلوی در 
کارگزاری ها برای گرفتن کد معامالتی اگر 
هم واقعی بود، مربوط به زمان رشد قیمت 

ها بوده است. البته همانطورکه گفته شد 
افرادی هم بودند که تجربه معامله در بازار 
سرمایه را نداشتند و تحت جو روانی موجود 
این اخبار را باور کردند و اقدام به تهیه کد 
ســهامداری کرده و به صورت مستقیم 
سهام خریدند. دیده می شود بسیاری از 
حرفه ای ها که بعضا ســمت هایی هم در 
بازار سرمایه ایران دارند با تبلیغات ناصحیح 
مردم را تشویق به سرمایه گذاری مستقیم 
در این بــازار می کنند در ایــن مورد باید 
دقت داشت که اگر صرفا از منظر اقتصاد 
بخواهیم صحبت کنیم کسانی که بازی 
را بلد هستند قطعا تمایل دارند با کسانی 
که قواعد بازی را نمی دانند بازی کنند و بی 
هیچ چون و چرایی تنها برنده بازی باشند.

از طرفــی نبایــد فرامــوش کــرد که 
صندوق هــای ســرمایه گذاری هــم در 

بورس وجود دارند که افراد غیر حرفه ای 
می توانند در آن ها سرمایه گذاری کنند، 
ولی با مقایسه نرخ سود آن ها با بازارهای 
موازی، این سرمایه گذاری در وضعیت فعلی 
چندان منطقی به نظر نمی رسد چرا که 
اگر حتی از بازار ارز بگذریم در حال حاضر 
در بازار پول، نرخ ســپرده های بلند مدت 
بیش از ۲0 درصد و هم پای صندوق های 
ســرمایه گذاری در بورس پیش می رود. 
افزایش نرخ سود ســپرده ها نیز با هدف 
جمع کردن نقدینگی از بازار ارز توســط 
بانک مرکزی اتخاذ شده است. در نتیجه 
اگر  تبلیغات ناصحیح برای بازار سرمایه 
ادامه داشته باشد در آینده نزدیک شاهد 
خواهیم بود که عده ایی ناآشنا با بازار سهام، 
به این بازار ورود کرده و با زیان های بزرگی 

رو به رو شوند.

واکاوی حال و هوای بورس در زمان افزایش نرخ ارز؛  

با تبلیغات ناصحیح مردم را به بورس نکشانیم

اگر  تبلیغات ناصحیح 
برای بازار سرمایه ادامه 

داشته باشد در آینده 
نزدیک شاهد خواهیم 

بود که عده ایی ناآشنا با 
بازار سهام، به این بازار 

ورود کرده و با زیان های 
بزرگی رو به رو شوند.

در طی هفته ها و ماه های گذشته دیده شده تبلیغات ناصحیحی 
برای جذب نقدینگی به بازار سرمایه صورت می پذیرد، این 
تبلیغات سبب شده عده ای ناآشنا با این بازار سرمایه خود را در 
معرض انواع ریسک ها قرار دهند و با ضررهای شدیدی مواجه 
شوند؛ از طرف دیگر، بسیاری از نوسان گیران و حرفه ای های 
بازار سهام توانستند سرمایه خود را در این چند ماه چندین 

برابر کنند.

ایسنا
گـــزارش
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گردشگری

 الزام هایی برای 
دیجیتالیزه کردن گردشگری

باوجود آنکه شعار امســال سازمان جهانی 
گردشگری؛ »گردشگری و تحول دیجیتالی« 
اســت اما در ایران هنوز چالش هایی در این 
زمینه وجود دارد. همچنان کسب و کارهای سنتی روند فعالیت شان 
را بدون تغییر به سمت دیجیتالیزه شدن پیش می برند و اغلب به 
توسعه استارت آپ های گردشگری نیز روی خوش نشان نمی دهند. 

جدا از این موضوع زیرساخت های اینترنتی و دیجیتالی نیز در زمینه گردشگری 
دیجیتالی قوی نیست تا بتوان براساس امکانات موجود برای توسعه این حوزه 

برنامه ریزی کرد.
 کارشناسان و فعاالن گردشگری معتقدند برای آنکه بتوان این بخش را توسعه 
داد، به الزاماتی نیاز است؛ ایجاد قوانین مناسب، فرهنگسازی در زمینه استفاده از 
فناوری اطالعات و ارتباطات در بخش گردشگری، ایجاد زیرساخت های مناسب 
و همچنین تربیت نیروی انسانی که بتواند در بخش گردشگری دیجیتالی 

فعالیت کند از جمله این الزامات هستند. 
در این شرایط است که می توان امیدوار بود وجه دیجیتال توریسم توسعه پیدا 
کند و بازار رقابتی در این زمینه شــکل گیرد. بر این اساس نشستی با حضور 
اساتید، مسئوالن و فعاالن گردشگری در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد. 
دیجیتال در خدمت گردشگری محمدحسین ایمانی خوشخو، رییس انجمن 
علمی گردشگری ایران با اشاره به شعار روزجهانی گردشگری امسال گفت: 
»گردشگری الکترونیک، فناوری اطالعات و ظرفیت های دیجیتال باید در 
خدمت گردشگری باشد.« او بر این موضوع تاکید کرد که گردشگری الکترونیک 
نوعی از گردشگری نیست و نباید چنین برداشت اشتباهی درباره آن رخ دهد؛ 
چون یکی از اصلی ترین وجوه تمایز صنعت گردشگری با سایر صنعت ها این 
است که وجود انســان در این صنعت، یک محور است و به هیچ وجه فناوری 

ارتباطات نمی تواند جای انسان را بگیرد.
 از این رو، به گفته این استاد دانشگاه، هوشمندسازی باید در خدمت گردشگری 
باشد؛ ظرفیت های فناوری های اطالعات به تسهیل ارتباط میان انسان ها کمک 
خواهد کرد و باید از چنین پتانسیلی برای خلق و کشف در صنعت گردشگری 

بهره برد. 

   دلیل باقی ماندن کسب وکارهای سنتی 
در همین حال، مدیــرکل دفتر مناطق نمونه و زیرســاخت های 
گردشگری نیز با بیان اینکه فناوری ارتباطات و اطالعات )ICT( به 
دلیل تحوالتی که در آن رخ داده موجب شــده انسان و گردشگری 
نیز دچار تغییرات سریع شود، تصریح کرد: »از آنجا که گردشگری 
برخاسته از جامعه انسانی است، روند گردشگری با اتکا به فناوری روز 
به روز در حال رشد است و درنتیجه، گردشگر از جامعه محلی انتظار 

استفاده از تکنولوژی در ارائه خدمات دارد.«
 ولی تیموری خاطرنشان کرد: »قطعا با توجه به این شرایط الزم است 
صنعت متحول شود و جامعه محلی نیز باید این تحوالت را بپذیرد. ایران 

نیز از این قاعده مستثنا نیست.« 
وی یادآوری کرد که براساس اعالم سازمان جهانی گردشگری اگر کشورها 
تا سال ۲0۱۵ خودشان را با ظرفیت های ICT تطبیق ندهند، از گردونه 
گردشگری خارج خواهند شد: »این اتفاق در حال رخ دادن است و ایران 

نباید جزو کشورهایی باشد که به این دلیل حذف می شود.«
 از جمله مواردی که مدیرکل دفتر مناطق نمونه و زیرساخت های گردشگری به 
آنها اشاره کرد که از طریق آنها می توان همچنان در رقابت گردشگری باقی ماند 
سه ساختار بود: »ساختار صنعت، ساختار نیروی انسانی و ساختار حقوقی؛ از 
جمله سه ساختاری هستند که جهت توسعه گردشگری به خصوص گردشگری 

الکترونیک باید مورد توجه قرار گیرد.«
 تیموری در زمینه ساختار سوم که بحث حقوقی است، بیان کرد: »همانطور که 
در فضای حقیقی نیاز به مقررات و انضباط احساس می شود در فضای مجازی 
نیز نیاز به قوانین و مقررات است. از یک طرف باید قوانینی وجود داشته باشد 
تا از چنین فعالیت هایی حمایت کند و از طرف دیگر قوانینی الزم است تا در 

صورت تخلف مانع ادامه آنها شوند. 
همچنین الزم است در بخش نیروی انسانی نیز آموزش های الزم صورت گیرد 
تا به مرور بخش ســنتی نیز وارد بخش تکنولوژی و فناوری ارتباطات شود و 

دست به رقابت بزند.«
 به گفته این مقام مسئول، سازمان میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری 
یک سال زمان صرف تهیه دستورالعمل برای ارائه خدمات مجازی کرده است؛ 
چارچوب اولیه ای که مورد توافق قرار گرفت و سپس تنظیم شد. او همچنین 
بر این نکته تاکید کرد که باید هرچه سریع تر از حالت سنتی به سمت مدرن 
و اســتفاده از تکنولوژی پیش رفت: »اگر تاکنون می بینید که بخش سنتی 
همچنان به کار خود ادامه می دهد به دلیل وجود تحریم ها و موانع بین المللی در 
استفاده از تکنولوژی و فناوری اطالعات و ارتباطات است؛ چون در این شرایطی 
که جهان به سمت تکنولوژی دیجیتالی می رود امکان رقابت برای بخش سنتی 

وجود نداشت.«
  با این همه مدیرکل دفتر مناطق نمونه و زیرساخت های گردشگری با انتقاد 
از اینکه همچنان متولی برای کسب وکارهای اینترنتی در مقوله گردشگری 
وجود ندارد، گفت: »در حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیک و سازمان 
با یکدیگر در این زمینه به توافق نرســیده اند و همچنان در تالش برای رفع 
این موانع هستیم.« مشــکل اصلی دیجیتالی نشدن سنتی ها رییس جامعه 
تورگردانان ایران نیز درباره تالش بخش خصوصی در زمینه توسعه گردشگری 
دیجیتال در سال های اخیر گفت: »از سال ۲000 رشد گردشگری در جهان 
بسیار باال رفت؛ به گونه ای که ایران نتوانست خود را به آن برساند و عقب ماند. 
ما در نمایشگاه   هایی که حضور داشتیم این موضوع را دقیقا حس می کردیم. 
به همین دلیل ســال8۷ جامعه تورگردانان همایشــی برگزار کرد و جامعه 

گردشگری الکترونیک را به ثبت رساند. 

