
به مناسبت روز جهانی 
استاندراد؛

 استاندارد ، 
عالمتی بی کیفیت 

اما با کمیت!
همیشــه گفته اند کیفیت بهتر 
از کمیت اســت اما در این روزها 
حرف از کیفیت نشــان از تجمل 
گرایی و خواســته و میل موقت 
 نیست بلکه کمبود کیفیت اجناس 
 می تواند بــر کیفیــت زندگی 
انسان ها تاثیر گذار باشد تا جایی 
که در برخی مــوارد ادامه حیات 
فرد و جامعــه را دچار چالش می 
کند. اما آیا مشــکالت اقتصادی 
در جامعه اجازه مــی دهد  همه 
اقشار جامعه به کیفیت محصوالت 
مصرفی خود بیاندیشند؟ به راستی 
ایرانیان و مخصوصا قشر آسیب 
پذیر چگونه باید کیفیت را در حد 
مطلوب و مناسب آن در زندگی 
خود داشته باشند؟ مگر مشکالت 
اقتصادی اجازه می دهد مردم به 
کیفیت کاال هــای ضروری خود 
فکر کنند؟ وقتی خانواده ای توان 
خرید همان میوه معمولی را ندارد 
می تواند به محصوالت ارگانیک 

فکر کند؟...
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

جزئیات دخل و خرج پنج ماهه دولت؛

 »نفت« و »اوراق« 
به داد بودجه رسید

با وجود محقق نشدن بخشی از منابع دولت در 
پنج ماه ابتدایی امسال به ویژه در حوزه درآمدها، 
کاهش مصارف باعث شــده فعال در این مدت 
کسری بودجه نداشته ایم. این درآمدهای نفتی 
و انتشار اوراق بوده که توانسته کم کاری بخش 

مالیاتی و سایر درآمدها را جبران کند.
بودجه ساالنه دولت از دو بخش منابع و مصارف 
تشــکیل می شــود که تلفیق بخش عمومی و 
اختصاصی است، اما در نهایت این بخش عمومی 
اســت که تامین کننده اصلی منابع و مصارف 

خواهد بود.
برای امســال دولت حدود ۳۸۶ هــزار میلیارد 
تومان منابع عمومی دارد که با بخش اختصاصی، 

بودجه عمومی آن در ...

      تاثیر مسائل سیاست خارجی و فضای هیجانی روابط ایران با سایر کشورها و به خصوص صادرات نفت از عوامل موثر بر تعیین نرخ ارز است، اینکه نفت چطور و چقدر فروش برود و پول آن را 
چطور به ما بدهند و بتوانیم درآمدمان را از آنها بگیریم، تاثیر مستقیمی بر نرخ واقعی ارز دارد.

قیمت 500 تومان

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد؛  

FATF نجات کشور از بحران اقتصادی با پیوستن به

بازار طال و سکه  97/7/21 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,610,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,440,0005,041,000جدید

2,350,0002,521,000نیم سکه

952,0001,441,000ربع سکه

680,000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
1842410488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

 زیان 18 میلیارد دالری دارندگان ارزهای مجازی 
در سه روز

سایت مرجع »کوین مارکت« اعالم کرد ارزش کل بازار ارزهای مجازی جهانی 
در سه روز گذشته حدود ۱۸ میلیارد دالر کاهش داشته است.

به گزارش سی ان بی ســی، پس از آن که اعالم شــد بازار ارز 
مجازی »بیت فینیکس« کلیه سپرده های ارزی مجازی را 
تعلیق می کند، روند ریزش قیمت ارزهای مجازی تشدید 
شد به گونه ای که ارزش بیت کوین در سه روز پنج درصد و 

»اترتیوم« ۱۸ درصد کاهش یافت.
ارزش بیت کوین که با ارزش ترین و پرمبادله ترین ارز...

وی با تاکید بــر اینکه امروز 
در دوران جنــگ اقتصادي 
هستیم و دنیا براي مقابله با 
اقتصاد ایران بسیج شده است، 
گفت: تنها راه برون رفت از این 
شــرایط تکیه بر توان داخل 

است.
 رییس نظام صنفي یارانه استان اصفهان با 
بیان اینکه اتوکام بزرگ ترین رویداد فناوري 
اطالعات بعد از الکامپ تهران است، افزود: 
در این دوره عالوه بر شــرکت نمایشــگاه 
اصفهان، شرکت هاي سخت افزاري و نرم 

افزاري نیز درگیر این رویداد هستند.
 وي با اشاره به تشــکیل شوراي سیاست 
گذاري بیست و چهارمین نمایشگاه اتوکام 
از تیرماه با همکاري ذینفعان این صنعت، 
تصریح کرد: با تالش فعــاالن این بخش 
مي توان شرایط توسعه پایدار را فراهم کنیم.

 رییس نظام صنفي یارانه استان اصفهان 

تاکید کرد: این نمایشگاه با حمایت اصلي 
شرکت نمایشــگاه اصفهان در نظر دارد تا 
در جنگ اقتصادي امروز تــوان ایراني را 

بروز دهد.
 اطرج با اشــاره به تغییر ســاختاري این 
نمایشگاه در این دوره، گفت: در این دوره 
یک ســالن براي حضور اســتارت آپ ها، 
فیري لنسرها، فعاالن و دانشجویان فعال در 
حوزه هاي IOT ،  هوشمند، ساخت بازي 

... در مراکز  ICT اختصاص دارد.
 وي به حضور باشــگاه مشاوران به صورت 
رایگان در این دوره از نمایشگاه اشاره کرد 
و گفت: در این نمایشگاه سرمایه گذاران و 
صندوق هاي سرمایه گذار  براي تیم هایي 
که نیازمند سرمایه هستند  حضور دارند، 
همچنین در این نمایشگاه مشاوره شغلي 
براي افراد جویاي شغل در این حوزه انجام 

مي شود.

رییس نظام صنفي یارانه استان اصفهان اعالم کرد:

حضور پررنگ استارت آپ ها در بیست و چهارمین نمایشگاه اتوکام

 این نمایشگاه با 
حمایت اصلي شرکت 
نمایشگاه اصفهان در 
نظر دارد تا در جنگ 
اقتصادي امروز توان 

ایراني را بروز دهد.

رییس نظام صنفي یارانه استان اصفهان گفت: در بیست و چهارمین دوره نمایشگاه اتوکام اصفهان، یک سالن برای حضور استارت آپ ها 
تدارک دیده شده است. محمد اطرج دیروز )شنبه( در نشست خبري بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللي اتوکام، در خصوص برپایي 
این دوره از نمایشگاه، اظهار کرد: با توجه به وضعیت موجود کشور و در سالي که منتسب به حمایت از کاالي ایراني است، شعار سیاست 

گذاري نمایشگاه »توسعه اقتصاد دیجیتال با توان ایراني« است.

ایسنا
گـــزارش
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خودرو

خودروبانک
گـــزارش

 GC6 تجربه رانندگی با جیلی

یک چینی قابل پیش بینی 
در سال 1386، وقتی 
تندر 90 به عنوان یک 
خــودرو اقتصادی و 
ماحصل مهندسی قدرتمند رنو در تولید یک 
محصول مقرون به صرفه در ایران عرضه شد، 
کمتر کسی بر این باور بود که خودروسازان 
چینی روزی شانس عرض اندام در این کالس 
را پیدا کنند، اما گذر 10 صفحه از تقویم نشان 
داد که جیلی به عنوان شرکتی برخواسته 
از صنایع یخچال سازی می تواند محصولی 
نزدیک به تندر 90 را در ایران روانه بازار کند. 
جیلی GC6 که در چین با پسوند عجیب 
کینگ کونگ شناخته می شود، اما سوال 
این اســت که آیا این کینگ کونگ چینی 
شانسی برای غلبه بر تکه آهن سخت و بی 

روح رومانیایی در بازار ایران دارد یا خیر؟

  طراحی ظاهری
جیلی GC۶ از نظر ابعادی بسیار نزدیک به تندر 
90 به چشــم می آید اما از نظر زیبا شناختی به 
ســختی می توان به قضاوت کاملی در مورد این 

خودرو دست یافت.
در نمای جلو ترکیب رنگی جلوپنجره مشکی رنگ 
و قسمت نارنجی رنگ ابرویی باالی چراغ ها با پس 
زمینه سفید و آبی لوگوی جیلی، بیش از حد شلوغ 
و درهم به چشــم می آید، اما سادگی طراحی در 
نمای بغل و هماهنگی نسبی اجزا در نمای عقب 
احتماال در مجموع شــما را متقاعد می کند که با 
خودرو نسبتا زیبایی طرف هستید و الاقل از این 
نظر جیلی GC۶ نسبت به تندر 90 برتری نسبی 

دارد، اما وقتی پای قیــاس با رقبای دیگری نظیر 
برلیانس یا دانگ فنگ وسط باشد، احتماال کفه 
ترازو کمی به ضرر جیلی تغییر می کند و کینگ 
کونگ چینی شانس دلربایی در برابر محصوالت 
بازار مشــترک پارس خودر و ایران خــودرو را از 

دست می دهد.

  فضای داخلی
با ورود به کابین ســریعا در می یابید که اثراتی از 
هوشــمندی طراحان جیلی که پیش از این در 
سدان امگرند 7 مشــاهده کرده بودیم در کابین 
GC۶ هم دیده می شود، البته همانطورکه انتظار 
دارید تقریبا تمامی اجزای کابین از پالســتیک 
سخت و خشک شــکل گرفته اند، اما در مجموع 
طراحی داشبورد نسبتا مدرن و مناسب به چشم 
می رسد. طراحی مجموعه پشت آمپر مانند بسیاری 
از خودروهای چینی دیگر بیشتر مناسب افراد تیز 
بین است و خواندن اعداد ریز مربوط به سرعت سنج 
و دورسنج چندان ساده نیست، اما وجود مانیتور بر 
روی داشــبورد می تواند وجه تمایز بزرگ جیلی 

GC۶ با خودروهایی نظیر تندر 90 باشد.

  مشخصات فنی
جیلی GC۶ نیز مانند بســیاری از خودروهای 
چینی اقتصادی دیگر به پیشرانه ای ۱.5 لیتری 
با قدرتی در حدود ۱05 اســب بخار و گشــتاور 
۱4۶ نیوتن متر مجهز است، این میزان از قدرت 
و گشتاور توسط یک گیربکس 5 سرعته دستی 
یا 4 سرعته اتوماتیک راهی چرخ های جلو می شود 
اما برنامه تولید شرکت عرضه کننده این خودرو 
بیش از هر چیز بر تحویل نسخه های اتوماتیک به 

مشتریان تمرکز دارد. 
با این حساب می توان گفت که اعداد و مشخصات 

فنی جیلی GC۶ بر روی کاغذ مزیتی نسبت به 
رقبا ندارد اما در خصوص ترمزها با توجه به استفاده 
از مدل چهار چرخ دیسک، حداقل این پتانسیل 
وجود دارد که قدرت ترمز گیری نسبت به امثال 

تندر 90 بیشتر باشد.

  تجربه رانندگی
پشت فرمان جیلی GC۶ می توان دلیل محبوبیت 
نسبی این مدل در بازار داخلی چین را متوجه شد، 
برخالف خودروهای اقتصادی قدیمی چینی نظیر 
لیفان 520، خبری از ســر و صدای شدید و آزار 
دهنده پیشرانه نیست و شرایط کلی خودرو خوب 
به نظر می رسد که حاکی از دقت نظر مهندسان 
جیلی در ســاخت این خودرو نسبتا ارزان قیمت 
دارد، تشابه سواری جیلی GC۶ با تندر 90 آنچنان 
زیاد اســت که احتمال الگوبرداری از این ساخته 
داچیا توسط چینی ها را به ذهن متبادر می کند، 

هرچند طبیعتا سندی در این زمینه وجود ندارد. 
به هرحال سواری نرم و راحت، تعویض دنده های 
نسبتا خوب و قدرت مناسب ترمزگیری از جمله 
نقاط قوت جیلی GC۶ محســوب می شود اما با 
فشــردن پدال گاز در خواهید یافت که در زمینه 
شــتاب گیری این خودرو به گرد پای تندر 90 یا 
20۶ تیپ پنج نخواهد رســید و بار دیگر تقصیر 
اصلی احتماال به گردن ضرایب سبک و اقتصادی 
دنده های گیربکس خواهد افتاد. در مدل اتوماتیک 
نیز تعویض دنده هــا بدون ضربه و تــکان انجام 
می شود اما از هماهنگی کم نظیر موتور و گیربکس 
تندر 90 اتومات، در خصوص جیلی GC۶ خبری 
نیست. این مساله در کنار دوام نامشخص قطعات 
فنی )برخالف تندر 90( می تواند خریداران را در 
مورد این ساخته اقتصادی جیلی به تردید بیاندازد.

البته برای افرادی که حاضر به پذیرش ریســک 
خرید یک خودرو چینی ناشناخته هستند، احتماال 
کیفیت سواری جیلی به عنوان یکی از شاخصه های 

اصلی این مدل خوشایند خواهد بود. 

  قیمت و شرایط بازار
فروختن یک خودرو نه چندان زیبا در رده قیمتی 
متوسط چندان ساده نیست، تجربه نسبتا ناموفق 
چند سال ابتدایی تولید تندر 90 و فروش فوق العاده 
خودروهای نسبتا زیبایی نظیر برلیانس، پژو 207 
و حتی دانگ فنگ H۳0، شاهد این مدعاست. در 
واقع در شرایط فعلی بازار تنوع مناسبی در این رده 
قیمتی دیده می شود و سلیقه مشتریان ظاهرپسند 

به خوبی سیراب شده است.  
برای خریدارانی که به جای ظاهر به کیفیت فنی 
و دوام اهمیت می دهند نیز خانواده تندر 90 و رنو 

ساندرو قابل انتخاب است.

کلبه طرح و  ساخت  
دفتر نظام  مهندسی 2439

طراحی - خدمات نقشه - نظارت اجرا 
 بازسازی - دکوراسیون داخلی 
خیابان فردوسی  ، مجتمع تجاری کیمیا ، طبقه 1 واحد 2 
تلفکس  03132213983
09133196657

خیابان فردوسی، مجتمع تجاری کیمیا، طبقه اول، واحد 2
0913 - 388 - 7264
0913 - 319 - 6657
031 - 32213983

عکاسی و فیلمبرداری رویداد کامال حرفه ای )همراه با 
کادر مجرب بانو( و با تجهیزات به روز آماده ارائه خدمات 

تصویربرداری از مجالس عروسی، تولد، مهمانی، جشن ها، 
و سمینارها با بهترین کیفیت به همشهریان عزیز می باشد. 

فضای صمیمی و محیطی قابل اعتماد در سایه احترام به 
مشتری کمک کرده است تا ما به کارمان عشق بورزیم. 

امید است که از نگاه دیگران بهترین باشیم.



 استاندارد ، عالمتی 
بی کیفیت اما با کمیت!

