
به مناسبت روز جهانی 
غذا؛

 گرسنگی، 
پدیده ای غریب 
در جامعه اسالمی!

 12 ســال فرصــت فائــو برای 
ریشــه کن کردن گرسنگی در 
جهان ، فرصت کمی نیســت اما 
شاید میزان عمق و گرسنگی در 
جهان به قدری باشد که 12 سال 
نتوان به خوبی از پس کار برآمد و 
گرسنگی را ریشه کن کرد. تالش 
برای ریشه کن کردن گرسنگی 
تا ســال 2030 هدفی است که 
ســازمان غذای جهانی برای روز 
جهانی غذا در سال 2018 اعالم 
کرده است و با شعار»تالش برای 
دستیابی به گرسنگی صفر«  این 

روز در 24 مهر برگزار می شود.
در ســال های گذشــته تالش 
بسیاری برای دسترسی همه مردم 
جهان به غذای سالم انجام شده 
است اما متاســفانه دالیلی چون 
اســتعمار و جنگ های داخلی و 
تحمیلی بر کشورهایی که از فقر 
مالی نیز رنج می برند باعث شده 
است در حال حاضر 815 میلیون 

نفر گرسنه ...
2
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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 

تشکیل جلسه شورای عالی کار از 
دستور خارج شد؛

انتظار 80 روزه کارگران برای 
بهبود  معیشت

با وجود گذشت 80 روز از نشست شورای عالی 
کار با دستور کار جبران قدرت خرید کارگران، 
ظاهرا این نشست به دلیل تعیین تکلیف سبد 

حمایتی در سطح دولت تشکیل نشده است.
نمایندگان کارگری شورای عالی کار 2۷ تیرماه 
به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به 
تورم در اقالم ضروری خانوار و به تبع آن کاهش 
قدرت خرید شد، طی مکاتبه با احمد مشیریان 
معاون روابط کار وزیر کار، خواســتار بررســی 
راهکارهای جبران قدرت خرید در شورای عالی 

کار شدند.
نهایتا شش روز پس از این درخواست یعنی سوم 

مردادماه که...

      اصفهان مناسب ترین و پرظرفیت ترین شهر بعد از تهران در فضاي کارآفریني، ایجاد استارت آپ ها و کسب و کارهای جدید است.

قیمت 500 تومان

شهرداري اصفهان قرارداد ايجاد بزرگترين مرکز کارآفريني شهر اصفهان را امضا کرد؛  

جهاننمامرکزکارآفرینیمیشود

بازار طال و سکه  97/7/23 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

ريیس کمیسیون انرژی مجلس خبر داد:

بررسی احیای کارت سوخت روی 
میز کمیسیون انرژی

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: این 
کمیسیون یکشنبه هفته آینده موضوع فعال سازی دوباره کارت 

هوشمند سوخت، کاهش مصرف و بهینه سازی مصرف سوخت 
را بررسی می کند.

فریدون حسنوند، گفت: قرار است در این نشست افزون بر موضوع 
مرتبط با کارت هوشمند سوخت، راهکارهای مقابله با ...

وی با بیان اینکه در صورت افزایش رقابت 
در تولید خــودرو و دیگــر محصوالت، 
رقابــت مثبتــی بیــن تولیدکنندگان 
شکل می گیرد و آن ها را به سمت بهبود 
کیفیت سوق خواهد داد، افزود: در حال 
حاضر بــازار خودرو انحصاری اســت و 
تعرفه واردات آن باال اســت، هم چنین 
خودروسازان داخلی انگیزه ای برای بهبود 

کیفیت و ارتقاء محصوالت خود ندارند.
رییس اجرایی اداره کل استاندارد استان 
اصفهان با اشاره به اینکه چند سال پیش 
اســتانداردهای خاصی بــرای خودرو 

موجود نبود، گفت: بااین وجود طی چند 
سال اخیر، استانداردهای 61 گانه برای 
خودروهای داخلی و خارجی اجرا شد و 
اکنون بنا بر هدف گذاری ســازمان ملی 
استاندارد، استانداردهای 85 گانه مطابق 
با آخرین استاندارهای اروپا مدنظر قرار 

گرفته است.
ربیعی با تاکید بــر اینکه تولیدکنندگان 
خودرو برای پیاده سازی استانداردهای 
85 گانه در محصوالت خــود تا ماه دی 
فرصــت دارند، گفــت: خودروســازان 
درصورتی که تا زمان مشــخص نتوانند 

اســتانداردهای الزم را در محصــوالت 
خود پیاده کنند، باید تولید آن خودرو را 

متوقف کنند.
وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر بندهای 
اســتانداردهای 85 گانــه، مطابــق 
اســتانداردهای بین المللی و به روز اروپا 
اســت، تاکید کرد: خودروهای داخلی 
مــوارد اصلــی اســتاندارد را رعایــت 
می کنند و تعداد معــدودی از خودروها 
در صورت عدم پیاده ســازی امکانات و 
 اســتانداردهای الزم از خط تولید خارج 

می شوند.