دنیای اقتصاد
گـــزارش

بازار کار

چراغ خاموش بیمه برای یک میلیون بافنده
 مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف معتقد اســت با سهم ناچیز بخش تعاون در 
اقتصاد نمی توان یک بانک تخصصی برای تعاونی ها تشکیل داد. او می گوید به جای تشکیل 

یک بانک دیگر در بخش تعاون، سرمایه بانک توسعه تعاون تقویت شود.

عبداله بهرامی  اظهار کرد: در شرایط حاضر تشکیل بانک دیگر را به صالح تعاونی ها نمی دانم چون تعاونی ها 
سرمایه باالیی ندارند که بخواهند برای تشکیل یک بانک جدید اختصاص بدهند.

وی با بیان اینکه وجود یک بانک قوی و دارای منابع مالی بســیار، بهتر می تواند مطالبات بخش تعاون را 
محقق کند، افزود: با این حال سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی بسیار ناچیز است و بر اساس آمارها بین سه 
تا پنج درصد اقتصاد، دست بخش تعاون است. طبعا با چنین سهمی تشکیل یک بانک جدید ممکن نیست 

و نمی توان بانک دیگری تاسیس کرد.
به گفته مدیرعامل اتحادیــه تعاونی های فرش دســتباف، تعاونی ها با شــعار تقویت نمی شــوند و تا 
 زمانی که به قدرت و تمکن مالی نرســیدند، نمی توانند ســرمایه های خود را در اختیــار بانک دیگری

 بگذارند.
بهرامی تاکید کرد: درحال حاضر حمایت از بانک توسعه تعاون و افزایش سرمایه بانک برای خدمت رسانی 
بیش تر به تعاونگران مدنظر ماســت. وی درعین حال بر لزوم حمایت بیمــه ای از قالیبافان تاکید کرد و 
گفت: امنیت شغلی و آینده بافندگان به بیمه وابسته است و دولت باید دست از حمایت قالیبافان برندارد.

مدیرعامــل اتحادیه تعاونی های فرش دســتباف افزود: متاســفانه عــزم و اراده جدی برای پوشــش 
تامین اجتماعی همــه قالیبافان وجود ندارد و از طرفی تســهیالت مــورد نیاز آن ها در اختیارشــان 
 قرار داده نمی شــود، در حالی کــه برابر قانون حــق بهره مندی از مزایــای بیمه تامیــن اجتماعی را 

دارند.
 قانون بیمه تامین اجتماعی بافندگان و قالیبافان در ســال ۱۳88 به تصویب رسید. بر اساس این قانون، 
همه بافندگان کشور می توانند با دریافت گواهی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای و تایید ادارات صنعت، 
معدن و تجارت، از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند شوند. علیرغم آنکه دولت در الیحه بودجه های 
ســنواتی اعتباری برای کمک به بیمه قالیبافان پیش بینی می کند اما این رقم طی سال های گذشته به 
 دلیل ناکافی بودن به ثمر نمی رسد و جمع بســیاری از بافندگان از دریافت آن و پوشش بیمه ای محروم 

می مانند.
هم اکنون نزدیک به یک میلیون بافنده در کشور فعالیت می کنند که مشکل بیمه بسیاری از آن ها برطرف 

نشده است.
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صندوق	نوآوری	و	جهاد	دانشگاهی	صندوق	مشترک	تاسیس	می	کنند	
 صندوق نــوآوری و شــکوفایی و جهاد دانشــگاهی کشــور با هــدف حمایت از شــرکت های 
استارت آپی و فناور محور و ســرمایه گذاری در طرح های کاربردی، صندوق پژوهش و فناوری 
مشترک تاسیس می کنند. به گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، نشست مشترکی میان صندوق 
نوآوری و شکوفایی وجهاد دانشــگاهی با هدف کمک به تجاری سازی دستاوردهای فناورمحور 
مجموعه جهاد دانشگاهی کشور و استفاده از ظرفیت های طرفین برای ارائه خدمات به شرکت های 

استارت آپ و دانش بنیان برگزار شد. در این نشست که با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس سازمان 
جهاد دانشگاهی و دکتر بهزاد سلطانی رییس صندوق نوآوری و شکوفایی و جمعی از مدیران در مجتمع 

شکوفایی شرکت های دانش بنیان همراه بود، ضمن بررسی روش های کمک به تجاری سازی دستاوردهای 
فناوری محور و شرکت های زایشی سازمان جهاد دانشگاهی در سراسر کشور ، برخی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی 

همچون سرمایه گذاری، توانمندسازی ، لیزینگ و ضمانتنامه ها معرفی شد. بر اساس این گزارش، در ادامه این نشست مقرر شد با 
هدف حمایت از شرکت های استارت آپی و فناوری محور و سرمایه گذاری در طرح های کاربردی، زمینه تشکیل صندوق پژوهش 

و فناوری مشترک جهاددانشگاهی و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم شود.
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استارت آپ

استارت آپ به چه مقدار سرمایه  اولیه نیاز دارد؟

همه  کســب و کار ها برای راه اندازی و حتی ارائــه  محصول اولیه، نیاز 
به ســرمایه دارند. تخمین دقیق این میزان سرمایه از مشکالت بعدی 

جلوگیری خواهد کرد.
اهمیت سرمایه برای فعالیت های تجاری کم تر از خون برای بدن نیست. 
ســرمایه  کافی و به موقع ادامه  حیات کسب و کار را ممکن می کند. هر 
فعالیتی در ابتدای راه اندازی بــه منظور تامین هزینه هایی مانند تامین 
زیرســاخت ها، تولید محصول، تبلیغات و بازاریابی به مقدار مشخصی 
سرمایه نیاز دارد. تامین سرمایه دغدغه  اصلی کسب و کارهای نوپا است. 

چالش اصلی آن ها بعد از جذب سرمایه گذار، تخمین دقیق سرمایه  مورد نیاز به 
منظور عقد قرارداد های مشارکت است. استارت آپ ها اگر در تخمین سرمایه  مورد 
نیاز دچار اشتباه شوند، با بحران های مالی مواجه می شوند یا به دلیل واگذاری غیر 

منصفانه  سهام، انگیزه  خود را برای ادامه  فعالیت از دست می دهند.

اما چگونه می  توان درک صحیحی از سرمایه  مورد نیاز 
به دست آورد؟ پاسخ این ســوال برای هر کسب و کار 

منحصر به فرد است. 
برای مثــال هزینه  اجاره  دفتر در شــهر های مختلف 
یکسان نیست یا در فناوری های پیشرفته برای تامین 
مهندســان خبره باید حقوق بیش تری پرداخت شود. 
در ادامه پنج معیار مهم بــرای تخمین هزینه های اولیه 

را معرفی می کنیم.

   ۱- مدل کسب و کار را مشخص کنید
بسیاری از اســتارت آپ   ها نیازمند تولید محصول اولیه و  
بهبود آن پس از دریافت بازخورد های مشتریان هستند. 
متاسفانه مشتریان آن  ها قبل از تایید محصول نهایی هیچ 
خریدی انجام نمی دهند. شاید بهتر باشد در ابتدای کار مدل 

کسب و کار را تغییر دهید.
 مثال با مــدل تولید بــدون کارخانه، )اســتراتژی  صنایع 
غذایی شــیرین عســل در ابتدای ورود به بازار( محصوالت ســایر شرکت ها را 
با برند خود به بــازار عرضه کنید یا به منظور شــناخت بازار و جذب مشــتریان 
نمایندگــی فروش محصــوالت را اخذ کرده و بــه کارهای بازاریابــی بپردازید. 
 پس از مشــخص شــدن مدل کســب و کار تخمین هزینه های اولیــه دقیق تر 

خواهد بود.

   ۲- هزینه های اولیه  شرکت های همکار را بررسی کنید
با نوســانات فعلی ارز و تالطم بازار تخمین هزینه  های شــروع فعالیت به راحتی 

امکان پذیر نیست. 
یک روش خوب برای حل این مشکل بررسی هزینه های راه اندازی کسب و کار های 
مشابه و مشورت با بنیان گذاران آن  ها است. آن ها چه شما را فریب دهند یا با حسن 
نیت راهنمایی کنند، پس از چند مشورت حدود تقریبی هزینه ها برایتان مشخص 

خواهد شد.