ادامه از صفحه یک:
...  در ایران شــاید یکــی از راه های 
شــناخت محصول و تایید کیفیت 
آن داشتن استاندارد باشد. استاندارد 
 و استاندارد کردن، از پایه های علم و
 فن آوری اســت که در پیشــرفت 
صنعت و اقتصاد نقشــی بسزا دارد. 
بســیاری چنین مــی پندارند که 
اســتاندارد فقط برای حفظ منافع 
مصرف کننده اســت. البته این نظر 
درستی است و استاندارد به نیازهای 
فردی و اقتصادی مصرف کنندگان 
توجه دارد، ولی استواری نظام صنعت 
و فن آوری نیز از اهداف اســتاندارد 
به شــمار می آید. می تــوان گفت 
سود حاصل از رعایت اســتاندارد، 
برای تولیدکنندگان بیش از مصرف 
کنندگان است. اما متاسفانه مدتی 
است که عالمت استاندارد در ایران 
اعتماد خود را از دســت داده است 
و مصرف کننــدگان به صرف اینکه 
 محصولــی اســتاندارد دارد یــا نه 
 خریــد هــای خــود را انتخــاب
 نمی کننــد. این جریــان دو علت 
عمده می تواند داشــته باشد . اول 
اینکه برخی ازمحصوالتــی که،  از 
 سوی موسسه استاندارد ایران تاییدیه
 مــی گیرنــد از کیفیت مناســب 
برخوردار نیســتند و دوم اینکه هر 
محصولی که در بازار اســت بر روی 
بسته بندی خود عالمت استاندارد 
دارد حال آنکه امکان دارد آن محصول 
برای گرفتن مجوز اســتاندارد هیچ 
تالشی نکرده باشــد اما نظارتی بر 
محصوالت وجود ندارد که مشخص 
کند آیا این استاندارد واقعی است یا 
خیر؟ البته این صحبت ها راجع به 
تمام کاالهای موجود در بازار نیست 
اما همان درصد کم توانسته موجی از 
بی اعتمادی مردم را نسبت به عالمت 

استاندارد ایجاد کند. 
هر کشور در حال توسعه که افزایش 
و بهبود ظرافت صنعتــی را در راس 
 برنامه هــای خود قرار داده باشــد،
 درمی یابــد که اســتاندارد کردِن 
شــاخص های تولیــد و خدمات و 
همچنین سنجش و کنترل کیفیت 
محصوالت، از جمله نکات اصلی در 
برنامه های توسعه اســت. از این رو، 
هر چه استانداردسازی توسعه یابد 
و تعهد به رعایت استانداردها بیشتر 
شود،  از پیشــرفت و تعالی جامعه 
خبر می دهد. تعریف استاندارد در 
همه فعالیت های فردی و اجتماعی 
و التزام به رعایــت آنها در جامعه، نه 
تنها موجب افزایش هزینه در مقیاس 
ملی نمی شــود، بلکه از بسیاری از 
هزینه ها و ضایعات و مرگ ومیرها 
جلوگیری می کند. از سال 1970، 
چهاردهم اکتبر برابــر با 22 مهر به 
نام روز جهانی اســتاندارد تعیین و 
نامگذاری شــد.ایران نیز از ســال 
1343، به عضویت این ســازمان در 
آمد. موسسه استاندارد و تحقیقات 
صنعتی ایران وظیفه تدوین استاندارد 
ملی در بخــش های کشــاورزی، 
صنعت، معــدن، ارتباطــات، مواد 
غذایی و ... را بر عهده دارد .موسسه 
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 
تنها سازمان ایرانی است که بر اساس 
قانون می تواند اســتاندارد رسمی 
فرآورده ها را تعیین و تدوین و اجرای 
آنها را با کسب موافقت شورای عالی 
استاندارد، اجباری اعالم کند. پس به 
نظر می رسد تیمی برای پشتیبانی و 
نظارت این موسسه الزم است تا بتواند 
به خوبی محصوالتی که از موسسه 
استاندارد تاییدیه می گیرند را رصد 
کند و هر زمان خللی در کیفیت آنها 
ایجاد شد موسسه استاندارد نشان 
خود را از محصول مورد نظر ســلب 
کند. شــاید اینگونه اندکی از عدم 

اعتماد مردم کاسته شود.

اقتصاد استان
02
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طرح جامع شهر اصفهان راهي به سوي استانداردسازي شهر   
شهردار اصفهان گفت: طرح جامع شهر اصفهان ما را به سمت داشتن شهري استاندارد حرکت مي دهد. 

به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، قدرت اله نوروزي در برنامه رادیویي سالم اصفهان 
با اشاره به 22 مهر ماه، روز جهاني استاندارد و لزوم داشتن شهر استاندارد، اظهار کرد: طرح جامع شهر 
اصفهان ما را به سمت شهر استاندارد مي برد تا تمام امکانات شهر به منظور آسایش و آرامش مردم در اختیار 

همگان قرار گیرد. وي با بیان اینکه هفته گذشته گزارش عملکرد یکساله شهرداري به شوراي شهر و مردم 
اصفهان تقدیم شد، تصریح کرد: در یك سال گذشته با کمك کارکنان و همکاران شهرداري و بر اساس برنامه 

اعالم شده، با وجود همه سختي ها امور مربوط به شهر را به پیش بردیم.     
شهردار اصفهان ادامه داد: چهارشنبه گذشته انتخاب سه عضو شوراي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي سراسر کشور 

برگزار شد که شهرداري اصفهان، باالترین راي نمایندگان تمام شهرداري هاي کشور را کسب کرد و امیدوارم با دعاي خیر تمام شهروندان 
بتوانیم براي تمام شهرها و روستاهاي کشور گام هاي اساسي برداریم.   وي اضافه کرد: طی تفاهمی که شهرداری اصفهان با اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان امضا کرده است، پنجشنبه گذشته به طور رسمی فرآیند شکل  گیری و تدوین اساسی  ترین طرح شهر یعنی طرح 

جامع شهر با تاکید بر مسائل و مشکالت موجود، توسعه شهر و با تاکید بر آمایش شهری آغاز شد.   

اولین كارخانه تولید موتورهای برقی در اصفهان راه اندازی می شود
معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداري اصفهان گفت: خط مونتاژ اولین و بزرگترین کارخانه موتور برقی 

در شهر اصفهان در روزهای آینده با حضور مدیران ملی و استانی در شهرستان شهرضا افتتاح می شود.
به گزارش پویش مردمی ترافیك شهر اصفهان، علیرضا صلواتی اظهار داشت: خط تولید کارخانه کویرموتور 
با توجه به درخواست بازار، ظرفیت تولید 130 هزار دستگاه در سال را دارد. وی افزود: این موتورها دارای 

گواهینامه استاندارد ملی و مهمتر از آن با پالک ملی به شهروندان ارائه خواهد شد. معاون حمل و نقل و ترافیك 
شهرداري اصفهان گفت: از نقاط مثبت این محصوالت پاکرو می توان به شارژ شدن آن با استفاده از برق شهری 

اشاره کرد که به ازای هشت ساعت شارژ مسافتی نزدیك به 50 کیلومتر را طی مي کند. وی ادامه داد: باتوجه به 
آلودگی موتورهای بنزینی که تقریبا معادل شش خودرو سواری است با جایگزینی هر موتور برقی در واقع می توان به میزان 

قابل توجهی از آلودگی هوا و صوت شهر را کاهش داد. صلواتی خاطرنشان کرد: معاونت حمل و نقل و ترافیك با همکاری این تولید 
کننده درحال رایزنی با بانك های عامل جهت فروش اقساطی این محصوالت به شهروندان می باشد. وی افزود: از دیگر اقدامات معاونت حمل 
و نقل و ترافیك ایجاد زیرساخت ها و انجام طراحی و ساخت ایستگاه های شارژ جهت نصب در مناطق مرکزی شهر جهت تسهیل در استفاده 

شهروندان از این وسایل پاکرو است.

 FATF تصویب الیحه
تنها از باال رفتن نرخ 

ارز جلوگیری می کند 
و نمی تواند بدون 

برخورداری از سایر 
عوامل موثر در کاهش 

نرخ، آن را به قیمت 
واقعی اش برساند.

نایب رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان معتقد است این 
رویداد کشور را از گرفتار 
شــدن در وضعیتی بدتر 
از آنچه امروز در آن قرار 

دارد، نجات می دهد. 
مصطفي رناســی اظهار 
کرد: تصویب الیحه FATF و پیوستن 
ایران به آن امری بسیار ضروری و مسلم 
بود، اما متاســفانه عده ای بــا برخورد 
هیجانی و عوامانه تصویب این الیحه را 
به ضرر کشور می دانند، در حالی که اگر 
چنین اتفاقی نمی افتاد وضعیت و آینده 

بسیار خطرناکی پیش روی کشور بود.
وی ادامه داد: چنانچه این الیحه تصویب 
نمی شد، عواقب بسیار بدی برای کشور 
به همــراه داشــت. در واقع با دســت 
خودمان به دام دشمن می افتادیم. عدم 
پیوســتن ایران به این الیحه به معنای 
کمك مهمی بــرای اعمال تحریم های 
آمریکا با شــدت و تخریب بیشتر بود، 
چراکه حتی چین، اروپا و روســیه نیز 
در آن شرایط برای ما کاری از دستشان 

برنمی آمد.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در 
پاسخ به این پرسش که تصویب الیحه 
FATF چه تاثیراتی بــر کاهش نرخ 
ارز و ســایر بخش های اقتصادی کشور 
همچون صنعت و تولید خواهد داشت، 
گفــت: تصویب این الیحــه نمی تواند 
تاثیر آشــکار و قابل توجهی بر کاهش 
ناگهانی نرخ ارز داشته باشد، چراکه ارز 
از یك نرخ سیاسی و یك نرخ اقتصادی 
برخوردار اســت. نرخ اقتصــادی، نرخ 
پایدار اســت و تغییر آن به مولفه های 
کالن اقتصــادی و عواملــی همچون 

توسعه صادرات و افزایش فروش نفت 
بستگی دارد.

وی افزود: در حال حاضر نرخ واقعی ارز با 
توجه به شاخص های تورم و سبد کاال در 
ایران و در مقایسه با سایر کشورها بین 

هشت تا 10 هزار تومان است.

  تصویب FATF تنها از باال رفتن 
نرخ ارز جلوگیری می کند

رناســی تاکید کرد: تصویــب الیحه 
FATF تنهــا از بــاال رفتن نــرخ ارز 
جلوگیری می کنــد و نمی تواند بدون 
برخورداری از ســایر عوامــل موثر در 
کاهش نرخ، آن را به قیمت واقعی اش 

برساند.
وی با بیان اینکه تاثیر مسائل سیاست 
خارجی و فضــای هیجانی روابط ایران 
با سایر کشورها و به خصوص صادرات 
نفت از عوامل موثر بــر تعیین نرخ ارز 
است، گفت: اینکه نفت چطور و چقدر 
فروش بــرود و پــول آن را چطور به ما 
بدهند و بتوانیم درآمدمــان را از آنها 
بگیریم، تاثیر مستقیمی بر نرخ واقعی 

ارز دارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید 
کــرد: چنانچه نرخ ارز کنترل شــده و 
اوضــاع اقتصادی بهبود یابد، مســلما 
وضعیت صنعت و تولید در کشــور نیز 

بهبود خواهد یافت.

  تصویب الیحه FATF  گامی در 
جهت بهبود رابطه با دنیا

نایب رییس کانون کارفرمایان اســتان 
اصفهان نیــز در این خصــوص گفت: 
تصویب الیحــه FATF  گام مهمی 
در جهت بهبود و توســعه روابط ایران 

با دنیا است.
رضا چینی افزود: ایران امروز از وضعیت 
نامطلوبــی در حوزه اقتصــاد و تولید 
برخوردار اســت و هرچقــدر بتوانیم 
رابطه مان را با دنیا بهبود ببخشیم، در 
این دو حوزه به بهبــود وضعیت خود 

کمك کرده ایم.
وی با اشــاره به اینکه امــروز دو تفکر 
متفاوت در جامعه ما وجود دارد، اظهار 
کرد: یك تفکر معتقد است باید جلوی 
جهان بایســتیم و تفکر دیگر می گوید 
جهانی که قصد مقابله با آن را داریم ولو 
اینکه از نظر ما باطل باشد، باالخره باید 

با آن زندگی کنیم.

  تفکر ناامیــدی از آینده را در 
جامعه رواج ندهیم

وی افزود: اگر قرار باشد فرصت زندگی 
را از خود و نسل جدید جامعه بگیریم و 
تفکر ناامیدی از آینــده را در میان آنها 
رواج دهیم، به طور قطع نمی توانیم به 

آنچه در نظر داریم، برسیم.
نایب رییس کانون کارفرمایان اســتان 

اصفهان با بیان اینکه بهبود روابط ایران 
با دنیا به غیر از حوزه اقتصاد، در ســایر 
حوزه ها نیز مفید خواهــد بود، تاکید 
کرد: ما امروز در دنیا منزوی شــده ایم 
و تا کجا باید به این رویه ادامه بدهیم؟ 
من برای واحد تولیــدی تحت نظارت 
خود به قطعه ای نیاز داشتم و به دلیل 
عدم تولید آن در ایران، به ناچار به چین 
ســفر کردم، اما به من گفته شد چون 
پاسپورت ایرانی دارم، نمی توانیم قطعه 

به شما بفروشیم! 
وی با تاکید بر اینکه باید کمی رویکرد 
خود را در رابطه با دیگر کشورها تغییر 
دهیم، گفت: امروز فشار زیادی بر جامعه 
وارد می شــود و واحدهــای عمرانی و 
تولیدی یکی پــس از دیگری تعطیل 
می شــوند. حجــم زیــادی از جوانان 
تحصیلکرده بیکار هستند و به ناچار به 

فکر مهاجرت از ایران افتاده اند.
وی افزود: بــدون تردید تصویب الیحه 
FATF  گام نخست در مسیر آشتی با 
دنیا و برخورداری از روابط حسنه است. 
وی تصویب این الیحــه را در کاهش 
فشــار تحریم های آمریــکا علیه ایران 
موثــر دانســت و تصریح کــرد: این 
مســئله در تولید و اقتصــاد نیز موثر 
خواهد بود. مســلما هرچقدر بتوانیم 
 با دنیا هم جهت باشــیم، فشارها کمتر

 خواهد شد.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد؛  

FATF از ابتدای سال ۹۸؛نجات كشور از بحران اقتصادی با پیوستن به

نمایشگاه های اصفهان توسط بخش 
خصوصی برگزار می شود

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
گفت: بر اساس رویکرد جدید این شرکت، از ابتدای سال ۹۸ 
نمایشگاه های استان اصفهان توسط بخش خصوصی برگزار 

می شود.

علی یارمحمدیان صبح دیروز )شنبه( در جمع خبرنگاران اظهارکرد: 
از ابتدای سال جاری تاکنون به رغم شرایط سخت اقتصادی و تالطم 
بازار ارزی، 25 عنوان نمایشگاه در استان اصفهان  برگزار شده است.