ريیس اجرايی اداره کل استاندارد استان اصفهان اعالم کرد:

خودروسازان داخلی انگیزه ای برای بهبود کیفیت ندارند

خودروسازان 
درصورتی که تا زمان 

مشخص نتوانند 
استانداردهای الزم 

را در محصوالت خود 
پیاده کنند، باید 

تولید آن خودرو را 
متوقف کنند.

رییس اجرایی اداره کل استاندارد استان اصفهان گفت: خودروسازان داخلی انگیزه ای برای بهبود کیفیت و ارتقاء محصوالت خود ندارند.
افشین ربیعی، در خصوص استاندارد خودروها، اظهار کرد: با توجه به هدف گذاری این سازمان استانداردهای 85 گانه خودرو و محصوالت 
دارای استاندارد اجباری تا دی ماه مطرح شده اســت، هم چنین محصوالت خاص از جمله خودرو طبق استانداردهای موجود بازرسی 

می شوند.

ایسنا
گـــزارش
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خودرو

دیجیاتو
گـــزارش

جزییات فروش ویژه جک 
S3 و جک S5 اعالم شد

جدیدترین شرایط 
فروش کرمان موتور 
از دیروز شروع شد. 
کرمان موتور تالش دارد با شرایطی بهتر از 
دفعات پیشین و با تخفیف ویژه 2 خودرو را 

به خریداران واگذار کند.

بر اساس پیش بینی انجام شده برای پیش خرید 
خودرو جک S3 پیــش پرداخت 80 میلیون 
تومانی در نظر گرفته شده شده و باقی مبلغ در 
زمان تحویل خودرو دریافت خواهد شد. سود 
مشارکت 18 و سود انصراف 12 درصد با موعد 

تحویل دی ماه ٩۷ پیش بینی شده است.
پیش خرید خودرو جک S5 نیز با مبلغ 120 
میلیون تومان با 16 درصد سود مشارکت و 12 

درصد سود انصراف خواهد بود. موعد تحویل این 
خودرو نیز خرداد ٩8 پیش بینی شده و جریمه 
تاخیر در تحویل خودرو نیز 5/2 درصد خواهد بود. 
گفتنی است سند این خودروها آزاد بوده و همه 
هزینه ها، مالیات، عوارض، بیمه شخص ثالث، 
مالیات بر ارزش افزوده و ســایر هزینه هایی که 
قانون پرداخت آن را به عهده مشتری و مصرف 
کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال 
٩۷، محاسبه می شود. بدیهی است در صورت 
تغییر قوانین و نرخ ها در زمان تحویل خودرو مابه 
 S3 التفاوت به عهده متقاضی است. پیشرانه جک
نمونه ی تنفس طبیعی 1.5 لیتری است. طبق 
معمول خودروهای چینی با این نوع پیشرانه، 
قدرت 111 اسب بخار و گشــتاور 146 نیوتن  
متر تولید می کند. بیشترین قدرت در دور موتور 
6000 دور بر دقیقه و نهایت گشتاور از دور موتور 
3500 تا 4500 دور بر دقیقه حاصل می  شود که 
 ،S3 ارقام نسبتا خوبی است. بعضی امکانات جک
مثل نمایشگر ۷ اینچی لمسی، سیستم صوتی 
 ،AUX و USB شــش بلندگو با درگاه  های
امکان ارتباط تلفن همراه از طریق بلوتوث، شارژر 
 12 ولت و سیســتم ناوبری ماهواره  ای، درهمه  
مدل  ها وجود دارد. وبســایت کرمان موتور به 
  www.kermanmotor.com نشــانی

برای عالقه مندان در دسترس است.

کلبهطرحوساخت
دفتر نظام  مهندسی 2439

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

خیابانفردوسی،مجتمعتجاریکیمیا،طبقهاول،واحد2
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.

آگهیاستخدام
یک مجموعه پزشــکی )کلینیکی( جهت تکمیل کادر حسابداری و انبار خود به 
 چند نفر کارشناس )آقا( آشنا به سیستم های حسابداری و انبار )آشنا به داروها و

 انبار داروئی ( دعوت به همکاری می نماید.
متقاضیانرزومهخودرابهشمارهفاکس36611831ارسالنمایید
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گرسنگی، پدیده ای 
غریب در جامعه اسالمی!