   ۳- آیا راه حل های  کم هزینه تری در دسترس است؟
پس از بررسی هزینه های راه اندازی کسب و کار های مشابه آیا می خواهید همان راه 
آن ها را ادامه دهید یا مسیر بهتر و کم هزینه تری هم می تواند وجود داشته باشد؟ 
هر تصمیمی گرفته باشید بهتر است نیم نگاهی به مسیر های دیگر داشته باشید. با 

ارزیابی جامع تر بازار، می توانید سرمایه گذاران را بهتر توجیه کنید.

   4- هزینه های پنهان را در نظر بگیرید
اکنون باید همه  هزینه های راه اندازی، تولید محصول، بازاریابی، مدیریت و ... را در 
کنار هم ببینید. همه  این هزینه ها مربوط به قبل از فروش محصول و کسب درآمد 
هستند. بر حسب مدل کسب و کار انتخابی این هزینه  ها می توانند متفاوت باشند. 
برای مثال اگر محصول فیزیکی تولید می  کنید سرمایه ای که برای تامین مواد اولیه 
احتیاج خواهید داشت با سرمایه  مورد نیاز برای استخدام برنامه نویس و بازاریاب 

در شرکت های کامپیوتری متفاوت خواهد بود. 
شــرکت های کامیپوتری عالوه بر پرداخــت حقوق و بیمه بــا هزینه هایی چون 
 اجاره  دفتر، تامین  کامپیوتر های قوی، و برون سپاری بخش هایی از پروژه مواجه 

هستند.

   ۵- مجموع هزینه ها را جمع بندی کنید
آخرین قدم جمع بندی و ارزیابی همه  هزینه ها است. جدولی تهیه کنید و در هر 

بخش با نگاه منصفانه، میانگین هزینه را تخمین بزنید. 
بدترین کار ممکن اضافه کردن فقط ۱۰ درصد مجموع هزینه  ها به عنوان مخارج 
پیش بینی نشده است. تجربه  نشان داده است اســتارت آپ هایی که هزینه های 

پیش بینی نشده را به صورت کلی تخمین می زنند، از ادامه  کار باز می مانند.

پس از جمع بندی همه  هزینه های احتمالی، بهتر اســت بی گدار به آب 
نزده و از کارشناسان خبره نیز مشورت بگیرید. در نهایت پس از اطمینان 
از تخمین دقیق ســرمایه  الزم، قادر خواهید بود بــا اعتماد به نفس با 

سرمایه گذاران مذاکره کنید. 

لزوم استقرار دو هزار 
استارت آپ در نواحی 

صنعتی تا سه سال 
آینده

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شــهرک هــای صنعتــی ایران 
گفت: 365 فعالیــت فناورانه که 
می تواند منشــا تحول در کشــور 
باشد، شناسایی شــده است و در 
 ســه ســال آینده بایــد دو هزار
 استارت آپ در نواحی و شهرک های 

صنعتی مستقر شود. 
صــادق نجفی در مراســم امضای 
تفاهم نامه همکاری سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
با ســازمان پژوهش های علمی و 
صنعتی ایران که با هدف آموزش، 
مشــاوره و انتقــال فناوری های 
پیشرفته منعقد شد، افزود: 3۱ هزار 
و 5۰۰ واحد صنعتی را تا سه سال 
آینده باید نوسازی و بهسازی کنیم. 
معاون وزیر صمت افزود: بیش از 84 
هزار واحد صنعتی در کشور وجود 
دارد که 92 درصــد آن کوچک و 

متوسط است. 
به گفته وی اگر بــرای کارآفرین و 
بنگاه دار فضــای الزم را به وجود 
آوریــم، موفــق خواهیم شــد و 
امیدواریم این نشست پایه گذار یک 

حرکت علمی در کشور باشد. 
تاکید بر توجه به حــوزه بهره وری 
و تکنولوژی مدیرعامل ســازمان 
صنایــع کوچک و شــهرک های 
صنعتی ایران بــا بیان اینکه جایی 
کــه بهــره وری پاییــن، رقابت 
مشــکل و هزینه تمام شده تولید 
 باالســت، باید به سمت استفاده از
 فناوری های نوین رفت، اضافه کرد: 
2.5 درصد از رشد اقتصادی باید در 

حوزه بهره وری و تکنولوژی باشد.
 نجفی با تاکید بر این موضوع که باید 
راه ها و روش هــای نوین را بیابیم، 
گفت: به عنوان نمونه قطعات ماشین 
آالت و تجهیزات واحدهای تولیدی 
غیرفعال و راکد را می توانیم به دیگر 
کشورها بفروشیم و ارزآوری داشته 

باشیم. 
وی با انتقــاد از ایــن موضوع که 
خســارت نقدینگی که در جامعه 
 ایجاد شده اســت، را تولیدکننده 
می دهد، تصریح کــرد: این گونه 
تفاهــم نامه هــا بایــد خروجی 
کاربردی داشته باشــند و اکنون 
که در شــرایط خاصی قرار داریم 
 اهمیت ایــن موضــوع دوچندان

 می شود. 
معاون وزیر صمت بــا اعالم اینکه 
کارگروهی بــرای عملیاتی کردن 
این تفاهم نامه باید تشکیل شود، 
افــزود: در اســتان هایــی مانند 
گلســتان، مرکــزی و آذربایجان 
شــرقی واحدهایی را شناســایی 
کردیم که به عنــوان پایلوت می 
 توانند در این تفاهم نامه مفید واقع

 شوند.
  نجفــی بــه اســتقرار دو هــزار 
استارت آپ در نواحی و شهرک های 
صنعتی در سه ســال آینده اشاره 
 و تصریــح کــرد: برای اســتقرار
 شــرکت هــای دانش بنیــان در 
درون شــهرک هــای صنعتــی 
تســهیالت ویــژه ای بــه صورت 
 6۰ مــاه تقســیط در نظرگرفته

 شده است. 
وی همچنین یادآور شــد: حدود 
هشــت هزار دانشــجوی ارشــد 
و دکتــرا به صــورت عملــی در 
واحدهــای صنعتــی در قالــب 
 طــرح کارورزی مشــغول به کار

 هستند.

اکوناپرس
گــزارش
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ایــن افراد بــرای خود 
زمان تولید می کنند و 
از انجام کارهای مختلف 
لذت می برند. آنها بسیار 
فعال هستند و می دانند 
که چگونه بایــد برای 
کارهایشان برنامه ریزی 
و به آن عمل کنند. اصال شــاید خوِد 
شما خواننده  محترِم این مقاله دوست 
داشته باشــید کاری کامال متفاوت 
بــا حرفه  فعلی تــان انجــام بدهید. 
فــارغ از اینکه این ســبک از زندگی 
را می پســندید یا خیر، می خواهیم 
با ارائــه  دالیلی بــه شــما بگوییم 
داشــتن حداقل دو تخصص، چقدر 
می تواند به نفع تان تمام شــود. پس 
 لطف بفرمایید و با ما همراه باشــید.

در ظاهــر، احتمال موفقیــت افراد 
در شــغلی کامال متفاوت بــا حرفه  
قبلی شان، کم به نظر می رسد و گویی 
هزینه  زیادی برای ایــن تغییر باید 
پرداخت بشود. پس چه باید کرد؟ یک 
راه حل وجود دارد؛ به جای اینکه شغل 
قبلی خود را رها کنید، ســعی کنید 
هردو حرفه را دنبــال کنید و حداقل 
دو تخصص کاری داشته باشید. با این 
روش می توانید بــه موفقیت هایی در 
 هردو زمینه  شغلی دست پیدا کنید.

در ادامــه، بــا مزایــای داشــتن 
تخصص هــای مختلــف از زبــان 
کابیر ِســَگل، نویســنده، آهنگساز و 

تهیه کننده، آشنا می شوید.

   ۱. توسعه  مهارت ها
من عالقه  زیادی به تهیه کنندگی در 
زمینه  موســیقی دارم و فعالیت های 
مختلفــی که انجــام می دهــم، در 

پیشبرد یکدیگر به هم کمک می کنند. 
در شــروع کار به خاطــر اینکه هیچ 
تجربــه ای نداشــتم، کســی تمایل 
نداشــت با من همکاری کند، اما به 
دلیل عالقه به موسیقی و کسب تجربه 
در این حیطه، آستین ها را باال زدم و 
تالش کردم. شغل قبلی من سرمایه  
الزم برای تهیه کنندگی موســیقی را 
فراهم نمی کرد، اما مهارت های الزم 
برای تهیه کنندگــی را در اختیار من 
می گذاشــت. یک تهیه کننده  خوب 
باید بتواند چشــم انداز درستی ارائه 
کند، نیروهای مناسبی استخدام کند، 
زمان بندی صحیحی داشته باشد، از 
عهده  تامین مالــی برآید و محصول 

مناسبی ارائه کند.
بعد از کســب جوایز مختلف و مهمی 
چون جایزه  ِگَرمی )بزرگ ترین جایزه  
دنیای موسیقی و هم ارز جایزه  اُسکار 
در سینما(، افراد زیادی تمایل دارند 
با من همکاری کنند. اما خودم هنوز 
به دنبال کســب درآمد از این طریق 
نیســتم و فکر می کنم تولیــد و ارائه  
موسیقی به اندازه  کافی از نظر روحی 

من را اغنا می کند.
من از ارباب رجوعان شــرکت دعوت 
می کنم به جلسات ضبط موسیقی  ام 
بیایند و این حضور معموال برای آنها 
خیلی جذاب است، زیرا آنها مشاغلی 
معمولی دارند و از حجم باالی لذت در 
چنین جلساتی بسیار به وجد می آیند. 
این خوشحالی برای من بسیار باارزش 

است.