وی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه عاله بر رونق بخشی به کسب و 
کار، می تواند امید بخش فعاالن هر صنف باشد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با بیان 
اینکه سیاست شرکت نمایشگاه ها در سال آینده واگذاری برگزاری 
نمایشگاه های استان به بخش خصوصی است، افزود: در این راستا 
برنامه ریزی های الزم انجام شده و از اول سال 9۸ نمایشگاه ها توسط 
بخش خصوصی برگزار می شود که امیدواریم این تغییر رویکرد باعث 

توسعه اقتصادی و توسعه صنعت نمایشگاهی استان باشد.
وی با اشاره به بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان 
)کامپیوتر و اتوماســیون اداری، مخابرات، استارت آپ( در اصفهان 
گفت: این نمایشگاه در روزهای 21 تا 25 آبان ماه امسال از ساعت 15 

تا 22 در اصفهان برگزار می شود.
یارمحمدیان افزود: با توجه به حضور شرکت های معتبر حوزه IT در 
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان، این نمایشگاه 

از جایگاه بسیار خوبی در کشور برخوردار است.
وی با بیان اینکه بیســت و چهارمین نمایشــگاه بین المللی اتوکام 
اصفهان یکی از باسابقه ترین نمایشگاه های این استان و حتی کشور 
به شمار می رود، تصریح کرد: این نمایشــگاه جزو پرمخاطب ترین 
نمایشگاه های ساالنه شناخته می شود و استمرار و نظم در برگزاری 

آن، یکی از مهم ترین شاخص های این نمایشگاه بوده است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با بیان 
اینکه به دلیل حضور شــرکت های معتبر و توانمنــد حوزه IT در 
اصفهان، این نمایشگاه از جایگاه مناسبی در کشور برخوردار است، 
افزود: حمایت مسئوالن و متولیان امر از این نمایشگاه را نیز می توان 

در افزایش و اعتبار آن مؤثر دانست.
یارمحمدیان خاطرنشان کرد: کیفیت حضور شرکت ها، رویدادها و 
برنامه های جانبی این نمایشگاه که ابعاد علمی نمایشگاه را تقویت 
می کند و همکاری شرکت نمایشــگاه های اصفهان با سازمان نظام 
صنفی رایانه ای استان به عنوان نهاد تخصصی این حوزه نیز از دیگر 

دالیل موفقیت این نمایشگاه به شمار می رود.
وی با بیان اینکه نگاه غیرتجاری به نمایشگاه اتوکام را می توان از دیگر 
عوامل مهم موفقیت این نمایشگاه دانست، گفت: این نگاه غیرتجاری 
باعث شده کیفیت رویدادهای جانبی و علمی نمایشگاه ارتقاء یابد 

و در انتخاب مشارکت کنندگان نیز دقت نظر خاصی اعمال شود.
یارمحمدیان اظهارکرد: در این نمایشــگاه، موضوعــات مرتبط با 
تولیدات داخلی و توجه به فعاالن حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

داخل کشور بیشتر مورد توجه قرار می گیرند.

پیوستن جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین 
مالی تروریسم یا FATF، در روزهای اخیر واکنش های مختلفی 
را از سوی کارشناسان سیاسی و اقتصادی به دنبال داشته است. 

عده ای سرســختانه این رویداد را »خیانت دولت« نام نهاده و 
هم  نظر با تعدادی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با آن 
مخالفت کردند و عده ای دیگر پیوستن ایران به این الیحه را گامی 
بسیار مهم و اثرگذار برای بهبود اوضاع سیاسی، اقتصادی و رفع 

بحران های متعدد فعلی می دانند.

گــزارش

ایسنا
گـــزارش
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      تاثیر مسائل سیاست خارجی و فضای هیجانی روابط ایران با سایر کشورها و به خصوص صادرات نفت از عوامل موثر بر تعیین نرخ ارز است، اینکه نفت چطور و چقدر فروش 
برود و پول آن را چطور به ما بدهند و بتوانیم درآمدمان را از آنها بگیریم، تاثیر مستقیمی بر نرخ واقعی ارز دارد.

خـــبــــر

65.2 درصد مدارس اصفهان به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز شدند

مدیرکل نوســازی مدارس اصفهان گفت: تاکنون با 
همت این اداره کل 65.2 درصد مدارس اســتان به سیستم گرمایشی 

استاندارد مجهز شدند.

محمد حسین سجاد افزود: طرح استاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس در 
کشور در سال های اخیر اجرا شد و در استان با هدف تامین ایمنی و سالمت جسمی 
و روحی دانش آموزان و بهینه سازی مصرف انرژی و فراهم کردن زمینه های مناسب 

فرآیند تعلیم و تربیت از سال 1392 آغاز شد. 
وی اظهارداشت : در ابتدای شروع طرح در این سال ، فقط 27 درصد مدارس استان 
و به نوعی هفت هزار و 406 کالس درس دارای سیستم های گرمایشی استاندارد 

بود که اکثر آنها فرسوده و از کار افتاده تلقی می شد. 
وی با بیان این که اکنون 10 هزار و 500 کالس درس استان به سیستم گرمایشی 
استاندارد مجهز شد، یادآور شد: برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر یکهزار و 260 

میلیارد ریال هزینه شد.
سجاد یادآور شد : در مجموع اکنون 17 هزار و 906 کالس درس در استان دارای 

سیستم های گرمایشی استاندارد است. 
وی در عین حال به نیاز 9 هزار و 175 کالس درس ) 37،5 درصد( به استاندارد شدن 
سیستم گرمایشی اشاره و اضافه کرد: در صورت تامین اعتبار، عملیات اجرایی این 

کالس ها آغاز می شود. 

 استاندارد سازی سیستم های گرمایشی مدارس به تاکید کارشناسان الزمه امنیت 
فضای تعلیم و تربیت و تامین ایمنی و سالمت جسمی و روحی دانش آموزان است. 
این ضرورت در پی پیشگیری از بروز حوادث تلخ و جانسوزی است که در سال های 
گذشته در فصل پاییز و زمستان در مدارس برخی مناطق کشور رخ داد و دردی ابدی 

بر دل جامعه بر جای گذاشت. 
از جملــه آن حــوادث مــی توان بــه آتش ســوزی مدرســه ای در روســتای 
ســفیالن از توابع اســتان چهارمحال و بختیــاری، همچنین حادثه ای مشــابه 
در مدرســه ای در روســتای»درودزن« مرودشــت از توابــع اســتان فــارس 
 وهمچنین غم انگیز تر حادثه ای در مدرســه »شــین آباد« پیرانشــهر اشــاره 

کرد. 
در بررسی های صورت گرفته مشخص شــد که نواقص بخاری نفتی و استاندارد 

نبودن این وسیله گرمایشی، عامل بروز این حادثه بوده است. 
براین اســاس وزیر آموزش و پرورش امسال پیش از آغاز ســال تحصیلی جدید، 
این خبر خوش را اعالم کرد که خوشبختانه در سال های اخیر، وسایل گرمایشی 

غیراستاندارد دیگر در مدارس وجود ندارد. 

ایمنا
خـــبــــر

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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ارسال بیش از 8.5 میلیارد تن كیلومتر فرآورده نفتی در منطقه اصفهان    
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان از رسید و ارسال بیش از هشت میلیارد و 643 میلیون تن کیلومتر نفت خام و فرآورده های نفتی 

از طریق خطوط لوله این منطقه در شش ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان، مجتبی بشارتیان با اعالم این خبر، گفت: طی شش ماه گذشته از طریق خط لوله 
مارون به اصفهان بالغ بر 15 میلیارد و 700 میلیون لیتر نفت خام از مناطق نفت خیز جنوب دریافت و به اصفهان ارسال شد که از این مقدار بیش از هشت میلیارد و 700 
میلیون لیتر به پاالیشگاه اصفهان تحویل و بیش از 6 میلیارد و 100 میلیون لیتر نفت خام مازاد بر نیاز این پاالیشگاه جهت تامین بخشی از خوراک پاالیشگاه های تهران و 
تبریز به منطقه تهران ارسال شد. وی در خصوص فرآورده های نفتی رسید و ارسال شده از طریق خطوط لوله این منطقه، افزود: در این مدت حدود سه میلیارد و 300 میلیون 
لیتر انواع فرآورده های تولیدی پاالیشگاه های بندرعباس از طریق منطقه جنوب شرق دریافت و به انبار نفت شهید منتظری اصفهان تحویل شد، عالوه بر این بیش از یك میلیارد و 970 

میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی تولیدی پاالیشگاه های اصفهان و بندرعباس از انبار نفت شهید منتظری دریافت و به طرف تهران ارسال شد.



برگزاری نشست ائمه جمعه و نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني اصفهان
در شصت و ششمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان سازمان تامین اجتماعی 
مکلف به اجرای ماده ٣٦ مبنی بر تمدید دفترچه بیمه گزاران شد. سید عبدالوهاب سهل آبادی در این جلسه 
از مدیران و روساي سازمان هاي دولتی  خواست در جلسات شورای گفت وگو به دنبال حل مسایل تولید 
و کار باشند و افزود: شرایط کنونی تولیدکنندگان مانند رانندگی بدون ترمز در جاده مه آلود پس از ریزش 

باران است که یک لحظه غفلت می تواند یک واحد تولیدی را به نابودي و ورشکستگی بکشاند. وی از تعطیلی 
روزشمار واحدهای تولیدی خبر داد و گفت:هر روز خبر تعطیلی یا ورشکستگی یک واحد تولیدی به گوش می 

رسد که با یک مصوبه حمایتی می توان از تعطیلی آنان جلوگیری کرد. سهل آبادی خواستار تمدید دفترچه کارگران 
واحدهای تولیدی که به دلیل مسایل اقتصادی نتوانستند حق بیمه را پرداخت کنند،شد و گفت:تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه 

نباید کارگران را از دریافت خدمات درمانی محروم کند . 
وی از برگزاري نشست مشترك ائمه جمعه استان اصفهان با اتاق های بازرگانی،تعاون و اصناف با هدف فرهنگ سازی استفاده از تولیدات 
داخلی خبر داد و گفت:مصرف کاالی ایرانی بایستی به صورت فرهنگ در جامعه نهادینه شود و نقش ائمه جمعه و جماعات در این راستا بسیار 

حایز اهمیت است.

»هرهفته همرکابی« به منطقه 10 رسید؛ شهر دوچرخه ها، برازنده نام اصفهان
مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان از برگزاری طرح »هر هفته همرکابــی« به میزبانی این منطقه 
از شــهرداری اصفهان خبر داد. عبدالرســول امامی در گفت و گو با خبرنگار پویش مردمی ترافیک 
 شهر اصفهان اظهار داشــت: طرح »هر هفته همرکابی«  از برنامه هایی اســت که در راستای طرح

 سه شنبه های بدون خودرو در دستور کار پویش مردمی ترافیک قرار گرفته و مهمترین هدف آن، ترویج 
فرهنگ دوچرخه سواری و همچنین استفاده از حمل و نقل پاك در راستای کاهش آلودگی های زیست 

محیطی است.وی افزود: شهرداری منطقه 10 جهت نمایش حمایت های خود از این طرح و همچنین تشویق 
شهروندان به استفاده از حمل و نقل پاك تصمیم گرفته است که در این طرح در روز سه شنبه هفته جاری شرکت 

کند. مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان  تحقق اهداف طرح  هر هفته همرکابی  را در گرو حمایت های مسئوالن شهری و 
همکاری شهروندان دانست و تصریح کرد: با اجرای چنین طرح هایی و تامین زیر ساخت های الزم، می توانیم شاهد شهری مملو از دوچرخه 
 سوار باشیم تا بار دیگر، اصفهان به عنوان شهر دوچرخه ها به ایرانیان معرفی شود. وی خاطرنشان کرد: طرح هر هفته همرکابی در روز

 سه شنبه 24 مهر،  با حضور مدیران و کارکنان شهرداری منطقه 10 اصفهان اجرا خواهد شد. شرکت کنندگان در این همایش دوچرخه 
سواری از ساختمان شهرداری منطقه 10 واقع در خیابان پروین اعتصامی تا خیابان دشتستان رکاب خواهند زد.

بودجه ســاالنه دولت از 
دو بخش منابع و مصارف 
تشکیل می شود که تلفیق 
بخش عمومی و اختصاصی 
اســت، اما در نهایت این 
بخش عمومی اســت که 
تامین کننده اصلی منابع 

و مصارف خواهد بود.
برای امسال دولت حدود ٣۸٦ هزار میلیارد 
تومــان منابع عمومــی دارد که با بخش 
اختصاصی، بودجه عمومــی آن در 44٣ 
هزار میلیارد تومان تراز می شود. در بخش 
منابع عمومی بودجه، درآمدها، واگذاری 
دارایی های سرمایه ای )نفت و فرآورده های 
آن( و واگذاری دارایی های مالی )واگذاری 

سهام شرکت ها و انتشار اوراق( قرار دارد.

 درآمدها یاری نکرد
بررسی جزییات آماری خزانه از عملکرد 
بودجه دولت در پایان مرداد امسال نشان 
می دهد که در بخش درآمدها برای سال 
جاری 21٦ هــزار و 100 میلیارد تومان 
پیش بینی شده بود و عملکرد مصوب آن 

در پنج مــاه به ۹1 هــزار و ۸00 میلیارد 
تومان می رسد که حدود ۵2 هزار و ۵00 
میلیارد تومان محقق شده است. این رقم 
در مقایسه با مصوب پنج ماهه حدود 40 
هزار میلیارد تومان عــدم تحقق دارد که 
ناشــی از عدم کســب کامل درآمدهای 
مالیاتی در این مدت است، چراکه رقم آن 
٦0 هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده 
بود ولی 42 هزار میلیارد تومان کســب 
شده است. از سوی دیگر در سایر درآمدها 
همین حدود عدم تحقق دیده می شــود. 
با این حال در بخش واگذاری دارایی های 
سرمایه ای که مربوط به نفت و فرآورده های 
آن است، عملکرد بیش از میزان مصوب 
پنج ماهه بوده است؛ به طوری که دولت 
برای مجموع سال حدود 10۷ هزار و ۵00 
میلیارد تومان پیش بینی کرده است که 
باید در این مدت 4۵ هزار و ٦00 میلیارد 
تومان محقق می شد، اما گزارش ها نشان 
می دهد تا ۵٣ هزار و ۹00 میلیارد تومان 
درآمد نفتی کسب شده است که بیش از 
۵000 میلیارد تومان اضافه دارد. افزایش 
تحقــق درآمدهای نفتــی را می توان در 
افزایش قیمت نفــت در بازارهای جهانی 
که تا بیش از ۷0 دالر برای هر بشکه بوده 
و همچنین افزایش قیمت دالر جستجو 
کرد؛ به گونه ای که دولت در بودجه سال 
جاری قیمت هر بشکه نفت را حدود ۵۵ 
دالر پیش بینی کرده بود و مبنای نرخ دالر 
برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال حدود 

٣۵00 تومان بوده اســت ولی از ابتدای 
امسال این نرخ برای دالر به حداقل 4200 
تومان طی سیاســت های ارزی که بانک 
مرکزی به اجرا گذاشــت،  افزایش یافته و 
از سوی دیگر قیمت هر بشکه نفت هم به 

طور متوسط تا 1۵ دالر رشد داشته است.
در بخش واگــذاری دارایی هــای مالی 
نیز افزایــش قابل توجهی بــرای تحقق 
درآمدهای آن مشــاهده می شود. این در 
حالی است که از ٦٣ هزار میلیارد تومان 
مصوب، پیش بینی شده بود تا 2٦ هزار و 
۷00 میلیارد تومان در پنج ماه اول سال 
محقق شود اما عملکرد، حاکی از کسب 
٣۹ هزار و ۷00 میلیارد تومان درآمد این 
بخش اســت که البته عمده آن به انتشار 
اوراق اســناد خزانه برمی گردد که دولت 
در چند سال اخیر برای تسویه بدهی های 

خود از آن استفاده می کند.
در مجموع در پنج ماهه ابتدایی امسال از 
٣۸٦ هزار و ۷00 میلیارد تومان پیش بینی 
شــده برای منابع عمومی بایــد در پنج 
دوازدهم آن 1٦4 هــزار و 100 میلیارد 
تومان محقق می شد، در حالی که گزارش 
عملکرد از تحقق 14٦ هزار و 100 میلیارد 
تومان حکایت دارد؛ بنابراین دولت در این 
مدت با عدم تحقق 1۸ هزار میلیارد تومان 

از منابع عمومی مواجه بوده است.