ادامه از صفحه یک:
...  در ســطح جهان وجود داشــته 
باشــد و این در حالی است که مردم 
کشورهای ثروتمند از چاقی مزمن 
رنج می برند. 1.3 میلیــارد نفر در 
سطح جهان چاق هستند ویا  اضافه 
وزن دارند و تنهــا 815 میلیون نفر 
 گرســنه هســتند به همین دلیل 
نمی توان گفت کمبود غذا در سطح 
جهان باعث شده است که این افراد 
گرســنه بمانند بلکه عدم تعادل در 
گستردگی غذا در سطح جهان عامل 

اصلی این گرسنگی است.
شاید وقتی هر روز از حداقل یک وعده 
غذای گرم برخوردار باشــیم و یا در 
تلوزیون و فیلم های ساخته شده در 
سر تاسر دنیا هر روز شاهد میز هایی 
با انواع غذاهای رنگارنگ  باشــیم به 
عمق گرسنگی در سطح جهان پی 
نبریم اما وقتی بدانیم هر ساله تعداد 
کسانی که از گرسنگی جان خود را 
از دست می دهند از مجموع قربانیان 
ایدز ، ماالریا و سل بیشتر است ، آن 
وقت متوجه خواهیم شد گرسنگی 
بزرگترین خطر دنیا برای انسان ها 

محسوب می شود.
این مشــکل بیش از همه در میان 
کــودکان رواج دارد. یــک چهارم 
کودکان زیــر پنج ســال جهان از 
قابلیت هــاي ذهنــي و فیزیکــي 
تحلیل رفته اي برخوردارند و مادراني 
که دچار سوتغذیه هستند فرزنداني 
مبتال به نقص هاي مادرزادي به دنیا 
مي آورند. بسیاری از مشکالت دنیا 
از جمله ایران، مکشــالت تغذیه ای 
است و بسیاری از عوامل مانند زلزله 
و تحریم، حاشیه نشینی و مهاجرت 
می تواند امنیت غذایی را به هم بزند. 
امنیت غذایی نیازمنــد اصالح الگو 
غذایی است ؛ حجم باالی ضایعات 
غذایی ، اســتفاده نادرست از منابع 
آب و خاک و نگهــداری و توزیع غذا 
از مسائلی است که همه دستگاه ها 
باید به آن توجه کنند. ایران کشوری 
چهار فصل با منابع سرشار نباید حتی 
یک گرسنه داشته باشد چه برسد به 
اینکه هر ساله تعدادی از گرسنگی 
جان دهند! هر چند در ســال های 
پیش تعداد گرســنگان در کشــور 
کاهش یافته اســت اما همان تعداد 
کم نیز برای کشور مسلمان نشینی 
چون ایران زیاد است. در دین اسالم 
برکمک به فقرا تاکید بســیار شده 
است. از جمله دستورات در دین مبین 
اسالم، احساس مسئولیت نسبت به 
همنوعان و از جمله موارد احساس 
مسئولیت، کمک به فقرا و نیازمندان 
است.  آیات بســیاری از قرآن تاکید 
بر این دارند کــه در بین اموال خود 
حقی برای سائل و محروم قائل باشید. 
اما متاسفانه در برخی موارد نه تنها 
شــاهد کمک اغنیا به فقرا نیستیم 
 بلکه شاهد اســراف های گزاف در
 مهمانی ها رستوران ها و مراسماتی 
 هســتیم که از ســوی اغنیا برگزار
 می شــود و اتفاقا فقرا در آن جایی 
ندارند! پیامبر اسالم)ص( فرمودند: 
کســی که بخوابد در حالی که سیر 
است و همســایه اش گرسنه باشد، 

مسلمان نیست.
با توجــه به این مضامین اســالمی 
ما دیگر در کشــورمان نباید حتی 
یک گرسنه هم داشــته باشیم  و در 
اینجا باید گفت » در مسلمانی مگر از 

کافری باز آمدی؟«. 
 حتما فائو هم برای ریشه کن کردن 
گرسنگی تا سال 2030 در ترویج این 
فرمایشات بکوشد مشکل گرسنگی 
به طور کامل برطرف  خواهد شــد ، 
شاید هم خیلی زودتر! مشکلی که 
چندین ســال پیش اسالم برای آن 
نسخه داشته و جهان هنوز در حل 

آن عاجز است.