   ۲. پیدا کردن دوستان مختلف
وقتی در وال استریت فعالیت می کردم، 
حلقه  دوستانم متمرکز بر افرادی بود 
که در بخش خدمات مالی مشــغول 
به فعالیت بودند. همه  دوســتان من 
بانکدار، تاجــر، تحلیل گر اقتصادی، 
اقتصــاددان و ...  بودنــد و رویکــرد 
مشترکی به قضایا داشتند. این اجماع 
و شباهت در آرا، گاهی باعث می شد تا 
ارباب رجوعان از مشاوره و تحلیلی که 
به آنها ارائه مــی دادم، چندان راضی 

نباشند.

مثــال یکــی از مراجعیــن مــن 
کــه  بدانــد  داشــت  تمایــل 
شــهروندان چینــی دربــاره  چــه 
 چیزهایــی بــا یکدیگــر صحبــت

 می کنند.
 او را به یکی از دوســتانم که در این 
زمینه اطالعات کافی داشت، معرفی 

کردم. این داستان به نفع همه  ما بود. 
من در کارم موفق ظاهر شدم، ارباب 
رجوعم به ایده  موردنظرش دســت 
یافت و دوستم نیز مخاطب و مشترک 

تازه ای پیدا کرد.
با معرفی آشــنایان خود به یکدیگر، 
می توانیــد افرادی را که در شــرایط 

معمولی با هم مالقــات نمی کنند، با 
یکدیگر آشنا کنید.

   ۳. کشف خالقیت های واقعی
وقتی تخصص های مختلفی داشــته 
باشــید، متوجــه خواهید شــد که 
ایده هــای مختلف چگونــه با هم در 
تعامل هستند و از آن مهم تر، چگونه 

باید با هم تعامل داشته باشند. 
استیو جابز به عنوان الگویی درخشان 
در فعالیت های بین رشته ای و متنوع 

گفته است: 
وقتــی طوفــان کاترینــا در آمریکا 
رخ داد، بســیاری از نوازنــدگان 
موســیقی نیواورلئان را ترک کردند 
و در تالش بودنــد تا مبلغــی برای 
 نوازندگان خســارت دیده جمع آوری

 کنند. 
در آن زمان من می توانستم سازمان 
خیریه ای برای جمع آوری اعانه های 
مردمی تاســیس کنم، اما این کار را 
نکردم و در عوض، راهکار بادوام تری 

اجرا کردم. طبق برنامه ای که تدارک 
دیــده بودم، افــراد برای اســتخدام 
گروه های موسیقی برای برنامه های 
خود، باید از طریق ســایت من اقدام 
به رزرو و نام نویســی می کردند و در 
هربار ثبت نام و رزرو بایــد مبلغی را 
به عنوان انعام پرداخــت می کردند. 
این کار باعث می شــد تــا گروه های 
موسیقی مخاطبان خود را پیدا کنند 
و ضمنــا اعانه ای نیز بــرای کمک به 
خسارت دیدگان جمع آوری بشود. بعدا 
به علت سابقه کارم در بانک، توانستم 
موسســه  خیریه ای در ادغام با یک 

موسسه  دیگر راه اندازی کنم.
وقتی کنجکاوی های خــود را دنبال 
می کنیــد، بــه حرفه  جدیــد خود 
خالقیت اضافــه خواهید کرد و نتایج 
بهتــری کســب می کنید. داشــتن 
تخصص های مختلف باعث می شود 
در امور مختلف مهارت کسب کنید و 
این مهارت ها به پیشبرد بهتر یکدیگر 

کمک می کنند. 

ضرورت کسب مهارت های مختلف؛

حداقل	دو	تخصص	کاری	داشته	باشید!

وقتی کنجکاوی های 
خود را دنبال می کنید، 

به حرفه  جدید خود 
خالقیت اضافه خواهید 

کرد و نتایج بهتری 
کسب می کنید. داشتن 

تخصص های مختلف 
باعث می شود در امور 
مختلف مهارت کسب 

کنید و این مهارت ها به 
پیشبرد بهتر یکدیگر 

کمک می کنند. 

حتما شما هم با افرادی مواجه شده اید که عالقه مندند به جز 
شغل اصلی شان، حرفه  دیگری را نیز دنبال کنند؛ مثال وکیلی 
که نویسندگی را دوست دارد، مهندسی که دوست دارد در 
رشته  دیگر تدریس کند و ... . این افراد به انجام کارهای متعدد 
و متفاوتی مشغول هستند و همیشه با چنین پرسش هایی 
روبه رو می شوند: »وقت می کنی بخوابی؟«، »چطور به همه  این 

کارها می رسی؟« 

،،
وقتی تخصص های مختلفی

 داشته باشید، متوجه خواهید
 شد که ایده های مختلف چگونه

 با هم در تعامل هستند و از
 آن مهم تر، چگونه باید با هم

 تعامل داشته باشند. 

hbr : منبع
یـــادداشت
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Chehel Sotoun Museum
Chehel Sotoun Palace was built in a vast 
garden around the 11th century in Isfahan. It 
is one example of palaces in the Safavian era in 
Isfahan. This famous building has a blue hall with 
decorative plaster modeling and also fine and 
exquisite miniatures by Reza Abbasi. On your 
journey to Isfahan don’t miss visiting the most 
original Iranian paintings. High Eiwan of Chehel 
Sotoun with twenty wooden columns gives the 
palace grandeur and special gesture. This famous 
building was open for public visitors in 1337 after 
the revolution was closed and open again in 1367 
as the Chehel Sotoun museum. Chehel Sotoun is an 
archeology and anthropology museum.
Visiting Hours: 09-18
Phone No: (98)31-32 22 01 81
Address: Isfahan, Ostandary Ave

Decorative art Museum or Fine Art Museum 
(Rakib Khaneh Building)
Rakib khaneh was built and used for keeping 
equitation fittings and royal horses around 400 
years ago simultaneous with First Shah Abbas 
reign. Fine art Museum of Iran with an area 
around 2600 square meters, presents hundreds 
of exquisite artworks for public visitors. Rakib 
khaneh is divided into seven sectors 1. Calligraphy
2. Lacquer and Oil work 3. Traditional handwoven 
and sewing 4. Miniatures 5. 6. Wooden works 7. 
Glassware and Ceramic
In this museum, you will visit samples of most 
beautiful handicrafts of Iran.
Visiting Hours: Saturday - Wednesday 8-13 
Thursday 8-12
Phone No: (98)31-32218606
Address: Ostandary Av. in front of Pardis University

Vank Cathedral
Vank cathedral is located in Julfa district, it is 
one of the main Armenian historical cathedrals 
located in Isfahan. Inside space of Vank cathedral 
is decorated with Iranian-style miniatures. Vank 
Cathedral is one hundred years old and is one of the 
most famous museums in Isfahan. In this Museum 
you can visit different sectors of Iran’s history and 
also Armenian’s History like plaster modeling 

and calligraphy paintings, porcelain and ceramic 
dishes, printing industry loge, Armenian loge, 
Republic of Armenia loge.
Visiting Hours: 8-12.30 Friday and Holidays: 14-17
Phone No.: (98)31-36243471
Address: Hakim Nezami cross, East Nazar street.

Contemporary Art Museum of Isfahan
Recent Building of contemporary art museum is 
a considerable and a beautiful building with an 
area around 3000 square meters survived from 
Qajar Dynasty. This Museum has 6 galleries that 
are open all year around with different artworks 
of artists in various fields. Also in this museum, we 
keep manuscripts of exquisite Qurans.
Visiting Hours: 9-11 and 16-19
Phone No.: (98)31-32229121
Address: Imam Hossein square, Ostandary Av.