  عقب نشینی هزینه ها
در مقابل منابع دولت، مصارف بودجه قرار 

دارد که شامل سه بخش هزینه های جاری، 
عمرانی و تملک دارایی های مالی است.

برای هزینه هــای جاری کــه عمده آن 
را حقوق و دســتمزد کارکنان تشــکیل 
می دهد، 2۹0 هزار و ۹00 میلیارد تومان 
برای کل سال 1٣۹۷ منابع پیش بینی شده 
بود که باید در پنج ماهه ابتدای سال جاری 
تا 124 هزار و ۸00 میلیارد تومان هزینه 
می شد ولی عملکرد نشان از پرداخت 112 
هزار میلیارد تومانی دارد. کاهش پرداخت 
در بخش حقوق و دستمزد البته به معنای 
عدم پرداخت حقوق نیست، بلکه مربوط 
به صرفه جویی هایی است که می توان در 
این بخش انجام داد. این در حالی اســت 
که در مدت اخیر با توجه به نوسانات بازار 
ارز و افزایش تورم و رشــد قیمت ها حتی 
بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان که 

برای ســال جاری تا حداکثر 20 درصد 
پیش بینی شــده بود، مطرح شد ولی به 
هر صورت چگونگی تامین منابع و اثرات 
تورمی احتمالــی آن موجب لغو افزایش 
مجدد حقوق شــد. به هر حال باید برای 
پرداخت این افزایــش منابع پیش بینی 
می شــد آن هم در حالی که حتی در پنج 
ماه اول ســال با توجه به عــدم تحقق در 
بخشی از بخش های درآمدی هزینه های 
جاری نیز تحقق کامل نداشــته است. در 
بخش عمرانی که مربوط بــه پروژه های 
عمرانی می شــود دولت برای سال جاری 
٦2 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده 
که باید برای پنج دوازدهم سال تا 2٦ هزار 
و ٣00 میلیارد تومان محقق می شد ولی 
گزارش ها از این حکایت دارد که 24 هزار و 
۹00 میلیارد تومان پرداخت در این بخش 

انجام شده است که بار دیگر نشان دهنده 
عقب ماندن پروژه های عمرانی از ســهم 

اصلی خود در بودجه است.

 ۶۴۰۰ میلیارد تا کسری
در نهایت باید گفت که از مجموع منابع و 
مصارف محقق شده منابع حدود 14٦ هزار 
و 100 میلیارد تومان و مصارف 1٣۹ هزار 
و ۷00 میلیارد تومان بوده است که نشان 
می دهد ٦400 میلیارد تومان مازاد باقی 
مانده و در این حالت با وجود عدم تحقق 
منابع در برخی بخش ها فعال کسری بودجه 
در پنج ماهه ابتدایی امســال ثبت نشده 
است، چراکه کسری در زمانی خواهد بود 
که مقابل مصارف انجام شده منابعی وجود 
نداشته باشــد ولی در این مدت با کاهش 

منابع، هزینه ها نیز کاهش داشته است.

جزئیات دخل و خرج پنج ماهه دولت؛

»نفت« و »اوراق« به داد بودجه رسید

خبرهای دو خطیگردشگری

 در این حالت با وجود 
عدم تحقق منابع در 
برخی بخش ها فعال 

کسری بودجه در پنج 
ماهه ابتدایی امسال 

ثبت نشده است، 
چراکه کسری در 

زمانی خواهد بود که 
مقابل مصارف انجام 
شده منابعی وجود 

نداشته باشد ولی در 
این مدت با کاهش 
منابع، هزینه ها نیز 
کاهش داشته است.

با وجود محقق نشدن بخشی از منابع دولت در پنج ماه ابتدایی 
امسال به ویژه در حوزه درآمدها، کاهش مصارف باعث شده فعال در 
این مدت کسری بودجه نداشته ایم. این درآمدهای نفتی و انتشار 
اوراق بوده که توانسته کم کاری بخش مالیاتی و سایر درآمدها را 

جبران کند.

دنیای اقتصاد :
گـــزارش

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اقتصاد ایران
۰3
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ISFAHAN
N E W S

زیان ۱۸ میلیارد دالری 
دارندگان ارزهای 
مجازی در سه روز

ســایت مرجع »کوین مارکت« 
اعالم کرد ارزش کل بازار ارزهای 
مجازی جهانی در سه روز گذشته 
حدود 1۸ میلیــارد دالر کاهش 

داشته است.
به گزارش سی ان بی سی، پس از 
آن که اعالم شــد بازار ارز مجازی 
»بیت فینیکس« کلیه سپرده های 
ارزی مجــازی را تعلیق می کند، 
روند ریزش قیمت ارزهای مجازی 
تشدید شــد به گونه ای که ارزش 
بیت کوین در سه روز پنج درصد و 
»اترتیوم« 1۸ درصد کاهش یافت.

ارزش بیت کوین که با ارزش ترین 
و پرمبادله ترین ارز مجازی جهان 
است، هفته گذشته برای نخستین 
بار در ماه اخیر به زیر ٦200 دالر 
رســید. تا پایان روز جمعه، ارزش 
کل بازار ارزهــای مجازی جهانی 
با 21۹ میلیارد دالر رسید که در 
مقایســه با رکورد ثبت شده ۸20 
میلیارد دالری در ژانویه امســال، 

تقریبا یک چهارم شده است.
جو پاســکال، بنیان گــذار مرکز 
ارزهــای مجــازی » بیــت بول 
کپیتال« گفــت فضای نامطمئن 
بازارهــای بورســی در جهان به 
ارزهای مجازی نیز سرایت کرده 
اســت: وقتی که نوســانات بازار 
بورس تشدید می شــود، عده ای 
در بازار ارزهای مجازی نیز دچار 

اضطراب می شوند.
 ایــن نخســتین بار نیســت که

 ارز هــای مجازی دچــار چنین 
نوســان شــدیدی می شــوند، 
پیشــتر و در مــاه فوریــه، پس 
از آن کــه گــوگل اعــالم کرده 
بود پرداخــت هزینــه تبلیغات 
با اســتفاده از ارزهای مجازی را 
ممنوع خواهد کــرد، ارزش این 
ارزها کاهش بســیار شدیدی را 
تجربه کرده بــود و تنها طی 24 
ساعت، ارزش بازار از حدود ٣۷٣ 
 میلیارد دالر به ٣10 میلیارد دالر 

رسید.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

همسایگان ایران در صدر 
پردرآمدهای گردشگری

در  »مسترکارت« 
گزارش ساالنه خود، 
شهرهای جهان را 
به لحاظ عملکردشان در جذب گردشگر و 
درآمدزایی از طریق توریسم بررسی کرده 
و بر این اساس به ترتیب شهرهای دبی، مکه 
و لندن پردرآمدترین شهرهای جهان در 
صنعت گردشگری و در سال ۲۰۱۷ بوده اند.

این گــزارش آماری که به موجب آن دو شــهر 
پردرآمــد جهان به لحاظ توریســتی از منطقه 
خاورمیانه معرفی شده، به خصوص می تواند مورد 
توجه ایران قرار بگیرد؛ دبی که در سال 201۷ و 
همچون سال 201٦ حائز عنوان پردرآمدترین 
شهر جهان در صنعت گردشگری شده، بخش 
قابل توجهی از گردشــگران خود را به واســطه 
بهره گیری کارآمد از ظرفیت های توریســتی 
سواحل خلیج فارس جذب می کند و آن چه شهر 
مکه را در سال 201۷ به رتبه دوم این فهرست 
رسانده، اهمیت و ظرفیت باالی موجود در این 
شهر مقدس مســلمانان در حوزه گردشگری 
زیارتی است که در سال 201۷ بیش از هر زمان 
دیگری منجر به درآمدزایی شــده است. بنا به 
داده های »مسترکارت«، درآمد ۷0/ 2۹ میلیارد 
دالری دبی و درآمد 4۵/ 1۸ میلیارد دالری مکه 
از گردشگران ورودی خود بار دیگر لزوم توجه و 
بهره گیری از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در 
صنعت گردشگری کشور را که از مواهب طبیعی 

و 
زیارتی کم وبیش مشــابهی برخوردار است، 

یادآور می شود.
»مســترکارت« همچنین در فهرستی دیگر، 
پربازدیدترین شــهرهای جهان را نیز معرفی 
کرده که بر اساس آن شهر های بانکوك، لندن 
و پاریس هریک به ترتیــب با جذب 20 میلیون 
و ۵0 هزار گردشــگر، 1۹ میلیون و ۸٣0 هزار 
گردشــگر و 1۷ میلیون و 440 هزار گردشگر 
رتبه بندی ســال 201٦ را تکرار کرده اند. این ٣ 
شهر برمبنای گزارش های منتشر شده از طرف 
»مسترکارت« از ســال 2012 تاکنون همواره 
٣ رتبه برتر پربازدیدترین شهرهای جهان را در 
انحصار خود حفظ کرده انــد و همچنان آینده 
روشنی نیز برای گردشــگری آنان پیش بینی 
می شــود.  با این حال شــاید آن چه که بیش از 
هرچیز در این فهرست قابل توجه باشد، بازگشت 
مقتدرانه استانبول و آنتالیا به فهرست 20 شهر 
پربازدید جهان در سال 201۷ باشد که به ترتیب 
با ثبت رشدی چشمگیر به میزان ۸/ 1٦ درصد و 
۹/ ۵۹ درصد نسبت به سال 201٦، خبر از احیای 

صنعت گردشگری در ترکیه می دهد.

  پردرآمدترین ها
بنا به گــزارش »مســترکارت«، درحالی دبی 
با اختالفی قابل توجه در صــدر پردرآمدترین 
شهرهای جهان به لحاظ گردشگری قرار گرفته 
که به نظر می رســد بخش قابل توجهی از این 
درآمد ناشی از این امر باشد که این شهر به عنوان 
مقصد تفریحی لوکس در سراسر جهان پذیرفته 
شده و عموم گردشگرانی که به این شهر مراجعه 
می کنند، گردشــگرانی مرفه هستند. متوسط 

هزینه های روزانه یک گردشگر در دبی ۵٣۷ دالر 
ارزیابی شده است و این در حالی است که این رقم 
برای شهرهای پاریس، سنگاپور و لندن به ترتیب 
٣01 دالر، 2۸٦ دالر و 1۵٣ دالر است. همچنین 
»مسترکارت« پیش بینی می کند دبی در سال 
201۸ نیز در درآمدزایی از صنعت توریســم به 
موفقیت های خود ادامه دهد و درآمد ساالنه این 
 شهر از گردشــگران که در سال 201۷ به میزان

 ۷0/ 2۹ میلیارد دالر بوده، در سال 201۸ نزدیک 
به ۸ درصد رشد پیدا کند.

اما شهر مقدس مســلمانان در حالی رتبه دوم 
پردرآمدترین های گردشــگری در سال 201۷ 
را به خود اختصــاص داده که متوســط هزینه 
روزانه هر بازدیدکننده در آن 1٣۵ دالر ارزیابی 
شده است و به نظر می رسد طوالنی بودن مدت 
اقامت بازدیدکنندگان مکه موجب شــده این 
شــهر، این مقدار درآمد را از گردشگران حاصل 
کند. درآمد ســاالنه مکه از زائران و گردشگران 
4۵/ 1۸ میلیارد دالر بود که پیش بینی می شود 
این رقم در سال 201۸ حدود 4/ ۷ درصد رشد 
پیدا کند. در رتبه سوم این فهرست نیز پایتخت 
انگلستان قرار گرفته که در سال 201۷ توانست 
4۵/ 1۷ میلیــارد دالر از بازدیدکنندگان خود 
درآمد حاصل کند؛ امری که نشــان از افزایشی 
یک میلیارد و ٣۷0 میلیون دالری نسبت به سال 
201٦ دارد. اما »مسترکارت« در گزارش خود 
چشم انداز بسیار روشنی برای گردشگری لندن 
در سال 201۸ متصور شده و پیش بینی می کند 
درآمدهای حاصل از گردشگری این شهر در این 
سال به میزان ٦۸/ 1٣ درصد رشد یابد. رتبه های 
چهارم و پنجم این فهرست را دو شهر توریستی از 
شرق آسیا به خود اختصاص داده اند؛ سنگاپور در 
سال 201۷ بیش از 1۷ میلیارد دالر از گردشگری 
درآمد داشــته و بانکوك نیز در این سال با ثبت 
درآمد ٣٦/ 1٦ میلیارد دالری از بازدیدکنندگان 
پرشمار خود، نسبت به سال 201٦ بیش از 21 
درصد درآمدهای خــود در این حوزه را افزایش 
داده اســت. در ادامه این فهرست نیز شهرهای 
نیویورك، پاریس، پالما ده مایورکا، توکیو و پوکت 
قرار گرفته و رتبه های ششــم تا دهم را به خود 
اختصاص داده اند.  یک نکته قابل توجه در فهرست 
بیست شهر پردرآمد جهان در حوزه گردشگری، 
کاهش قابل توجه درآمدهای سئول در این حوزه 
و به دنبال آن تنزل رتبه پایتخت کره جنوبی در 
این فهرست است. سئول در سال 201٦ موفق 
شده بود ٦٦/ ۹ میلیارد دالر از گردشگران ورودی 
خود حاصل کند و رتبه نهم پردرآمدترین ها را در 

این سال به خود اختصاص دهد.
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      صبح دیروز )شنبه(   شورای عالی ترابری کشور در دویست و نهمین جلسه خود پیشنهاد سازمان 
راهداری برای تعیین نرخ کرایه حمل و نقل جاده ای کشور به تن ـ  کیلومتر را رسما تصویب کرد.

      رییس کل بانک مرکزی معتقد است که همراهی دولت در پیشبرد سیاست های بانک مرکزی و 
پشتیبانی دو قوه دیگر، شرط اساسی فائق آمدن بر مشکالت است.

      علی رغم دستورالعمل فروش مستقیم مواد اولیه بطری به تولیدکنندگان نهایی محصول، کماکان این 
موضوع اجرایی نشده است و نیازمند ورود مستقیم مسئوالن تصمیم گیر برای اجرای آن است.

      وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، امیر ناظمی را به عنوان معاون وزیر و رییس ســازمان فناوری 
اطالعات منصوب کرد.

     قیمت نفت خام سنگین ایران در هفته منتهی به پنجم اکتبر )۱3مهرماه( ۲ دالر و 9 سنت افزایش 
یافت و به بشکه ای ۸۱ دالر نزدیک شد.

    رییس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران گفت: برآورد علمی نشان می دهد که ظرفیت صادرات گل و 
گیاه زینتی کشور یک میلیارد دالر در سال است که فقط پنج درصد آن محقق می شود.



کسب و کار
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استارت آپ حوزه گردشگری و صنایع دستی در همدان برگزار می شود
همزمان با چهلمین اجالس جهانی گردشگری استارت آپ حوزه گردشگری و صنایع دستی در همدان 

برگزار می شود.
 همزمان با چهلمین اجالس جهانی گردشگری استارت آپ حوزه گردشگری و صنایع دستی در همدان 
برگزار می شود و این استارت آپ فرصت استثنایی ارائه محصوالت خدمات نوآورانه به اعضای سازمان 

گردشگری میهمان در اجالس که شامل ، فعاالن ، متخصصین و سرمایه گذاران بین المللی حوزه گردشگری 
هستند را فراهم می کند. 

این رویداد در راستای توسعه فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان و زمینه سازی برای ایجاد کسب وکارهای نوپا، به 
عنوان نخستین استارت آپ گردشگری در استان و به منظور ارائه راه حل نوین در رونق گردشگری برگزار می شود.

خلق ایده، کشف فرصت های ناب و ایجاد فرصت اشتغال، از دیگر اهداف این استارت آپ است که به همت میراث فرهنگی و صنایع 
دستی و گردشگری استان ، اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن کشاورزی همدان و مرکز رشد دانشگاه بوعلی سینا همدان در آبان ماه 1397 ) 

»نوامبر«2018( در هتل بین المللی باباطاهر، برگزار می شود.
عالقمندان برای حضور در این استارت آپ می توانند از طریق ثبت نام در سایت event.hstp.ir تا 30 مهر ماه اقدام کنند.
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اشتغال زایی در 
صنایع معدنی با 

کمک استارت آپ ها
 

استارت آپ چند سالی می شود که 
در ایران نیز رونق پیدا کرده است. 
برگزاری رویداد هــای مختلف و 
گردهمایی های متعــدد در طول 
سال های گذشــته کمک کرده تا 
همزمان با دیگر کشور ها، کاربران 
ایرانی نیز در تب و تاب استارت آپ 

راه انداختن قرار بگیرند.
اســتارت آپ یک کســب و کاری 
اســت که قســمتی از آن مبتنی 
بر فناوری اســت. هر کسب و کار 
 که بر پایــه فناوری اســت، لزوما 
اســتارت آپ نیســت، ولی همه 
اســتارت آپ ها به طــرزی از وب، 
موبایل، اینترنت و تکنولوژی های 
جدید اســتفاده می کنند تا رشد 
باالیی داشــته باشــند و به تعداد 
کاربران باالیی برسند. صادرات مواد 
معدنی ایران درحال حاضر به دلیل 
موانع موجود در بازارهای هدف با 
چالش های بســیاری روبه رو است 
در حالی که شــرکت های معدنی 
می توانند با تشکیل استارت آپ های 
معدنی، تحول بزرگی در کسب و کار 

خود ایجاد کنند.
تجربه نشان می دهد ارتباط نوآوری 
و استارت آپ با صنعت و معدن کشور 
سخت است. متاســفانه در بخش 
معدن نوآوری نیست و این موضوع با 
ذات استارت آپ همخوانی ندارد در 
حالی که در جوامع الکترونیک برای 

موج سواری مدام تغییر می کند.
هر ایده ای دوره های ســه تا هفت 
ســاله دارد و دوام پذیر نیســت اما 
بخش معدن با تفکرات سنتی خو 
کرده و نفوذ استارت آپ به صورت 
عمقی در بخش معدنکاری دشوار 
است. بنابراین چالش های بسیاری 
در این عرصه وجود دارد و مدیران 
قدیمــی بخش صنعــت و معدن 
فقط مقاومت می کنند که دســت 

به ساختار موجود نزنید.
در حالی که اگر شعار داده می شود 
که درآمدهای معدنی را جایگزین 
درآمدهــای نفتــی کنیــد، باید 
استارت آپ را در بخش معدن جدی 
بگیرید. برای اینکه اکوسیســتم 
استارت آپ در بخش معدن شکل 
گیرد، سیاستگذاری درست، منابع 
مالی، منابع انسانی و فرهنگ سازی 
باید وجود داشــته باشــد. از این 
فاکتورها منابع انسانی وجود دارد 
اما منابع انسانی دانشگاهی دارای 
مهارت، شاید کمتر داشته باشیم. 
ضمن اینکه مقاومت فرهنگی در 
بدنه مدیریتی شرکت های معدنی 
به شدت دیده می شود. ضمن اینکه 
زیرساخت های قانونی و بازارسازی 
برای فعالیت استارت آپ معدنی نیز 
باید بررسی شود و به آن پرداخت. به 
نظر می رسد رمز یا فوت کوزه گری 
موفقیت و فراگیری استارت آپ های 
معدنی در دســت بــا تجربه ها و 

موسفیدهای بخش معدن است.
به اعتقاد کارشناسان با تولد استارت 
آپ های معدنی، هم اشتغال زایی در 
کل کشور افزایش می یابد هم برای 
بخش معدن اشــتغال زایی باالیی 
شــکل خواهد گرفــت و از طرفی 
می توان شــاهد رونق این حوزه و 

حضور ایده های جدید بود. 
رشد حوزه معدن و صنایع جانبی 
آن )باالدســتی، میان دســتی و 
پایین دستی( و داشتن چرخه تولید 
در این زمینه می تواند حتی مانند آب 
روی آتش عمل کند و در بسیاری 
از مناطق محروم نــرخ بیکاری را 

به صورت محسوسی کاهش دهد.

مهر
یــادداشت
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ابهاماتی که در مورد واژه  
خود مدیریتی وجود دارد، 
سبب می شود که تعریف 
آن کمی دشــوار باشد. با 
این حال، در بســیاری از 
بررســی ها آن را به عنوان 
ترکیبی از رفتارها تعریف 
می کنند که بر چگونگــی مدیریت کار و 
زندگی توســط افراد داللت دارد. دانیل 
 )Daniel Goleman گلمــن )
نویسنده  کتاب مشهور »هوش هیجانی« 
این مهــارت را با شــش ویژگی توصیف 
می کند: خویشــتن داری؛ روشن بینی؛ 
سازگاری؛ دستاوردها؛ ابتکار؛ خوش بینی.

رابرت کلــی )Robert Kelley( در 
کتاب خود به نام »چگونــه یک کارمند 
استثنایی باشیم«، یک فصل کامل را به 
خود مدیریتی اختصاص داده اســت. بر 
اســاس تحقیقات او، موارد زیر در خود 

مدیریتی از اهمیت باالیی برخوردارند:
پای بندی به تعهدات و مسئولیت پذیری 
در قبال اهداف شخصی و حمایت از اهداف 

سازمانی؛
اطمینان یافتن از اینکــه پروژه هایی که 
انجام می شوند برای سازمان ارزش آفرین 

هستند؛
توسعه  مهارت های بهره وری شخصی به 

منظور مدیریت زمان و تعهدات؛
ایجاد شبکه  گسترده  ارتباطات انسانی 
به منظــور بهره گیــری از تخصص های 
درون سازمانی و برون سازمانی برای حل 

مسائل پیچیده؛
تمایل داشــتن برای پذیــرش تغییر و 
تجدیدنظر درباره  ساختارهای سازمانی 
و تعاریف شــغلی، در صورت پدید آمدن 

فرصت های جدید

 کارمنــدان اســتثنایی چــه 
ویژگی هایی دارند؟

کارمندان استثنایی، به طور ذاتی توانایی 
مدیریت شغل و حرفه  خود را دارند. این 
افراد با ارائه  نتایج و دستاوردهای باارزش 
به سازمان، فرصت های بیشتری را برای 
انتخاب پروژه های ســودمند به دســت 
می آورند و با تمام وجود می کوشــند به 
منظور پیشــبرد هر چه بیشــتر اهداف 
 شغلی، مهارت های جدیدی یاد بگیرند.

خود مدیریتی شامل ســه  مهارت مهم 
اســت. اگر می خواهید به یــک کارمند 
استثنایی تبدیل شــوید، باید آنها را یاد 
بگیرید و در خود تقویت کنید. حتی اگر 
هم نتوانستید استثنایی شوید، دست کم 
فرد موفقی خواهید بود. آن ســه مهارت 

عبارتند از:
مدیریت زمان و وظایــف؛ ایجاد انگیزه 
در خود و توانایی برای یادگیری مســائل 
 جدید به منظور پشتیبانی از اهداف شغلی؛

ایجاد و گسترش یک شــبکه  ارتباطات 
انسانی.

برای تقویت این مهارت ها، سه  روش وجود 
دارد که می توانید از آنها استفاده کنید:

ارزش آفرینی برای ســازمان با شناخت 
عوامل کلیدی موفقیت در آن و بررســی 
روش هایی که ســازمان های مشــابه در 
 همان موارد به موفقیت دست یافته اند؛

شناسایی اهداف بلندمدت شغلی و انتخاب 
درســت پروژه هایی که هم برای سازمان 
 و هم برای شــغل تان ارزشــمند باشند؛

در میان گذاشتن موفقیت هایتان با دیگران 
و کمک به آنها، تا به اهداف شان برسند. 
پرسش اساسی که در اینجا مطرح می شود 
این است که آیا این مهارت ها از بدو تولد 
همراه انسان هستند یا می توانند از طریق 
تمرین و صرف زمان حاصل شــوند؟ در 

واقع، برخــی افراد خوش شــانس با این 
مهارت ها زاده می شوند، اما بسیاری از ما 
مجبور هستیم با تمرین و تفکر عمیق به 

این مهارت ها دست یابیم.
اینکه هر فرد چگونــه وظایف و تعهدات 
خود را مدیریت می کند، کامال به خود او 
بستگی دارد و روشی منحصربه فرد است. 

هرگز این طور نیست که در هر کاری، دو 
نفر رویکردی دقیقا یکسان داشته باشند. 
به همین دلیل، باید با تالش زیاد و کسب 
تجربه، به این نتیجه برسید که کدام کار 
برای تان بهتر اســت. به یاد داشته باشید 
وقتی وظایف تان تغییر می کند، باید آن قدر 
انعطاف پذیر باشید تا دوباره تعهدات خود 

را مدیریت کنید. به عنوان مثال، یکی از 
مهارت های ضروری در مبحث مدیریت، 
مدیریت تاریخ های تقویم است. هنگامی 
که برای هــر کاری، تاریخ و زمان خاصی 
را در تقویم مشــخص می کنیــد، تمام 
وظایف تان در موقع مناســب خود انجام 

خواهند شد.
بــرای اینکه یــک کارمند اســتثنایی 
باشــید، ابتدا باید درک کنید که چگونه 
می توانید برای سازمان تان ارزش آفرین 
باشید. آموزش عالی، فرایند پیچیده ای 
دارد و عملکــرد هــر دانشــگاه )از نظر 
جریان اطالعات و نوع تصمیم گیری( با 
دانشگاه دیگر متفاوت است. برای اینکه 
با نحوه  عملکرد مؤسسه  آموزش عالی تان 
آشــنا شــوید و فرصت هایی را که برای 
ارزش آفرینی وجود دارند شناسایی کنید، 
باید تالش کنید از دیدگاهی متفاوت به 
آن بنگرید. با این کار می توانید به سازمانی 
که در آن کار می کنید، نتایج درخشانی 
ارائه بدهید و به عنوان یک کارمند عالی 

شناخته شوید.

یاد گرفتــن مهــارت خــود مدیریتی 
فرایندی زمان بر اســت و چند ســال به 
طول می انجامد. افــراد برای درک اینکه 
چه کارهایی برای آنها ســودمند است و 
برای کسب استقالل و فرصت های بیشتر 
)همچنان که در شــغل خود پیشرفت 

می کنند(، به زمان نیاز دارند. 
هر کارمنــد، نقاط قــوت و ضعفی دارد. 
این یک حقیقت آشکار است، اما تحلیل 
باکینگهام در این باره بسیار جالب است. 
او بر این باور است که بیشــتر مدیران و 
کارفرماها زمان زیــادی را برای تقویت 
نقاط ضعف کارمندان صرف می کنند، در 
حالی که از نقاط قوت آنها غافل می مانند. 
باکینگهام می گوید: »درست است که با 
تمرکز بر نقاط ضعف کارمندان می توان 
آنها را بهبود بخشید، اما آیا بهتر نیست این 
زمان را برای تقویت نقاط قوت آنها صرف 
کنیم؟ با این کار می توانیم مسئولیت های 
بیشــتری به آنها بدهیم تــا بتوانند در 
زمینه ای که در آن مهارت بیشتری دارند و 
 مورد عالقه شان نیز هست، موفق شوند.«

یک مهارت بسیار مهم ؛   

خود مدیریتی را بیاموزید !

باکینگهام می گوید: 
»درست است که با 

تمرکز بر نقاط ضعف 
کارمندان می توان آنها 
را بهبود بخشید، اما آیا 

بهتر نیست این زمان 
را برای تقویت نقاط 

قوت آنها صرف کنیم؟ 
با این کار می توانیم 

مسئولیت های 
بیشتری به آنها بدهیم 
تا بتوانند در زمینه ای 

که در آن مهارت 
بیشتری دارند و مورد 
عالقه شان نیز هست، 

 موفق شوند.«

یکی از مهارت های بســیار مهم که در اقتصاد دانش بنیان 
به عنــوان یک نیــاز اساســی در نظر گرفته می شــود، 
 )self-management( مهــارت خــود مدیریتــی
اســت. این مهــارت بــرای محکــم کــردن پایه های 
 موفقیــت )خواه فردی خواه ســازمانی( ضروری اســت.
خود مدیریتی یکی از حوزه های هوش هیجانی )EQ( است. 
نظریه  هوش هیجانی که امروزه بــه یکی از پرطرفدارترین 
مباحث سازمانی تبدیل شده است، شامل شناخت و کنترل 
هیجان ها و عواطف فردی است. اما پیش از آنکه وارد بحث خود 

مدیریتی شویم، ابتدا باید این مهارت را تعریف کنیم.

 
استارت آپ

رشد استارت آپ های فین تک اندونزی

نتیجه چنین رویکردی در بلند مدت، رشد فزاینده تولید، ارتقای سطح درآمد در 
کشور و بالندگی اقتصادی است. اعتباردهی به استارت آپ های فین تک اندونزی 

نیز دقیقا در همین راستا مورد بررسی قرار می گیرد.

سیاست های کنونی دولت اندونزی، روی تشویق برای سرمایه گذاری در کسب وکارها و 
افزایش میزان مصرف در کشور برای نیل به اهداف بلندپروازانه رشد اقتصادی متمرکز 
شده است. سرمایه گذاری های به ثبت رسیده در سال گذشته حاکی از برخی روندهای 
نزولی هستند؛ اما در حالت کلی، میانگین رشد ۵ درصدی چیزی است که آمار و ارقام نشان 
می دهند. این امر می تواند ناشی از کمبود تقاضا برای اعتبار باشد. دلیل دیگر نیز می تواند 
دسترسی محدود یا عدم دسترسی واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی و قشر متوسط 

جامعه به اعتبارات باشد.

   محدودیت اعتباردهی فین تک اندونزی برای واحدهای کوچک و متوسط 
اقتصادی و قشر متوسط جامعه

کشور اندونزی شامل بیش از ۵7 میلیون میکروشرکت یا شرکت کوچک است، اما تنها 

یک درصد از این تعداد می تواند همانند یک واحد 
کوچک یا متوســط اقتصادی ایده آل رشد کند. 
با وجود این که ظهور بازارهــای آنالین و موبایلی 
هم چون توکوپدیا )Tokopedia( و بوکاالپاک 
)Bukalapak( زمینه را برای رشد این واحدها 
مهیا ساخته است، اما محدودیت اعتبار مانع از رشد 
بسیاری از کسب وکارهای دیگر در این حوزه  می شود.