Museum of Education and Training
Education and Training museum are located in 
an old building belonging to Atta’o’llah Dahesh 
one of the social characters of Iran in recent 
hundred years. In this museum, history of Isfahan 
Education and Training has been reviewed in 
order to compare the situation of education in 
past with recent years. Images and works of avant-
garde celebrities and educators like Seyed Saeed 
Tabatabaee, Seyed Zia ol din Jenab and Mirza Abdol 
Hosein Khoshnevis has adorned this sector. Also, 
exquisite documents of the ministry of Knowledge 
and Education and Training plus educational 
records of various educational periods and albums 
of students, administrators and old schools are 
kept in this sector. In this Museum in addition to a 
number of manuscripts imprinted in lithography, 
also a collection of old school literature is kept. 
Specialized literature related to history and 
celebrities of Isfahan, school calendars, old 
journals and newspapers and publications related 
to training and education of Isfahan province 
is also part of the museum’s library. Amongst 
exquisite of this library is a collection of “Farhang” 
Newspaper, first Newspaper published in Isfahan.
Visiting Hours: Saturday- Wednesday: 8-17 
Thursday: 8-12
Phone No.: (98)31-32334816
Address: Shams Abadi Av, Ghasr Cross, Dahesh Ally

Natural History Museum of Isfahan
This museum is located in an old building 
belonging to 14th century AD. This museum covers 

diverse parts of world ecosystem, Including:
-Invertebrates Hall
-Botany Hall
-Geology Hall
-Natural Geography and Maps Hall
-Vertebrates Hall
Visiting Hours: 9-17
Phone No.: (98)31-32222026
Address: Isfahan, Ostandary Av, Teymouri Hall

Kashan National Museum
Kashan National Museum of Fin garden had been 
built on ruins of Nezam ol Molk house. The area 
of this building is 300 square meters. Collections 
presented in this museum are as old as 400 AD till 
contemporary era.
Visiting Hours: 9-19
Phone No.: (98)0361-32001
Address: Kashan, Fin garden

Mashrooteh House
This historical building with a historical 
architecture, beautiful and eye-catching contains 
two main rooms, two private yards, and one 
external yard, plus 12 rooms with Iranian-style 
architecture. A Room with seven doors of this 
house has a glass work. Glasswork creates a 
beautiful arena when the sun shines. In this 
house religious scholars, those who fought for 
freedom, Men of culture and politics and Isfahani 
people gathered at the time of the Constitutional 
Revolution. Plus, to historical events that occurred 
in this place you visit part of Isfahan city and in 
reality part of Iranian’s daily life.
Visiting Hours: weekdays 16-20 weekends 8-14
Phone No.: (98)31-32226619
Address: Isfahan, Imam square, Neshat Street

Sheikh ol Islam House
Sheikh ol Islam House is remained from the 
Safavian era and is a remembrance of Qajar and 
Safavids architecture and one of the most beautiful 
buildings in Isfahan. This beautiful house has been 
in use for funeral ceremonies (Seyed ol Shohada) 
and religious theater called Taazie. These days, 
Sheikh ol Islam house with an area around 455 
square meters is one of the beautiful houses 
of Isfahan. Handicraft and Cultural Heritage 
Organizations has transformed this house into a 
museum for traditional arts.
Address: Takhti Cross
Phone No.: (98)31-32229954

Isfahan :City Of Museums

Zohreh Hotel: Nice Hotel In 
A Good Location

Isfahan to host 2 carpet 
exhibitions
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One of European 
cities, step-sister of 
Isfahan

“We have consulted with 
UNICEF and the Interior 
Ministry, so that one of the 
European cities will be 
the step-sister of Isfahan 
city in the near future,” the 
deputy of urban planning 
and architecture of Isfahan 
municipality said.
“The new policy of the 
urban planning and 
architecture department 
of Isfahan municipality is 
running the “concept of 
the right to the city”, which 
means that the city doesn’t 
only belong to men, but 
also it should be a safe 
and attractive place for 
children and elderly too. Of 
course, paying attention to 
this issue is emphasized in 
designing the new urban 
spaces throughout the city,” 
Seyed Ahmad Hosseini 
Nia said.Saying that the 
improving the quality of 
children’s playground in 
terms of the urban design 
and urban planning has 
been set up and presented 
to the Isfahan Islamic 
city council, he said, “by 
considering the role-taking 
of children in the chart of 
the urban planning and 
architecture department 
of Isfahan municipality, 
a specialized child-
friendly center has been 
established in Isfahan.”
“The international center 
of the child-friendly city 
works under the indirect 
supervision of UNICEF, and 
in different fields such as 
the development of play 
and recreation spaces, the 
involvement of children 
in the urban decision-
making, education, 
health, and the urban 
environment,” Hosseini 
Nia added.Pointing out 
that Isfahan municipality 
was the first one in Iran 
that  joined the network 
of child-friendly cities 
of the world officially, he 
noted, “The missions of 
the international center 
of child-friendly city 
are urban development 
based activities, but it is 
considered as the inter-
institutional complex 
that its main tasks are 
developing the urban 
infrastructures, human 
and social development 
and its activities 
will be enhanced 
in the municipality 
and governmental 
institutions.”
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where to stay

Isfahan

Do you want to truly feel the great traditional atmosphere 
of spectacular Isfahan while you are staying? 3-star Zohreh 
Hotel may be a good choice for you. With choosing this hotel, 
not only you are close to main tourist attractions of the city, 
but you will feel like you are staying in a museum of art. 
This hotel has one of the most beautiful designs in Isfahan; 
Hence you are going to love the Persian architecture and 
decoration.
As you may know, Isfahan is famous for its lovely bridges 
and blue tiles. There is a reason why they say Isfahan is the 
half of the world (Isfahān nesf-e- jahān ast). The good news 
is you can easily access most of Isfahan attractions from 
Zohreh Hotel. The UNESCO World Heritage Site, Naghsh-e 
Jahan Square, Si-o-se Pol, Hasht Behesht Palace, and Khaju 
Bridge are some of these places that are all located less than 
3 kilometers from the hotel.
Zohreh Hotel is not just about decoration and beauty, 
but also is about quality and comfort. It offers 57 rooms 
on seven floors for a variety of tastes. You can choose 
between single, double, twin, triple, royal suite, and VIP 
rooms. Therefore, the hotel is suitable for both families and 
individuals. Not to mention that the hotel is kid-friendly. 
Children under the age of three are free of charge and there 
is 50% off for little ones between 3-5. Also, due to the hotel 
facilities and location, it can be a good choice for business 
travelers as well.Isfahan has a lot of interesting traditional 
dishes, different from other places in Iran, so don’t miss 
trying some of these delicious foods. You can use Zohreh 
Hotel roof restaurant. Also, the hotel has traditional tea 
house, you can drink tea and other drinks and snacks in 
there. It is worth to mention that breakfast is free in this 
hotel and you are welcomed to use hotel CIP services.

The Isfahan international exhibition will 
host two events this November; including the 
9th specialized exhibition of machine-woven 
carpet and 21st specialized exhibition of 
export hand-woven carpets.
The 9th specialized exhibition of machine-
woven carpet will be held at Isfahan 
International Permanent Fairground located 
near Shahrestan historical bridge from 27 
to 30 November. This exhibition provides 
suitable context for producers, distributors, 
and the activists in the field of machine-
woven carpet to display their achievements, 
abilities, and products.
In this exhibition, different types of machine-
woven carpets, moquettes, floorboard  
and parquetry, curtains, wallpapers, 
sidings, knauf, and interior decoration of 
the building as well as machine-woven 
related industries and equipment will be 
displayed; it is predicted that the units of 
industrial production, distributive trade, and 
commercial will attend this exhibition.
The visitors of the 9th specialized exhibition 
of machine-woven carpet will be the general 
public, sellers, training centers, distributors, 
and the experts as well. 11 days after 
holding this exhibition, the 21st specialized 
exhibition of export hand-woven carpets 
will be held in this fairground, from 11 to 16 
December.

List and working hours of famous 
museums in Isfahan
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The International Monetary 
Fund, in its latest World 
Economic Outlook, predicts 
Iran’s economy will contract 
this year and in the following 
year as a result of the 
reimposition of US sanctions 
against the Islamic Republic.
“Prospects for 2018–19 were 
marked down sharply for Iran, 
reflecting the impact of the 
reinstatement of US sanctions,” 
reads the report on IMF’s 
website.US President Donald 
Trump announced on May 8 

his withdrawal from JCPOA and 
promised to return harshest 
sanctions in history against 
Iran.“The downward revisions 
reflect to an important 
extent the worsening of 
growth prospects for Iran, 
following the reimposition of 
US sanctions. The economy 
is now forecast to contract in 
2018 (1.5%) and especially 
in 2019 (3.6%) on account of 
reduced oil production, before 
returning to modest positive 
growth in 2020–23.”

 Interior 
min. lands in 
Ankara atop 
political-
security 
delegation

Iranian Interior 
Minister Abdolreza 
Rahmani Fazli, 
heading a 
h i g h - r a n k i n g 
political/security 
delegation, has 
arrived in Turkish 
capital Ankara on 
Thursday.
The visit aims at 
holding a meeting 
between the two 
countries’ high-
ranking delegation 
chaired by Iranian 
Interior Minister 
Abdolreza Rahmani 
Fazli and his Turkish 
c o u n t e r p a r t 
Süleyman Soylu, 
which will kick off in 
a few minutes in the 
Turkish capital.
Speaking to 
reporters upon 
arrival in Ankara, 
Rahmani Fazli 
said the one-day 
visit takes place 
in response to 
the recent visit of 
Turkish interior 
minister and his 
a c c o m p a n y i n g 
delegation to Iran.
He said the two 
sides will confer on 
border issues, as 
well as combating 
human trafficking 
and illicit drugs.
He added that he 
will also discuss 
issues related to 
fighting terrorism 
in his meeting 
with the Turkish 
counterpart.
The Iranian 
minister further 
expressed hope 
that the growing 
c o o p e r a t i o n 
between Tehran 
and Ankara would 
result in improving 
border and internal 
security of both 
countries.
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IMF: Growth Prospects for Iran to 
Decline Over Sanctions

Christine Lagarde, managing director of 
the International Monetary Fund, said 
she would advise Beijing and Washington 
to cool down, fix aspects of the world 
trading system that need fixing and “don’t 
break it.”
Lagarde and World Bank President 
Jim Yong Kim spoke separately on the 
sidelines of the lenders’ annual meeting 
in a resort zone of the tropical Indonesian 
island of Bali. The event brings together 
finance ministers and central bankers 
from many economies, amid tight 
security: a line of armed personnel 
carriers were lined up alongside a beach 
path and access to the area was tightly 
controlled.
Asked about the escalating dispute 
between the US and China, Lagarde said 
that so far there had been no “contagion” 
of major damage from penalty tariffs 
imposed by the two countries on each 
other’s exports, but that they do risk 
hurting “innocent bystanders.”
Lagarde said her advice was in three 
parts: “De-escalate. Fix the system. Don’t 
break it.”
The rules-making World Trade 
Organization, based in Geneva, has 
ways of addressing US complaints that 
China’s policies unfairly extract advanced 
technologies and put foreign companies 
at a disadvantage in its push to dominate 
certain industries, she said. But she 
added that the WTO does need to work 
on addressing issues like subsidies, AP 
reported.
“Our strong recommendation is to 
escalate work for a world trade system 
that is stronger, that is fairer and is fit for 
the purpose,” she said in opening remarks.
Lagarde also, somewhat obliquely, said 
policies aimed toward an excessively 
“dominant position” were not compatible 
with free and fair trade.
Earlier in the week, the IMF downgraded 
its global economic outlook, forecasting 
growth will be 3.7 percent this year 

rather than its earlier estimate for 3.9 
percent growth. It also issued reports 
on government finance and financial 
stability that warn of the risks of 
disruptions to world trade.
Kim said the World Bank was working 
with developing countries to prepare 
for a further deterioration. If tariffs were 
imposed to their most extreme limits 
there would be a “clear slowdown and 
the impact on the developing countries 
would be greater,” he said.
“Trade is very critical because that is what 
has lifted people out of extreme poverty.
“I am a globalist. That is my job. That is our 
only chance of ending extreme poverty. 
We need more trade not less trade,” he 
said.
Kim said the bank had offered help to 
Indonesia for its recent earthquake and 
tsunami and other disasters. The people 
gathered in Bali for the meetings got a 
taste of such hazards themselves with an 
overnight earthquake that shook hotels 
in the resort area cordoned off for the 
event. Indonesian officials said the worst 
damage occurred on Java Island. There 
was no evidence of severe damage in the 
area near the finance meetings.
Bali, a popular tourist destination, reflects 
both the positive and negative aspects of 
Indonesia’s own rapid development over 
the past three decades — Lagarde praised 
the democratic, Muslim-majority country 
of 260 million for making huge progress 
in improving its finances and fostering 
strong growth.But the byproducts of 
the tourist boom in largely Hindu Bali 
have been significant inequality and 
environmental damage.
The annual meetings take place at a 

time of growing concern over trends 
other than trade, such as moves to raise 
borrowing costs in the US and some 
other regions to help cool growth and 
keep inflation in check. Rising interest 
rates are drawing investment flows out 
of emerging markets in Asia and Latin 
America at a time when growth in their 
exports is likely to slow.
Argentina and Pakistan are among 
countries grappling with potentially 
destabilizing financial woes. Concerns 
are growing, also, over slowing growth 
in China and rising debts among some 
developing countries resulting from 
projects associated with Beijing’s “Belt 
and Road Initiative” to develop ports, 
roads and other infrastructure.
On Monday, Pakistan Finance Minister 
Asad Umar said the country would seek 
a bailout loan from the IMF to address its 
mounting balance of payments crisis.
Asked about whether such help might 
amount to a “bailout” for Chinese loans, 
Lagarde said she had not yet seen a formal 
request for help but thought she might 
receive one later in the day when meeting 
with Umar. Any such help would have to 
be completely “transparent,” she added.
“In whatever work we do we need a 
complete understanding and complete 
transparency about the nature of a debt 
that is bearing on a country,” she said.
Leaders of Southeast Asian nations 
were also gathering in Bali for finance-
related meetings, as finance ministers of 
the Group of 20 industrial nations and 
officials from the Group of 24 developing 
economies. The meetings include sideline 
events staged by non-governmental 
organizations.

BP Chief Predicts Extreme 
Volatility in Oil Market due to Iran 
Sanctions
 With oil market players closely watching what 
happens when US sanctions on Iran's oil industry 
come into force on November 4, BP's chief 
executive predicted "extreme volatility" for oil 
prices as a result of the sanctions.
"I think it's going to be 45 days of extreme 
volatility, it could spike up, it could also go the 
other way," Bob Dudley told CNBC Wednesday.
It's hard to be precise over how much of Iran's 
production will be affected by the sanctions. 
It largely depends on whether the country's 
oil-buying customers are afraid of secondary 
sanctions from the US if they do business with 
Iran. BP's competitor Total announced in August 
that it was pulling out of a giant oil and gas 
project in Iran.But BP and Serica Energy were 
granted a new license Tuesday to run a North Sea 
gas field partly owned by Iran showing the US is 
willing to make some exemptions to the reach of 
the sanctions.The prospects for the returning 
sanctions have made other consumers look for 
waivers from the US to continue purchasing 
Iran’s oil.
This, as BP’s chief testified, could help lower oil 
prices."If waivers were granted to others, to big 
oil consuming countries, you could see it (the 
price) go down, there's a lot of uncertainty right 
now," Dudley said.
Some analysts predict as much as 1.5 million 
barrels per day could be removed from the 
market, an event that could cause prices to rise 
further. On Wednesday, Brent crude futures were 
trading at 84.96$ per barrel while US West Texas 
Intermediate was trading at 74.92$.
 Iran Cooperatives Created 1.7m 
Jobs
 The thousands of cooperative organizations, 
which are owned and run jointly by their 
members, created more than 1.7 million jobs 
across Iran, a new report published by the Center 
of Statistics at the Ministry of Cooperatives, 
Labor and Social Welfare show.According to the 
report, more than 92,000 cooperatives were 
active across Iran by the end of the fifth month 
of the current fiscal year (Aug. 22).The highest 
number of cooperatives was registered in the 
provinces of Tehran, Mazandaran and Khorasan 
Razavi respectively.From Iran's 31 provinces, 
those in Qazvin, Alborz and South Khorasan 
had the lowest number of cooperatives, 
Financial Tribune reported.Tehran had 10,525 
cooperatives that generated 511,298 jobs. The 
northern Mazandaran Province, on the other 
hand, had 7,270 cooperatives that created 
98,708 jobs. The 6,989 cooperatives registered 
in Khorasan Razavi fostered 115,238 jobs.

The heads of the World Bank 
and IMF on Thursday urged 
the US and China to play by 
world trade rules and de-
escalate a dispute over Beijing’s 
technology development 
strategy that threatens to do 
lasting damage to the global 
economy.

World Bank, IMF Heads Urge US, 
China to Play by Trade Rules

news

Iran world’s top exporter of rose 
water
 Iran is the top exporter of rose water in the world, said the head 
of Rose Water and Herbal Essences Union in Kashan, central 
Iran.Reza Navvabi told Iran Daily that Iran exports rose water to 
30 countries, mainly to Saudi Arabia, the UAE and Bahrain.
The UAE imports rose water in bulk, then repackages and exports 
the product to ensure a more efficient and lucrative trade, he 
added.
Navvabi noted that despite efforts to introduce the product to the 
world, rose water is not in high demand since many nations are 
unaware of its use — unlike rose essence which is well-known and 

widely consumed in perfume industries of Bulgaria and Turkey.
He added that China began importing rose water from Iran 
two years ago, along with Korea that uses the comforting and 
refreshing effect of the product in saunas, and Germany which has 
recently imported it to meet food industries’ demand.
Iran produced 30,000 tons of rose water in Kashan in the year to 
March 2018 ,20 and the figure is expected to reach 33,000 tons this 
year, he noted.Navvabi further said the country exported 4,300 
tons of rose water, and 35,000 tons of herbal essence in the one-
year period; adding that overseas sales of the latter increased by 
42,000 tons during the last six months.
Currently 75 percent of rose water is produced in 730 traditional 
workshops and 68 factories of Kashan, and the neighboring cities 

of Qamsar, Neyasar and Bazrak, he 
added.
Primarily used either in 
confectionary and ice-cream 
industries or as a natural 
medicine, rose water is also 
common during funerals and 
religious ceremonies.In addition, 
80 types of herbal essences are 
produced in Kashan. They are used 
to cure many kinds of ailments such a s 
diabetics, kidney disorders, heart disease, obesity and 
depression, Navvabi concluded.
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... the necessity of working 
together in regional 
matters. “Regional matters 
must be resolved by the 
regional countries. We 
recognize Turkey as one 
of the most important and 
effective countries in our 
region,” he said, according 
to the Turkish daily.For 
his part, Soylu referred to 
the historical ties between 
Iran and Turkey, saying the 
two countries have taken 
significant steps in the last 
two years on cooperation 
and responsibilities.“The 
bilateral cooperation 
and steps we have taken 
during rough times has 
not only increased hopes 
but also encouraged and 
strengthened us,” he 
stated.