طبق برآوردها، محدودیت در دسترسی این شرکت ها 
 Gross( به اعتبــارات، تولیــد ناخالص داخلــی
Domestic Product( اندونــزی را چیزی در 
حدود 130 میلیارد دالر کاهش داده است که معادل 

1۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور است.
یکی از محدودیت هایی که مانع اعتباردهی می شود، 
مشکل ساختاری اســت، چرا که بانک های سنتی به 
دنبال وثیقه برای اعطای وام هستند و استارت آپ های 
توانایی و بودجه  الزم برای انجام این کار را ندارند. از این 
رو، سیستم بانکداری سنتی اندوزی قادر به اعطای وام به 
این کسب وکارها نیست. آنچه که واضح است، دستیابی به روشی برای اعتباربخشی به این 

کسب وکارها، می تواند گره از بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور بگشاید.
از منظر کاربران نیز مشاهده می شود که بودجه در نظر گرفته شده برای خانوار تنها 17 
درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است، درحالی که این رقم 
برای کشــورهای همســایه چون تایلند و مالزی معادل 70 درصد است. این آمار نشان 
می دهند که اندونزی نسبت به همتایان خود در این حوزه ضعیف عمل کرده و در خالل 

ضعف خود متحمل مصرف پایین و نرخ رشد اقتصادی اندک است.
بدیهی است که محدودیت در اعتباردهی فین تک اندونزی به کاربران، نه تنها فعالیت های 
اقتصادی آنها نظیر خرید کردن را با مشکل مواجه می کند، بلکه منجر به محدودیت در 
سرمایه گذاری های کاربران در مواردی چون خانه و زمین نیز خواهد شد. مشکل زمانی 
حادتر می شود که بسیاری از خانواده های قشر متوسط جامعه، توانایی فرستادن فرزندان 

خود به دانشگاه را نیز ندارند.
نرخ ثبت نام اندونزیایی ها در دوره آموزش عالی تنها 27 درصد است که نسبت به کشورهای 
توسعه یافته )با رقم 7۴ درصد( آماری بسیار پایین و تکان دهنده است. میانگین کل هزینه 

سرانه تحصیل در این کشور معادل 1۴3 درصد از تولید ناخالص داخلی است که در مقایسه 
با ایاالت متحده آمریکا، با میانگین ۵1 درصد، رقمی قابل توجه است. به همین دلیل نیز 
بیش از 870000 نفر از دانش آموزان اندونزی از تجربه تحصیالت آموزش عالی باز می مانند.

به عنوان کشوری که اقتصادی عمدتا مبتنی بر پول نقد دارد، بسیاری از اندونزیایی ها فاقد 
دسترسی به منابع موثق اطالعات مالی هستند که توسط موسسات مالی کامال به صورت 
سنتی مورد استفاده قرار می گیرند. عالوه بر آن، بسیاری از بانک های بزرگ اندونزی بخش 
عمده ای از ســود خالص هنگفت منطقه را به خود اختصاص داده اند و از این رو، تمایل 
چندانی برای مشارکت در طرح های وام دهی و اعتباردهی نشان نمی دهند.  به همین دلیل 
نیز حجم انبوهی از مصرف کنندگان و واحدهای کوچک و متوسط تجاری خارج از سیستم 

اعتباری کشور باقی می مانند و طبیعتا رشد اقتصادی اندوزی را با رکود مواجه می کنند.

  اعتباردهی به استارت آپ های فین تک اندونزی ، تنها راه نجات
حوزه فین تک، یکی از داغ ترین حوزه های کشــور اندونزی برای ســرمایه گذاری طی 
18 ماه گذشــته بوده است. بر اســاس گزارشات منتشــر شــده، در میان 2۶ قرارداد 
اعالم شده در ســه ماهه پایانی ســال 2017، یک ســوم از قراردادها مربوط به حوزه 
فین تک بوده اســت که دســتاوردی بالغ بر 21 میلیون دالر آمریکا را در برداشــته و 
دومین ســرمایه گذاری عمده در حیطه تکنولوژی را شــامل می شــود. هرچند که به 
لحاظ تاریخی در غالــب دوره ها ســرمایه گذاری ها و توجهــات روی مبحث پرداخت 
معطوف بوده اســت، طی 18 ماه گذشــته، این حــوزه اعتباردهی فین تــک اندونزی 
 بوده کــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه و مرکــز تمرکــز ســرمایه گذاری ها واقع 

شده است. 
در بازارهای توسعه یافته، وجود سیستم های بانکداری پرقدرت و درخشان و نفوذ کارت های 
اعتباری، موسسات اعتباری را قادر می سازد تا به گردآوری و تجمیع اطالعات اعتباری 
کاربران از طریق نهادهای چندگانه و مختلف بپردازند. در چنین شــرایطی، درصورتی 
که شخص یا شرکتی درخواست اعتبار کند، سازمان های اعتباردهی می توانند از طریق 
یکی از نهادها، اطالعات اعتباری متقاضی را بررسی و نسبت به اعتباردهی برای آن اقدام 
کنند. فراوانی داده های اعتباری در چنین سیستم هایی، یک فرایند کارآمد برای اعتبار 
سنجی و اعتباردهی به متقاضیان را ممکن می سازد. اما در اندونزی شرایط کامال متفاوت 
اســت و نفوذ ناقص و نامطلوب کارت های اعتباری در سطح جامعه و همچنین سیستم 
 بانکداری مبتنی بر حساب های بانکی سنتی، حتی گردآوری اطالعات اولیه را نیز با مشکل

 مواجه کرده است. 

منبع : چطور
گـــزارش
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،،
برای اینکه یک کارمند استثنایی

 باشید، ابتدا باید درک کنید که چگونه 
می توانید برای سازمان تان ارزش آفرین 
باشید. آموزش عالی، فرایند پیچیده ای 

دارد و عملکرد هر دانشگاه )از نظر جریان 
اطالعات و نوع تصمیم گیری( با دانشگاه 

دیگر متفاوت است. 

آرمان اقتصادی
یـــادداشت



My Maranjab desert trip is from quite 
a while back but it’s been truly one of 
the most exceptional trips of my life. 
Not only because we got to stay the 
night at a 350 year old caravansary, 
explore salt lakes and lie under a 
sky full of stars but also because of 
some of the greatest companions and 
the amazing people I met along the 
journey.
Having lived in Iran most of my life, 
‘surprisingly’ I had never made it to 
the desert or even seen a camel in real 
life. ‘Surprisingly’ because most of the 
world assumes Iran is all deserts and 
sand dunes. It’s Not!
As mountain hiking and skiing is only 
an hour or two from the capital you 
can imagine why most people don’t 
opt for the desert. So the whole idea of 
trying something new was absolutely 
thrilling.
Maranjab desert is located in the 
province of Isfahan, just an hour 
from Kashan. The best way to get 
there is either with a bus tour or 
with your own vehicle as there is no 
public transportation passing this 
area. It took us quite a while to get 
to the desert and it was dark by the 
time we got to the caravansary. The 
caravansary of Maranjab desert is a 
popular accommodation for those 
heading to the region. It was built 
during the Safavid era for caravans 
passing Iran’s part of the Silk road. 
There are a few of these caravansaries 
scattered across the country which 

are now converted to some luxurious 
hotels. This one however is a bit 
different! While the chambers are 
available for rent, they are not exactly 
turned to anything else then what 
they were. So your accommodation is 
probably the same as what someone 
would get 300 years ago apart from 
a few electricity cables. This means 
you’ll need your own sleeping bag and 
basically anything but a roof on your 
head. The restrooms were outside the 
whole structure around 20-30 meters 
into the desert which meant we would 
go there in groups at night time and 
try to forget about their existence at 
midnight. The tap water was so salty 
that it was impossible to even wash 
your toothbrush with it. This might 
not come to everyones taste and it 
certainly was a challenge but it made 
things even more interesting and we 
had a good laugh surviving it all.
Just after we settled down and left our 
luggage in the rooms we headed off to 
the desert to see the famous heavenly 
desert sky. We went far enough until 
it was pitch dark. We were obviously  
with a guide who knew how to find 
our way back by the location of the 
stars, if not I assume it was probably 
impossible for us to find a way back 
as there was nothing to be seen but 
darkness and the sand.
It was freezing cold so we made a 
huge fire and sat around it for a few 
hours playing games, reading poetry 
and just having a chat. Just before 
heading back, as the last flickering 
flames were going out and the wood 
was smouldering, we turned off all 
the torches and laid down on the 
sand gazing at the sky without 
anyone saying a word. …this was it! 
The moment we were all waiting 
for. There was nothing to be heard 
and nothing to be seen. It was us and 
a magical starry sky which almost 
seemed white.
We had a late night chatting outside 
the chambers while having tea and 
filling our stomachs with junk food 
and sweets. We slept through the 

night shivering in our sleeping bags 
as there was no heating system in 
the rooms and temperatures had 
dropped dramatically.
The next day we woke up early to 
get a glimpse of the sunrise from 
the roof top of the caravansary. Just 
after breakfast we headed to the sand 
dunes. It would have been possible to 
go sandboarding however we didn’t 
have any boards with us. Later on 
we took off for the salt lake which 
was like nothing I had ever seen. The 
salt itself had naturally come to form 
some sort of tile work. It was rough 
and thick and it seemed there was no 
ending to it.
Later that day we visited an 
underground city and a Yakhchal (ice 
chamber or ice house), an ancient 
structure built and used in Persia 
prior to the invention of refrigerators 
which was meant as a cooler, mostly 
for storing ice and sometimes food. 
These ice chambers are likely to be 
found near deserts in Iran and many 
are still standing tall, although not in 
use. You can read more about them 
here and you’ll be surprised of how 
genius the architecture is. The one 
we visited was actually turned into 
a traditional tea house where they 
would serve tea made in a samovar. 
It was such an amazing respite from 
the afternoon heat of the desert and it 
was capped off with two of our fellow 
travelers playing traditional Iranian 
music for us. We listened with rapture 
as the sound echoed through the 
chambers.
The trip was short but it was probably 
one of the most offbeat destinations I 
had visited. Years before I would have 
not even imagined going to a desert, 
let alone sleeping in a caravansary. 
But I did and it was awesome!
If you’re in Iran during the cold 
months (specially autumn) then 
a desert trip has got to be a part of 
your itinerary. There are many places 
to choose from but a day trip from 
Esfahan to Maranjab desert could be 
a great option if you’re short on time.

Maranjab Desert: Sand Dunes And 
Salt Lakes Adventures

Sunrise Traditional Hotel: 
One Of The Best Choice For 
Traditional House In Isfahan

 Best Tea House in 
Naqshe Jahan Sq

ISFAHAN
N E W S

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

License Owner& Managing 
 director: Reza Mahzunieh

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

English Section: Bahare Yousefi
Isfahan Office: Hoora Building, 

Shahid Mofateh Street, Ahmad Abad 
Square, Isfahan, Iran

Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274754

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

Lithography and  printing:Golriz
Isfahan subscribers Office: 

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

Aminiha 
Hosseiniyeh

Qazvin is a city where many 
of its tourist attractions are 
nearby and you can easily 
visit most of them by a car 
rental in Iran. they said Hajj 
Mohammad Reza Amini, 
the owner of Aminiha 
Hosseiniyeh, devoted this 
house in 1302 AH in order 
to do such things as reading 
the Holy Quran during 
Ramadan, giving Iranian 
food to the mourners of 
Muharram.
If you are planning to visit 
Qazvin and visiting its 
attractions in your Iran 
tour, do not miss Aminiha 
Hosseiniyeh, because you 
will have the chance to go to 
this place in a quiet and cozy 
atmosphere watching this 
wonderful house.
It is one of the historical 
houses in Iran, which has 
become the sample of 
vitality and spirituality 
by becoming Aminiha 
Hosseiniyeh.
Aminiha Hosseiniyeh, 
undoubtedly, is one of the 
most popular attractions 
in Qazvin. a building that 
displays the peak and 
Iranian architectural 
masterpiece, and its visit is 
surely interesting for you. 
This Hosseiniyeh is part of 
a large old luxury House, 
which today only this part 
of it. We suggest that you 
visit this place as one of the 
Iran tourism attractions 
in Qazvin and watch its 
architectural fascination 
closely.As you step into 
Aminiha Hosseiniyeh, this 
historic home, it seems like 
a cozy and detailed place for 
you, and want to watch the 
colored glasses, red carpets, 
niches and its old paintings 
for hours and travel in 
Iranian culture. You can see 
the views of this house only 
in historic houses, movies 
and old shows, so you can 
use your chance while you 
are here and carefully watch 
all parts of this house.
Aminiha Hosseiniyeh 
includes two courtyards, 
three halls, as well as 
different spaces in the 
basement and floor.The 
most attractive part of 
this Hosseiniyeh is its 
three halls, which are 
located in parallel, and 
include beautiful arches. 
Nine arches and colored 
glasses are so masterfully 
decorated the Southern hall 
by architectures that this 
artistic masterpiece has 
been created.

Iran
Attraction
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where to stay

where to eat

The 3-star Sunrise Traditional Hotel is like a 
hidden piece of a jewel, hidden in the heart of 
mysterious Isfahan. It is located in the old part 
of the city, in the vicinity of Atiq Jame Mosque of 
Isfahan. You will surely feel like a local Isfahani 
residence while you are staying at this traditional 
hotel. other must-see attractions of the city are 
also not that far.
Staying in this traditional hotel at the heart of 
the oldest neighborhood in Isfahan will give you 
a great opportunity to explore ancient Isfahan 
on your feet. Just by walking through streets and 
alleys and see the unique architecture, you will 
completely feel the soul of the place. With a little 
more adventure toward the south, you will reach 
Atiq Jame Mosque. It is good to know this mosque 
is unique due to its architectural design. It has 
different styles of Persian architecture, from pre-
Islamic era to more recent era. You will be amazed 
by the mysterious atmosphere and different 
architecture of this UNESCO World Heritage Site. 
Moreover, Naghsh-e Jahan Square, Hasht Behesht 
Palace, Chehel Sotoun, Vank Cathedral, and Mount 
Soffeh are some of the other tourist attractions 
that are waiting for you to visit.Traditional Sunrise 
Traditional Hotel is located in a real oasis; Hence, 
you will have a peaceful stay here. With a variety 
of rooms type, this hotel is suitable both for 
individuals and families. Not to mention that the 
hotel is kid-friendly too. Children under the age 
of three are free of charges if they don’t use the 
service. The hotel has safe box, coffee shop, gift 
shop, smoking room, and currency exchange.

Sightseeing in the second biggest square in the world can 
get exhausting at times. Especially if there are 2 mosques, 
one palace and 2 grand bazaars that are all irresistible to 
visit. Naqshee Jahan square can easily take up a day of 
your travels in Esfahan and there is really not much you 
can do about it (I have written a whole guide on it here). 
So you do have to find some chilling out places to freshen 
up every now and then and where could be better than 
the best teahouse in Naqshe jahan sq.
One of my favorite places for an afternoon cup of tea is the 
well-known Azadegan Tea house and Dizi place. I have 
been here both for the tea and the Dizi – the only dish on 
the menu. While I am not a huge fan of their Dizi – consider 
me as a huge Dizi lover! – I think their Doogh (salty yugurt 
drink) is the best in all of Esfahan and it is served in a huge 
glass, which gets you almost drunk, by the end of it
However, what seduces travelers to come here for their 
afternoon tea is all about the atmosphere. The interior 
design is beautiful and unique. So different to any place 
you have ever seen. The owner must be a huge fan of 
antiques. There are a collection of lanterns hanging 
from the ceiling, carpets on the walls, old pictures and 
ton of other bits and bobs to attract your attention. You 
could spend quite a while exploring every corner. Closer 
inspections could reveal ancient tales and mysteries 
hidden inside picture frames and utensils.Here tea is 
brought to boil in a huge samovar. They come in different 
tastes, but black tea is the traditional one and it is served 
with Gushfil, an Esfahani honey syrup soaking sweet that 
goes perfectly well with the bitterness of your black tea. 
Prices here are alright. Not too cheap, but they will not 
break the bank.