Turkey cannot 
remain silent over 
the disappearance of 
Saudi journalist Jamal 
Khashoggi, President 
Tayyip Erdogan was 
quoted as saying by 
Hurriyet newspaper 
on Thursday, 
adding that Turkey 
is investigating all 
aspects of the case.
Khashoggi entered 
the Saudi consulate 
in Istanbul on Oct. 2 
to get documents 
for his forthcoming 
marriage. Saudi 
officials say he left 
shortly afterwards but 
Turkish officials and 
his fiancee, who was 
waiting outside, said 
he never came out.
Erdogan told 
reporters on a flight 
back from Hungary 
that Turkey is worried 
about Khashoggi's 
disappearance.
"We are investigating 
all aspects of the 
event. It is not possible 
for us to remain silent 
regarding such an 
occurrence, because 
it is not a common 
occurrence," he said, 
Reuters reported.

IRGC Chief: Israeli Regime 
Nearing Its End
 Commander of the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) reaffirmed support for the battle 
against the Zionist regime of Israel, which he 
said is moving closer to its end.
In a message to Secretary General of the 
Lebanese Hezbollah resistance movement 
Seyed Hassan Nasrallah, IRGC Commander 
Major General Mohammad Ali Jafari offered his 
condolences over death of Aminah Salameh, 
mother of three Lebanese martyrs of the axis of 
resistance, including Imad Mughniyah.
Paying tribute to the revered mother of 
Mughniyah and all members of the anti-Israeli 
resistance movement, the Iranian general 
reasserted the IRGC’s pledge of support for the 
battle against the Zionist regime of Israel until 
the termination of such “an epitome of evil and 
crime”.
General Jafari added that the Israeli regime is 
getting closer and closer to its collapse.
In November last year, Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei 
described the battle against the Zionist regime 
of Israel as a “sacred” one and a collective 
responsibility of the entire Muslim world, 
recommending efforts to diversify the 
continued fight against Tel Aviv.
IRGC to set up 10 field hospitals 
for March of Arbaeen
IRGC will establish ten field hospitals to provide 
medical services to Arbaeen pilgrims, said 
2nd Brigadier General Ahmad Abdollahi, the 
Islamic Revolutionary Guard Corps’ deputy 
commander for health, rescue, treatment, and 
medical education.
Islamic Revolutionary Guard Corps will have 
the honor to set up ten field hospitals in border 
regions of Shalamcheh, Chazabe, Mehran, and 
also along the marching paths of pilgrims in 
Iraq so as to provide them with the required 
medical services , he told Mehr News Agency 
on Thursday.
Expert medical teams and advanced equipment 
are ready for the event, he said, adding that air 
medical services will also be used in case of 
emergency.
Arbaeen is a religious observance that occurs 
40 days after the Day of Ashura. Pilgrims, 
including more than two million Iranians, 
annually convene in the holy city of Karbala 
– where Imam Hussein is buried – to mark 
Arbaeen which, this year, will be held on 
October 30. Many pilgrims travel miles on foot 
to reach Karbala.

Leader: Iran’s Economic Woes 
Need Serious Decisions

Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei 
called for resolute and practical 
decisions to rise to major economic 
challenges in Iran, including 
banking problems and inflation.
Heads of Iran’s three branches of 
power –the president, parliament 
speaker and Judiciary chief- and 
members of the High Council of 
Economic Coordination held a 
meeting with Ayatollah Khamenei 
in Tehran on Wednesday evening.
In the meeting, the Leader urged 
the council to make decisive and 
effective decisions to address 
major economic problems, saying, 
“In order to resolve some of the 
key economic issues such as the 
problems of banking system, money 
supply, employment, inflation and 
budgeting process, you should 
make serious and operational 
decisions.”
Stressing the need for 
extraordinary and unwavering 
efforts to settle the existing 
economic crunches, Ayatollah 
Khamenei said the burden of high 

costs and diminishing purchasing 
power has fallen more heavily upon 
the vulnerable groups in society and 
affected their livelihood.
The economic troubles result either 
from the internal challenges and 
Iran’s economic structure or the US 
cruel sanctions, the Leader stated, 
calling on the decision-makers to 
adopt wise approaches to deal with 
both.Ayatollah Khamenei then 
stressed that all Iranian authorities, 
the administration in particular, 
should welcome the ideas proposed 
by economists, private sector 
activists, the intelligentsia and the 
academic sector to address the 
economic woes.
“There is no dead end or insolvable 
problem in the country,” the 
Leader underscored, expressing 

confidence that God’s help, serious 
resolve of officials and people, 
employment of the potential of 
the youth and tapping into the 
country’s resources and capacities 
will definitely help Iran rise to the 
challenges.
Ayatollah Khamenei has on 
various occasions warned of 
a large-scale economic war the 
enemies have launched against the 
Islamic Republic, saying even the 
US rhetoric of military action on 
Iran is a ploy to distract attention 
from the economic war.In 2014, the 
Leader sent a proclamation to heads 
of Iran’s branches of power and 
outlined general policies to boost 
the country’s economy and lower its 
vulnerabilities under a grand plan, 
dubbed Resistance Economy.

Boosting 
Ties with 
Turkey Iran’s 
Priority: 
Interior 
Minister

Turkey Cannot 
Remain Silent 
over Khashoggi's 
Disappearance, 
Erdogan Says

C h r i s t i a n - Z i o n i s t 
lobbyists and publicists 
are using the deep pockets 
of the Saudi royals to 
spread their anti-Iran 
propaganda, highlighting 
the criminal work that the 
US government is doing in 
Yemen.

Speaker of the Council of Representatives of 
Iraq Mohammed Rikan Hadeed al-Halbousi 
declared that Iraq is strongly opposed to the 
US unilateral sanctions against Iran.
The Iraqi top lawmaker made the remarks 
on Tuesday in Turkish city of Antalya 
where he had a bilateral meeting with 
Iranian Parliament Speaker Ali Larijani. The 
bilateral meeting was held on the sidelines 
of the 3rd Eurasian Parliament Speakers 
Meeting.
Warning that some countries are after 
sabotaging close ties between Iran and Iraq, 
Larijani reminded his Iraqi counterpart 
that Iran has been continuously supporting 
Iraq after the fall of the former Iraqi dictator 
Saddam Hussein.
"Tehran and Iraq are two traditional allies," 
the Iranian parliament speaker added.
Larijani underlined that Tehran-Baghdad 

relations should be further bolstered as 
Iraq's situation is now changed and there 
is no room for ISIL terrorists, but American 
play tricks as they are not the real friends of 
Iraqi nation. 
"The US seeks to bring the Zionist regime to 
dominance in the region and this indicates 
the need to broaden and consolidate ties 
between Iran and Iraq," Larijani said.
Both the US and Zionist regime try to misuse 
the region, but they will not achieve their 
goals, he said. 
Iraq has successfully passed a very tough 
terrain and in the new era of construction 
Iran is ready to help them reconstruct the 
country at any time, Larijani said. 
The Iraqi parliament speaker, for his part, 
thanked Iran for its providing Iraq with 
support in fight against terrorism and 
annihilation of the ISIL.  Al-Halbousi called 

for further bolstering relations between the 
two countries.
"Baghdad is opposed to imposition of 
any economic sanctions against Iran and 
condemns the move as Iran's stability 
and other neighbors leave direct impact 
to Iraq's stability," reiterated the Iraqi top 
parliamentarian.
"We will stand shoulder to shoulder with 
Iranian officials and its people as this can 
help broaden economic relations between 
the two countries as this helps lessen 
impacts of economic sanctions imposed 
against Iran," the Iraqi parliament speaker 
said. 
Baghdad also calls for preserving and 
respecting the integrity and sovereignty of 
regional countries, he said.
Enemies cannot achieve their sinister goals 
as Baghdad believes that it is possible to 

conquer 
all difficulties through firm 

determination and unity, he said.
Iraq is the second country after China in 
terms of trade volume with Iran. While 
exports to China are almost exclusively 
petrochemical products, Baghdad 
purchases a large variety of Iranian goods, 
helping to maintain high employment rates.
Iraq announced last month that it had 
officially removed the US dollar in trade 
with Iran by declaring a legal limit for 
passengers to carry along euros and not 
dollars into the Islamic Republic.