Desert adventures have been 
trending around the world 
for a couple of years now and 
Iran is no exception. With two 
humongous deserts stretching 
from north-east to south there’s 
way too many places to choose 
from. While deserts might not 
be the ideal family or couple 
destination, they are one of the 
most incredible places to go 
with a group of friends.

As mountain 
hiking and 
skiing is only 
an hour or 
two from the 
capital you 
can imagine 
why most 
people don’t 
opt for the 
desert. So 
the whole 
idea of trying 
something 
new was 
absolutely 
thrilling.
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The 18th International 
Industry Exhibition of Iran 
started with participation 
of about 180 foreign and 
380 domestic companies in 
Tehran on Saturday, the head 
of international trading of 
Iran’s Industrial Development 
and Renovation Organization 
(IDRO) told .
‘Germany, India, China, Taiwan, 
Japan, Algeria, Switzerland, 
Italy, Czech Republic, Russia 
and France are attending the 
exhibition,’ said Mohammad 

K h a z r a e e - Q a h r e m a n i , . 
Exchanging information and 
technology, getting acquainted 
with the most novel products 
of the field, creating direct 
relations between the producers 
and consumers, creating 
chances for investment and 
jobs, marketing and expanding 
export are among the goals of the 
event. The exhibition displays 
workshop equipment, small 
and large industries’ production 
lines, production line tools, 
industrial automation, etc.

 Iran Saffron 
Production 
Expected to 
Decline Over 
Drought

Saffron harvest 
season has begun 
and production is 
estimated to reach 
350 tons this year, 
the deputy head of 
Iran National Saffron 
Council.
“Though land under 
saffron cultivation 
increased by -10
%15 this year, 
production is 
predicted to 
experience a decline 
in some regions 
due to drought,” 
Gholamreza Miri 
was also quoted 
by the Young 
Journalists Club as 
saying.
The official added 
that the Agriculture 
Ministry had put this 
year’s saffron yield 
estimates at around 
400 tons.
Close to %95 of 
Iranian saffron 
are grown in the 
two provinces of 
South Khorasan 
and Khorasan 
Razavi, according to 
Financial Tribune.
Iran is the world’s 
biggest saffron 
producer and 
accounts for more 
than %90 of the 
global production.
More than 95.83 
tons of saffron worth 
around 123.73$ 
million were 
exported from the 
country during the 
first five months of 
the current Iranian 
year (March -21Aug. 
22), showing a %37 
and %33 growth in 
weight and value 
respectively, year-
on-year, the latest 
figures released by 
the Islamic Republic 
of Iran Customs 
Administration say.
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Iran 18th Int’l Industry Exhibition 
kicks off in Tehran

This shows a 2.5% increase and 
a 0.5% decline in weight and value 
respectively compared with the 
similar period of last year, according 
to the latest figures released by the 
Islamic Republic of Iran Customs 
Administration.
The biggest customer for Iran’s 
watermelon was Iraq with 347,540 
tons worth more than $62.6 million. 
Other main customers over the period 
were the UAE, Turkey, Afghanistan, 
Oman, Qatar, Kuwait, Russia, Pakistan, 
Romania, Armenia and Greece. 
Many agricultural experts censure 
the exports of watermelons, which 
they believe is a water-intensive crop. 
They say that in the light of dwindling 
underground water resources and the 
acute water crisis facing the country, 
the export of water-intensive products 
is not economical.
“Exporting water-intensive crops such 
as watermelon is equal to exporting 
water at cheap prices,” Kouhsar 
Khaledi, a university professor, said, 
calling for a review of export-pricing 
for these crops. 
Farmers receive water subsidy that 
makes farming cheaper for them. 
“However, crops are exported at cheap 

prices that do not serve the interest 
of the country. Although not against 
subsidy support for farmers, long-term 
policies are needed to earn the real 
price of water consumed in farming.”  
He called for a review of watermelon 
farming to identify alternativee crops 
that can be produced using less water 
with higher returns. Khaledi admitted 
the importance of non-oil export 
development for the country, but noted 
that export-oriented farming should 
inflict the least damage to the soil and 
water resources and at the same time, 
bring back high returns.However, 
Hossein Asgari, director general of 
the Ministry of Agriculture’s Fodder 
and Gourd Crops Bureau, believes 
otherwise.
“In some parts of the country, like the 
southeastern Sistan-Baluchestan 

Province, precipitation levels are 
adequate for a short period of three 
months.
“So we need a crop such as watermelon, 
for which the cultivation period from 
pre-harvest to harvest would take 
no more than three months and will 
bear fruit within this limited time. A 
crop with a longer cultivation period 
will face water shortage and definitely 
perish away,” he was quoted as saying 
by ILNA.
Asgari said farmers in these regions 
need to earn a living and watermelons 
are a great source of money.The official 
added that watermelons consume the 
same amount of water as do cucumbers 
and melons, yet they are more resistant 
to water shortage and grow deeper 
roots into the soil which, for farmers, 
means lower risk.

Pak governor for enhanced 
economic cooperation with Iran
Governor of Pakistan’s northwestern Khyber 
Pakhtunkhwa Province Shah Farman has 
emphasized on expansion of ties with Iran in all 
sectors especially in economic area.
He was talking to the Consul General of Iran in 
Peshawar, Muhammad Baqir Beigi, who called 
on him at his office to discuss matters of mutual 
interest.
He said Iran and Pakistan have common culture, 
religion, and roots adding that Iranian investors 
must invest their money in his province which 
is committed to provide business-friendly 
environment.
Shah Farman was of the view that Iran and 
Pakistan can play a constructive role in uniting 
the Muslim Ummah. 
He also condoled with the Iranian people and 
government over Ahvaz terrorist attack which 
claimed the lives of dozens of people.
The Iranian envoy congratulated Shah Farman 
on assuming the charge of Governor of Khyber 
Pakhtunkhwa Province and his party’s victory in 
the general elections.He added that ties between 
Iran and Pakistan would further grow in all areas. 
Muhammad Baqir Beigi expressing his views 
said Iran is ready to participate in infrastructure 
projects of Khyber Pakhtunkhwa province 
including road and dam construction. 
He also called for removal of all barriers in 
resumption of banking ties between the two 
friendly neighboring states. 
15% of Tehran Residents Live in 
Distressed Urban Areas
A considerable area of Iran’s capital city comprises 
distressed areas that house 15% of all its residents, 
an official with the Ministry of Roads and Urban 
Development said.“About 3,268 hectares of Tehran’s 
total area are considered distressed urban areas 
that consist of 15% of Tehran’s population,” Nader 
Mohammadzadeh, deputy general for roads and urban 
development at the ministry, said, adding that 85% of 
all distressed urban areas are located in the southern 
parts of the city.
“About 14,792 hectares of Tehran’s total area, which 
are equal to 24% of the city, are unsustainable areas in 
which 37% of the city’s total population live,” he was 
also quoted as saying by the ministry’s official news 
website.People currently having permanent residence 
in Tehran exceed eight million. However, in what has 
increasingly emerged as a challenge for the capital, 
millions live in small cities around Tehran, often under 
poor housing conditions. Many of them commute 
to and from Tehran on a daily basis.According to 
Mohammadzadeh, 3,268 hectares of distressed areas 
are spread out across 196 neighborhoods of Tehran. 
Of this number, 20 districts are considered valuable 
historical neighborhoods, eight are so-called unofficial 
residencies and 168 are in-between.

A total of 622,680 tons of 
watermelon worth 116.75$ 
million were exported from 
Iran to 36 countries during the 
first half of the current Iranian 
year (March -21Sept. 22).

How Economical Is Exporting the Fruit, 
Considering the Water Crisis in Iran
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 Iran's Budget Deficit Doubles; 
CBI Report for First 5 Months of 
Current Fiscal Year Shows
 Iran’s budget deficit came in bigger than expected in the first five 
months of the current fiscal year (March -21Aug. 22) to reach 
369.1 trillion rials (2.49$ billion), latest data released by the 
Central Bank of Iran show.
The shortfall for the period was larger than the budget law’s 
forecast of 137 trillion rials (925.67$ million) for the five-month 
period.
The deficit is %102 higher than that of the preceding year’s 
corresponding period. 

To cover the shortfall, the government sold %71.7 more bonds 
during the period compared with last year similar period—a 
total of 397.1 trillion rials (2.68$ billion).
The government’s overall revenues during the five months 
amounted to 290.4 trillion rials (1.96$ billion), indicating a rise 
of 1.5 % year-on-year, while spending hit 659.5 trillion rials 
(4.45$ billion) to register a %40.6 growth YOY.   
Revenues associated with the sales of oil and petroleum 
products were more than the projected budgetary figure of 429 
trillion rials (2.89$ billion). They reached 538.8 trillion rials 
(3.64$ billion), indicating a 62.4 % rise YOY. 
The government spent 249.1 trillion rials (about 1.68$ billion) 
on development projects in the five-month period, which is 

lower than the target set in the budget 
law for current year’s first five 
months: 263.3 trillion rials (1.77$ 
billion). 
Tax revenues were estimated 
to hover around 603.3 trillion 
rials (4.07$ billion), but they 
reached 429.4 trillion (2.9$ billion), 
registering a %16.8 increase YOY.
The government’s tax revenues consist of 
returns from direct and indirect taxation. Direct taxes include 
three groups of “tax on legal entities”, “income tax” and “wealth 
tax”. 

“Exporting 
water-
intensive 
crops such as 
watermelon 
is equal to 
exporting 
water at 
cheap prices,”

Presale of Home Appliances 
Launched
The Market Regulation Headquarters has given the go-ahead 
to domestic household appliance companies to launch online 
presales of their products, a spokesman of Home Appliances 
Manufacturers Union said .
“Today, Iranian consumers are hoarding home appliances, 
out of concern for further price rises and scarcity. On the 
other hand, the imposition of US sanctions and government’s 
import-restrictive policies have given rise to cases of 
profiteering by the middlemen. The prices have been jacked 
up by 100% at times,” Hamidreza Ghaznavi was also quoted 
as saying by ILNA.       
Ghaznavi noted that the presale of 160 products, including 
refrigerators, freezers and stoves, has been planned in two 
ways: definitive purchase agreement and presale through 

partnership.
«Under the definitive purchase agreement, the total price 
of the item should be paid to the company while the buyer is 
entitled to a 2% discount for each month of delay in receiving 
the product. Consumers can get a 25% late fee if the company 
fails to deliver the product on time,» Financial Tribune quoted 
him as saying.
A 50% down payment is required, if the buyer decides to go 
for presale through partnership. The rest of the payment is 
calculated as per the prevailing price, plus a “participatory” 
profit of 18%. There will be a monthly quota for presales and 
buyers are required to provide their national identification 
number when registering, Ghaznavi said.  
A look at the website of a leading local producer of home 
appliance, which started the presale of its products on 
Tuesday, shows it had a remarkably successful online presale 
in the Iranian month of Mehr (Sept. 23-Oct. 22).



... same common fruit, 
can it think of organic 
products? In Iran, 
perhaps one of the 
ways to recognize the 
product and confirm 
its quality is standard. 
Standardization are 
the foundations of 
science and technology 
that contribute to 
the advancement 
of industry and the 
economy. Many would 
think that the standard 
is just for the benefit 
of the consumer. Of 
course, this is true and 
the standard addresses 
the individual and 
economic needs of 
consumers. However, 
the firmness of 
the industrial and 
technological system is 
also a standard goal.

US Senators have 
warned President 
Donald Trump 
that ramping 
up pressure on 
the Saudi royal 
family over the 
disappearance of 
US-based journalist 
Jamal Khashoggi 
could endanger 
relations between 
Washington and 
Riyadh.
 Khashoggi, a 
V i r g i n i a - b a s e d 
critic of Saudi Crown 
Prince Mohammed 
bin Salman's 
policies, has been 
unaccounted for 
since October 2 
when he visited the 
Saudi diplomatic 
mission in Istanbul 
to get paperwork for 
his marriage to his 
Turkish fiancée.
Authorities in 
Turkey believe he 
died there at the 
hands of a "murder 
squad" flown from 
Riyadh to kill him 
and dispose of his 
body. His body was 
smuggled out, they 
say, perhaps in a 
diplomatic car.

Beijing-Tehran relations still 
growing: Chinese official
Despite Washington’s threats and pressures 
on other countries to sanction Tehran, China 
and Iran have preserved their level of economic 
cooperation and are witnessing growing ties, 
a Chinese official said.China is the biggest 
importer of Iran’s oil and also the main customer 
for Iran’s non-oil products, Li Kuiwen, Head of 
statistics and analysis department of China's 
General Administration of Customs, told the 
Islamic Republic News Agency (IRNA) in the 
Chinese capital on Saturday.After Washington's 
May 8 exit from the Iran Deal, formally known as 
the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 
the US gave -90to-180-day wind-down period 
to other countries before it starts re-imposing 
sanctions on Tehran on November 4. 
Iran, Russia to discuss opening 
new consulates
The 6th joint consulate meeting between Iran 
and Russia will be held in Moscow next week.
Iranian delegation led by Foreign Ministry's 
director general for consular affairs, Ali Chegini 
and Russian delegation led by Russian Foreign 
Ministry’s director general for consulate affairs, 
Sergey Yuryevich Vyazalov will attend the 
upcoming meeting in Moscow.According to 
a statement released by Iranian embassy in 
Moscow, during the meeting the Iranian and 
Russian officials will confer on various consulate 
issues including facilitating and accelerating visa 
issuing processes, implementation of consulate 
agreements between Iran and Russia, consulate 
cooperation aiming at addressing the problems 
of Iranian residents as well as opening new 
consulates in both countries.
Future of JCPOA to depend on 
European  
Deputy of political affairs in Iranian President’s 
office, Majid Takht-Ravanchi said that Iran has 
met all its commitments in the framework of 
JCPOA, but unfortunately, other parties to the 
agreement have not fulfilled their commitments.
Deputy of political affairs in President Rouhani's 
office said in Brussels that the future of Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) will 
depend on European policies and he hopes this 
great international achievement will survive 
through protection of the interests of the Islamic 
Republic of Iran in practice.Dr. Takht-Ravanchi, 
who was giving an address to members of 
European parliament on October 10, explained 
Iran's policies regarding the JCPOA and then 
answered the questions made by some 20 
parliament members.

Successful reformation in Saudi 
Arabia far from a sure thing

While Saudi Arabia has been trying 
to provide domestic opportunities 
for its citizens, policies have proven 
ineffective. In addition, the country has 
also failed to achieve positive results 
with its military adventures in other 
countries. The Saudis’ war on Yemen 
and the blockade of Qatar have been 
examples of failed regional policies over 
the last few years. The interventions 
have been costly to the House of Saud 
and have reduced the country’s financial 
and military capabilities while Crown 
Prince Bin Salman is not even halfway 
through with his economic reforms, the 
so called ‘Vision 2030’ plans. The slow 
implementation of social reform, which 
is more like a mere “showcase policy”, 
is a proof of the unrealistic nature of 
the reforms as they lack conformity 
with Saudi Arabia’s traditional social 
structures.
It is clear that the creation and pursuit 
of economic development requires 
some preconditions, such as political 
development and the approval of 
religious institutions which Saudi Arabia 
has yet to gain. Lack of human capital 
in the country, which is considered 
the engine of economic development, 
along with other factors, has delayed the 
implementation of economic change 
and dynamism. The use of a foreign labor 
force (immigrants) can also be a security 
challenge for Saudi Arabia.
The fast-paced implementation of 

economic reforms in Riyadh without 
proper infrastructure and consideration 
to social, political and religious 
structures confirms a lack sufficient 
management expertise.
Some experts even believe that the 
growing domestic oil consumption 
in Saudi Arabia will take its toll on the 
country, and by 2030 the country may 
have to import oil. And apart from the 
future of reforms, Saudi policies towards 
its regional neighbors can blur the vision 
of the country and make real change 
unattainable.
Although Saudi Arabia has tried to 
implement a moderate foreign policy, its 
presence in proxy wars, such as in Iraq, 
Afghanistan, Lebanon, Yemen and Syria, 
and rivalry with Iran, have not helped 
Saudis’ strategic role in West Asia. 
Also, the Saudi government’s violent 
crackdown on internal opposition, 
including the execution of a female 
journalist and civil rights activist, 
indicates that the Saudi regime is not 
prepared to permit its citizens freedom 
of expression. At the same time, Riyadh 
is facing a crisis of succession in the 
royal family.Still, Bin Salman enjoys 
foreign support for his alleged reforms 
in Saudi Arabia. The White House, as 
the main supporter of the reforms, has 
replaced the new Crown Prince with 
his father in a position to try to foil the 
West Asian security belt, including Iran, 
Lebanon and Syria, and to prevent Iran’s 

hegemony in the region.
Riyadh is also faced with several 
important legal cases, including 
the formation of an international 
research group on crimes in the 
Yemen war. Qatar has mounted a legal 
case against Saudi Arabia’s boycott, 
and there are reports from research 
centers on the role of Saudi Arabia in 
terrorist attacks throughout the world.
Thus, the agenda so far for economic 
and social reforms has not yet been a 
success. Primitive, traditional norms 
have been hard to reform or abolish.
Washington meanwhile knows well 
that any instability in Saudi Arabia can 
jeopardize its energy security, whether 
it results from a top-down reform of 
government, the death of King Abdullah, 
or the failures of the political, economic 
and social changes desired by the people 
of Saudi Arabia. Both Saudi Arabia 
and the U.S. are making every effort to 
prevent instability in Riyadh, as it can 
shift the balance of power in favor of Iran 
and its regional allies. Saudi Arabia, with 
foreign support, continues to reinforce 
its showcase reform ideas which still 
may not overcome tradition. Any effort 
to reform Saudi society without sound 
political development is bound to fail 
and create division. It will lead to the 
collapse of Saudi Arabia from within 
and the emergence of the Arab Spring or, 
more realistically, the Islamic awakening 
in this country.

Standard ; 
low quality 
sign with high 
quantity!

American 
senators: US-
Saudi relationship 
‘on the line’

 As Aramco’s public offering 
has been halted, so has the 
hope in Saudi Arabia’s 
economic reforms, which 
according to the young 
Crown Prince of the 
country, were intended to 
fulfill the Arab dream. Saudi 
Aramco, officially the Saudi 
Arabian Oil Company, is one 
of the largest companies 
in the world by revenue 
and the most profitable 
worldwide.

Rasa - Saudi Arabia must "immediately 
and unconditionally" release all women it 
has arrested and imprisoned on charges 
relating to their peaceful defense of human 
rights, officials mandated by the United 
Nations say.
In a statement on Friday, UN human rights 
experts, who report to the UN Human 
Rights Council, called for the release of six 
women still kept in Saudi jails.
“We condemn in the strongest possible 
terms the actions of the Saudi authorities 
against these women human rights 
defenders and we call on them, as a matter 
of urgency, to immediately release and 
drop the charges against all of them,” the 
experts said.
One of the detainees is Israa al-Ghomgham 
who is facing possible execution for the 
first time after she was arrested some three 

years ago on charges of supporting anti-
government protests and inciting people 
to disobey the regime.
Ghomgham from the Qatif region in the 
kingdom’s oil-rich Eastern Province has 
been behind bars for 32 months.
The UN experts expressed acute concern for 
Ghomgham and called her execution threat 
"reprehensible."
"It is reprehensible that Ms. Ghomgham 
is facing the death penalty for asserting 
her fundamental human right to peaceful 
assembly. No one should ever be punished 
for exercising their most fundamental 
human rights, much less face the death 
penalty," they said.
“We wish to remind the Saudi Government 
of its obligation to protect and promote the 
rights of all human rights defenders as they 
peacefully carry out their legitimate work. 

In the context of widespread and systemic 
gender discrimination, women human 
rights defenders face particular risks, 
especially when their work challenges 
stereotypical ideas about women’s place in 
society, as in this case.”
The UN experts' statement also said the 
five other detainees are Samar Badawi, 
Nassima Al-Sadah, Nouf Abdulaziz, Mayya 
Al-Zahrani, and Hatoon Al-Fassi, who had 
been particularly active in campaigning for 
women’s rights, including the right to vote 
and to drive.
According to the statement, they have 
been in pre-trial detention and being held 
incommunicado for the past four months.
“We urge the Saudi authorities to 
immediately make the whereabouts of 
these five human rights defenders known 
and to grant them access to their families 

a n d 
lawyers,” it added.

In recent years, the Al Saud regime has come 
under intense pressure by rights groups 
for mistreating women. Since May, Saudi 
authorities have detained more than a 
dozen prominent women's rights activists, 
most campaigned for the right to drive 
which was granted in June.
According to Press TV, Saudi women had 
been also banned from voting until 2015, 
when they were allowed to vote in local 
elections.

UN experts urge Saudi Arabia to swiftly release women's rights activists
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Turkey Obtains Recordings of Saudi 
journalist's Killing: Paper
Turkey’s investigation into the disappearance of prominent Saudi 
journalist Jamal Khashoggi has revealed recordings made on 
his Apple Watch indicating he was tortured and killed, a Turkish 
newspaper reported on Saturday.
The report in the pro-government Sabah daily emerged after 
a delegation from Saudi Arabia arrived in Turkey for a joint 
investigation into his disappearance.
“The moments when Khashoggi was interrogated, tortured and 
murdered were recorded in the Apple Watch’s memory,” the paper 
said, adding that the watch had synched with his iPhone, which his 

fiancee was carrying outside the consulate, Reuters reported.
Two senior Turkish officials previously said that Khashoggi had been 
wearing a black Apple watch when he entered the consulate and that 
it was connected to a mobile phone he left outside.
Sabah, which cited “reliable sources in a special intelligence 
department” for its report, said Khashoggi was believed to have 
turned on the recording feature on the phone before entering the 
consulate.The paper said Saudi intelligence agents had realized after 
he died that the phone was recording and they used his finger print to 
unlock it, deleting some files, but not all of them. The recordings were 
subsequently found on his phone, it said.
On Thursday, Turkey said it and Saudi Arabia had agreed to form a 
joint working group - at Riyadh’s initiative - to investigate the case. 

A Saudi source said a senior royal, Prince 
Khaled al-Faisal, had visited Turkey 
that day.
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.
Turkish sources have said the initial assessment 
of the police was that Khashoggi, an outspoken critic of the Saudi 
government, had been deliberately killed inside the consulate. Riyadh 
has dismissed the claims.

Mahdieh Qoraishi

It is clear that 
the creation 
and pursuit 
of economic 
development 
requires some 
preconditions, 
such as political 
development 
and the approval 
of religious 
institutions which 
Saudi Arabia has 
yet to gain. 
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Four nanotechnology products unveiled at 
Intl. Nanotech Festival
Four nanotechnology products were unveiled at the 11th edition of In-
ternational Nanotechnology Festival on Saturday, in the presence of Ira-
nian Vice-President for Science and Technology Sorena Sattari.The 11th 
edition of International Nanotechnology Festival kicked off on Saturday 
in Tehran International Permanent Fairground, and will continue until 
October 16th, 2018.Four nanotechnology achievements were unveiled at 
the exhibition which are electronic printer, lipophobic coating for metal sur-
faces such as stove and range hood, packing nanocomposites to increase the shelf life 
of protein products and nanostructured ceramic membrane for water and wastewater treatment. 

Quality is better 
than quantity. In 
these days, the 
word of quality 
does not represent 
luxury and desire 
and interim desire 
.Rather, the quality 
of the goods could 
affect the quality of 
human life. However, 
does economic 
problems in society 
allow all segments 
of society to think 
about the quality 
of products they 
consume? Does 
economic problems 
allow people to think 
about the quality 
of their essential 
goods? When a 
family cannot buy 
the...
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 Iran's average non-oil exports to European countries 
rose %26.33 in value and %112.9 in weight in the 
first half of the current Iranian year (starting on 
March 2018 ,21), despite US’ efforts to limit Iran’s 
oil exports.
With 6,942 tons of imports equal to 3,237,294$ in 
the first half of Iranian year, Croatia’s imports from 
Iran has increased more than the other European 
countries (%1,121 in weight and %557.99 in value) 
compared to the same period last year. 
England shows a %246.47 growth in imports from 
Iran compared to the last year with 19,186 tons equal 
to 18,730,879$. 

Germany was also among the countries with the 
biggest rise in imports from Iran with 60,940 tons 
equal to 137,627,224$, indicating a %205.6 growth 
in weight and %4.97 growth in value. 
Petrochemical products, non-expandable 
polystyrene, steel bars, Iron ingots, and cast iron 
products were the top items exported to Europe. 
Dates, saffron, watermelon, and apple juice was the 
foodstuff with the largest exports to Europe in the 
same period.In the same period, Iran also exported 
1,487 tons equivalent to 45,110,883$ to the US which 
shows a %19.85 increase in weight and a %3.83 
increase in value. 

Throughput at Iran’s Major 
Ports Down %7.3 in H1
 Around 70.77 million tons of commodities were 
handled in Iran’s 17 major ports during the first half 
of the current Iranian year (March -21Sept. 22), 
registering a %7.3 decline compared with the similar 
period of last year.
According to figures released by the Ports and Maritime 
Organization of Iran on its website, loading and 
unloading of oil goods accounted for more than 23.19 
million tons of the total sum, showing a %7.2 fall year-
on-year.
Container loading and unloading declined by %23 
compared with the corresponding period of last year 
to stand at 1.25 million TEUs.
The abovementioned figures pertain to the ports of 
Abadan, Astara, Imam Khomeini, Amirabad, Anzali, 
Bushehr, Jask, Chabahar, Khorramshahr, Shahid 
Bahonar, Shahid Rajaee, Fereydounkenar, Qeshm, 

Genaveh, Lengeh, Neka and Noshahr, according to 
Financial Tribune.
Located 23 kilometers west of the port city of Bandar 
Abbas, the capital of Hormozgan Province, Shahid 
Rajaee Port is Iran’s biggest container port at the mouth 
of the Strait of Hormuz.
Over half of Iran’s commercial trading is carried out in 
Shahid Rajaee. The port complex also accounts for over 
%85 of all container throughput in the country.
More than 37.67 million tons of commodities were 
loaded and unloaded in the southern Hormozgan 
Province’s Shahid Rajaee Port in H1, registering an 
%11.4 decrease compared with the similar period of 
last year.
Non-oil goods accounted for 25.16 million tons and oil 
products for 12.51 million tons of the total, showing an 
%11.7 and %10.7 fall respectively year-on-year.
Container loading and unloading stood at 956,334 
TEUs, indicating a %29.85 decrease over the six-month 
period compared with the corresponding period of the 
preceding year.

More than 83 tons of raw silk worth about 3.44$ million 
were imported into Iran during the first five months 
of the current Iranian year (March -21Aug. 22), latest 
data released by the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration show.
Germany was the biggest exporter with 38 tons worth 1.59$ 
million. Other main exporters of raw silk to Iran during the 
period were Uzbekistan, the UAE and Spain, Mizan Online 
reported.
About 292 tons of raw silk worth 385.76 billion rials (11.28$ 
million) were imported during the last Iranian year (March 

18-2017). 
In an earlier interview with Financial Tribune, Ali Asghar 
Dadashpour, the former head of Sericulture Expansion 
Center with the Agriculture Ministry, said Iran is the world’s 
eighth biggest country in the field of sericulture, after China, 
India, Uzbekistan, Thailand, Brazil, Vietnam and North 
Korea, Financial Tribune reported.
Gilan Province in northern Iran accounts for half of raw 
silk cocoon production. Other sericulture hubs include 
Mazandaran, Golestan, Khorasan Razavi, North and South 
Khorasan, East Azarbaijan and Isfahan.

 "This year, four provinces of Khuzestan, 

Fars, Isfahan, and Zanjan have been 

selected as the pilot to produce organic 

and certified healthy products," the consultant of 

the minister of agriculture and director general of 

the environmental health and food safety depart-

ment said.
"Three factors of well-informed farmers, 
technical support of agricultural unions, and 
agricultural potentials are the reasons of 
choosing these four provinces as the pilot to 
produce organic products," Saeed Saadat said.
Pointing out that increasing the farmers' 
incomes and providing the food security in 
the country will require more attention to the 
production of certified products for domestic 
consumption and export, he added, "The 
facilities and necessary context have been 
provided to produce organic and certified 
products in the country."
"Although organic products are produced in 
open spaces, it is possible to produce them in 
greenhouses where the water consumption, 
toxins, and chemical fertilizer are controlled," 

he said. "In recent years, the consumption of 
organic and certified products in our community 
is increasing due to their health security, but 
the price of organic foods are two to three 
times higher than other products because they 
don’t contain chemical and their production is 
limited," he added.
Saying that consumption of organic and certified 
products is a kind of strategy to prevent certain 
diseases, he said, "The best places to use 
organic products are the hospitals, universities, 
kindergartens, and restaurants. This strategy is 
a kind of culture-building practice."

Referring to the fact that Isfahan's urban 

planning is the best example in Iran, the 

founder of Iran's urban engineering associa-

tion said, "Many factors are involved in this superiority, 

since Isfahan is located in a distinguished ecosystem."
Saying that there is not a city like Isfahan in the world, 
the author of the "green book of Iran's municipalities" 

said, "Cultural, architectural, natural elements, 
and also the citizens' love for Isfahan have affected 
the growth of this city in such a way that we can 
say this city has been made by citizens.""The other 
importance point about Isfahan is its being the 
pioneer of modern urban planning," Saeed Nia said. 
Pointing out that Isfahan has provided the first 
urban development plan of the country, he added, 
"The concept of "City" is a regional phenomenon; 
separating the concepts of city and region has been 
the biggest problem of the urban plans."Referring 
to the failure of urban plans in Iran, he said, "All the 
proposals of the comprehensive urban planning 
should not only address the municipalities, but they 
should involve the Department of Education, the 
Ministry of Energy, the Ministry of Road and Urban 
Development, the Foundation of the Oppressed, and 
other institutions that own extensive lands in the 
cities."

Raw Silk Imports at 3.4$m in 5 Months

Iran’s exports to Europe ups %26Isfahan a pilot to produce organic 
products

Isfahan's urban planning on top
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