Speaker: Baghdad against US Anti-Iran Sanctions
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Nikki Haley won't be remembered as 
defender of human rights
The United Nations will not remember Nikki Haley, the outgoing US 
ambassador to the world body, as a "defender" of human rights, says 
Louis Charbonneau, the UN director at Human Rights Watch (HRW).
 RNA - Haley "will not be remembered as a staunch defender of human 
rights," Charbonneau said in a statement published on the HRW 
website .
She "vigorously defended egregious Israeli abuses like the unlawful 
use of lethal force that killed over 150 protesters in Gaza this year," 
he added.
But her main legacy will be leading the US withdrawal from the UN 

Human Rights Council, dismissing it as an ineffective institution that 
criticized Israel too much," he noted.
Charbonneau further criticized Haley for branding the Geneva-
based council as an anti-Israel "cesspool," reiterating that the US 
administration decided to withdraw from the council just after 
Haley's attempts to "reform" it received no support from UN 
members.
"The Human Rights Council, like other UN bodies, has its 
shortcomings, including having serial rights violators like Saudi 
Arabia... Still, the council has had a positive impact, with or without 
US involvement," he concluded. 
On June 19, Haley and US Secretary of State Mike Pompeo jointly 
announced Washington's withdrawal from the UNHRC over what 

they called the body’s entrenched bias 
against Israel. The council called the 
withdrawal as "a sad reflection of the 
US administration's one-dimensional 
rights policy," stressing that 
Washington’s defense of Israeli abuses 
takes precedence above everything else.
After the UNHRC's formation in 2006, the 
administration of then-US President George 
Bush announced that it would not seek a seat on the 
council. The boycott continued until 2009, when under President 
Barack Obama the White House announced willingness to join the 
council.

Ayatollah 
Khamenei then 
stressed that all 
Iranian authorities, 
the administration 
in particular, 
should welcome 
the ideas proposed 
by economists, 
private sector 
activists, the 
intelligentsia and 
the academic 
sector to address 
the economic woes.

US Accuses Iran, But Hosts Terrorists 
Happily
Iranian Deputy Foreign Minister for Legal and International 
Affairs Gholamhossein Dehqani blasted the US for allowing 
the terrorists to live and operate in the country freely and 
without any legal prosecution.«Today, the terrorists easily 
live in the US. The US names Iran, which has always been in 
war against the ISIL and al-Qaeda in recent years, a sponsor 
of terrorist groups but it gives permission to the terrorists to 
stage rallies against Iran (in the US),» Dehqani said, addressing 
a meeting in Tehran .He added that Washington has also in 

the past 40 years after the Islamic Revolution in Iran been 
after defeating the country by resorting to different methods, 
including separatism, assassinations and sanctions, but has 
failed time and again.The US has in recent years attempted 
to use the terrorist groups, specially the Mojahedin-e Khalq 
Organization (MKO, also known as the MEK, PMOI and NCRI), 
to create insecurity in Iran.The MKO, founded in the 1960s, 
blended elements of Islamism and Stalinism and participated 
in the overthrow of the US-backed Shah of Iran in 1979. 
Ahead of the revolution, the MKO conducted attacks and 
assassinations against both Iranian and western targets.



Leader: Iran’s Economic 
Woes Need Serious Decisions

World Bank, IMF Heads Urge US, 
China to Play by Trade Rules
The heads of the World Bank and IMF on Thursday urged the US and 
China to play by world trade rules and de-escalate a dispute over 
Beijing’s technology development strategy that threatens to do 
lasting damage to the global economy. Christine Lagarde, managing 
director of the International Monetary Fund, said she would advise 
Beijing and Washington to cool down, fix aspects of the world trading 
system that need fixing and “don’t break it.”Lagarde and World Bank 
President Jim Yong Kim spoke separately on the sidelines of the lenders’ 
annual meeting in a resort zone of the tropical Indonesian island of Bali...

ranian Interior 
Minister Abdolreza 
Rahmani Fazli 
highlighted Tehran’s 
resolve to develop 
relations with 
Ankara in all areas.
“Strengthening the 
relations between 
the two countries, 
in all circumstances, 
is one of Iran’s 
priorities,” Yeni 
Safak quoted the 
Iranian official 
as saying in a 
Thursday meeting 
in Ankara with his 
Turkish counterpart 
Suleyman Soylu.He 
also underscored...
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Paying attention to the urban health of Is-

fahani citizens and allocating enough 

budget are the most necessary issues lies 

ahead of the city officials. “We should take more dras-

tic steps regarding the urban health in Isfahan,” an 

architecture expert said.
"Unfortunately, due to the dryness of the Zayandeh-
Rood River, many vermin such as the mice have 
found their way into the city; in this regard, spraying 
poison by the exterminators is a necessary action as 
many mice go to the houses near the river and they 
can easily cause a variety of illnesses in the future," 
Asie Javadi said. 
"A suitable budget should be allocated to ensure 
the health of Isfahani citizens," she suggested. 

Emphasizing on using the experts' opinions to 
solve the urban issues, she said, "Undoubtedly, 
if the experts' guidelines are applied, the urban 
development will be flourished as well."
Referring to the tourism boom and the tourist 
attraction in Isfahan, Javadi said, "The tourism 
industry can be considered as an economic resource 
for Isfahan regarding the existing potentials in the 
city and also its historicity, so the capacities should 
be put into practice."Stressing the reviving of the 
worn-out textures, she noted, "So far, the reviving 
processes of the worn-out textures have been in an 
acceptable level, and we can take advantages of the 
domestic and foreign tourists' potential in these 
textures, since the unique historical features of 
Isfahan are known for everybody."

Official: Iran among 
world’s top three in crafts 
production
Iran is among the world’s top three handicrafts 
producers, said the head of the handicraft association 
of the central Iranian province of Isfahan.
Close to 60 percent of Iran’s total handicrafts are 
produced in Isfahan, making the province the country’s 
top producer of such items, Abbas Shirdel told Iran 
Daily.
He said Iranian handicrafts has the greatest diversity 
worldwide, overtaking China and India which rank 

higher than Iran is terms of producing such items.
“Of the total 297 types of handicrafts produced in Iran, 
199 pertain to Isfahan Province, which shows the high 
status of the art and creativity among the people of the 
province.”
He said Isfahan is leading in production of all kinds of 
handicrafts, describing the province’s artists as creative 
and innovative.
Shirdel said handicrafts play an important role in the 
presentation of a country’s art and culture to the world, 
adding given its position in production of such items, in 
2015, Isfahan Province was recognized by the World 
Crafts Council (WCC) as the World Crafts City and 
registered as a UNESCO creative city.

United Nations secretary-general urged the world to equip 
girls with critical thinking skills, and digital awareness for 
life long success.
'Today, 600 million adolescent girls are preparing to enter a 
world of work transformed by innovation and automation,' 
said Antonio Guterres said in his message on the occasion 
of the International Day of the Girl, observed on October11.
'They are the largest generation in history and a vast source 
of ideas and solutions for all career fields. Yet, far too often, 
girls are not given the space and opportunities they need 
to achieve their full potential. Multiple barriers include 
systematic discrimination, biases and lack of training.'
Saying that 'concerted efforts' are needed to overcome the 
obstacles, he said, 'Negative gender stereotypes related to 

girls’ education in science, technology, engineering and 
mathematics begin as early as primary school, and have 
the devastating effect of making them doubt their own 
potential.'
He added that the number of girls attending school is the 
highest ever; however, 'many are still not getting the skills 
necessary for life long success. Moreover, it is estimated 
that, five years from now, over one third of the abilities 
considered important in today’s workforce will have 
changed.''We need to equip girls with transferable and 
life long skills, such as critical thinking, creativity and 
digital awareness. Having role models will also be critical, 
especially in the sciences and other fields where the 
presence of women is sparse.'

 The mayoral election of the Iran’s mu-

nicipalities and Dehyaris council was 

held and the mayor of Isfahan elected 

with the highest number of votes.
The 6th edition of the mayoral elections of the 
Iran’s municipalities council and Dehyaris of the 
country was held with the presence of 59 elected 
mayors of Iran and the mayors who were the 
members of this council. 
After the mayor of Isfahan, Iraj Shahin Baher, 
the mayor of Tabriz, received the highest 
number of votes and was selected as the second 
outstanding mayor. According to the charter 
of the council, three mayors of the country as 

the three main members will be present at the 
municipalities' council and Dehyaris of the 
country by the votes of the mayors.

Announcing the modifications of the 

waste separation plant lines, the 

CEO of the waste management or-

ganization of Isfahan municipality said, "By 

modifying the lines, the municipal waste sepa-

ration plant will be equipped with the modern 

technologies."
Pointing to the 30 year old waste separation 
plant and the necessity of upgrading the 
equipment of this plant, Ali Dehnavi said, 
"The old equipment doesn’t allow us to 
manage the waste properly. So, the design, 

construction, and modification of the plant 
lines will be upgraded as soon as possible."
Referring to buying a device known as 
ballistic separator machine, he said, "By 
using this machine, three-dimensional 
objects such as beverage containers, 
styrofoam plates, paper and cardboard are 
separated. Certainly, this technology is the 
most updated technology in the world."
Announcing the distribution of safe boxes 
throughout the city for the first time in 
Isfahan, he said, "According to this plan, 
citizens can separate the special type of 
their waste such as razor blades, ampoules, 
syringe and different types of batteries that 
are hazardous wastes and keep them in the 
boxes; currently this project is running in 
some areas and it will be implemented in 
other neighborhoods after receiving the 
feedback."Pointing to the establishment 
of the environmental cultural center for 
the first time in Isfahan, he said, "This 
cultural center will be established with 
the aim of waste management training in 
Isfahan,  students of different ages will be 
familiarized with the environmental issues 
and waste management after attending the 
cultural center."

Give girls 'space and opportunities': UN Chief

Urban health issues lies ahead of city 
officials

Nowrouzi; Iran’s outstanding mayor

Municipal waste separation plant equipped 
with modern technologies
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