اقتصاد استان
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ورق گالوانیزه پراستحکام در فوالد مبارکه اصفهان تولید شد
 ورق های گالوانیزه پراستحکام با مشخصه فنی » گرید اس 350 جی دی « ) GD S350 (برای اولین بار 

در مجتمع فوالد مبارکه طراحی و تولید شد.
به گزارش روابط عمومی فوالد مبارکه ، مدیر متالورژی و روش های تولید این مجتمع صنعتی گفت: ورق 
گالوانیزه پراستحکام با همکاری واحدهای متالورژی و روش های تولید، فوالدسازی، نورد گرم و سرد و 

کارکنان شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری طراحی و تولید شد.
محسن مصدق افزود : این فرآورده بر اساس گرید GD S350 که از گریدهای پراستحکام در حوزه ورق های 

گالوانیزه است، مطابق با استاندارد EN 10346 طراحی و تولید شده است .  کارشناس متالورژی و روش های تولید 
فوالد مبارکه هم در این زمینه با بیان اینکه این گرید فوالدی در گذشته از خارج کشور تامین می شد، افزود: این محصول 

در ساخت قطعات اتوبوس، پروفیل مورداستفاده در مینی بوس سازی و سایر مصارفی که نیاز به استحکام دارند، کاربرد دارد. علیرضا مولوی 
با اشاره به مشخصات فنی ورق گالوانیزه پر استحکام گفت: این نوع ورق حدود 0.15 درصد کربن و 1.1 درصد منگنز دارد و دارای استحکام 
تسلیم حداقل 350 مگاپاسکال و استحکام نهایی حداقل 420 مگا پاسکال است و با شرایط مناسب نورد گرم و نیز اعمال پارامترهای مناسب 
در نورد سرد، به صورت فول هارد و با ارائه پارامترهای مناسب به صورت گالوانیزه ورق خودرو با پوشش 180 گرم بر مترمربع تولید شده است.

بهسازی راه های نایین و خور و بیابانک نیازمند پنج هزار میلیارد ریال است
 نماینده مردم نایین و خور و بیابانک در مجلس شــورای اسالمی گفت : بهسازی محورهای ارتباطی این 

شهرستان های واقع در شرق استان اصفهان حداقل پنج هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
عباسعلی پوربافرانی افزود : برای ساخت راه های این دو شهرستان اعتبار زیادی نیاز است و این مقدار حداقل 

بودجه برای بخشی از کارهایی است که تامین آن ضروری است. 
وی به مقدار اعتبارات هزینه شده ساالنه برای این محورهای مواصالتی اشاره نکرد.

وی اظهارداشت : وسعت شهرستان های نایین و خور و بیابانک یک سوم استان است و حدود سه هزار کیلومتر 
راه اصلی و روستایی دارد. 

وی خاطرنشان کرد : در این شهرستان ها محورهای نایین به اردستان و اردکان چهاربانده است و محور نایین به سمت انارک 
هم بخش از آن چهار بانده شده و قسمتی دیگر در حال احداث است. 

پوربافرانی بازسازی دو بانده راه های اصلی نایین به سمت اردستان و اصفهان را با اهمیت ذکر و اضافه کرد : این دو بخش به شدت نیاز به بازسازی و 
بهسازی دارد ولی هنور اقدامی صورت نگرفته است.  نماینده مردم نایین و خور و بیابانک با بیان این که مردم این مناطق با مشکل مواجه هستند، 
گفت: برای راه های روستایی این شهرستان ها باید چاره ای اندیشید که در این زمینه پیگیری های متعددی داشتم و امیدارم به نتیجه برسد. 

 این فكر و اندیشه كه در 
یک نقطه مركزي شهر 

فضایي به مجموعه هاب 
داده شود تا بستری 

برای حضور كارآفرینان 
و فعاالن زیست بوم 

كارآفرینی شهر ایجاد 
شود جاي قدرداني 

و تشكر دارد و نشان 
دهنده درك درست 

شهرداري از این موضوع 
است. 

طرف این قرارداد شرکت 
»هاب اصفهان« متشکل 
از ســهامداران شرکت 
همــراه اول، دانشــگاه 
صنعتي اصفهان، شهرک 
تحقیقاتــي  و  علمــي 
اصفهــان و صنــدوق 
پژوهــش و فن آوری اســتان اصفهان 
اســت که از طریق مزایده اجراي این 

قراداد را بر عهده گرفته است.  

  بهبود فضاي كارآفریني، دغدغه 
مهم شوراي پنجم

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان در 
جلسه اي که به منظور امضاي این قراداد 
همکاري و با حضور ســرمایه گذاران 
این پــروژه و همچنین با حضور معاون 
مالي اقتصــادي شــهرداري اصفهان 
برگزار شــد، اظهار کرد: یکي از اهداف 
و شعارهاي شوراي پنجم بهبود فضاي 
کارآفریني شهر اصفهان بود که در این 
راستا اقداماتي همچون ایجاد فضاهاي 

کارآفریني در دستور کار قرار گرفت. 
کوروش خسروي تصریح کرد: به همین 
منظور فضــاي خوبــي در ارگ جهان 
نما شناســایي و با انتشار آگهي جذب 

سرمایه گذار به فراخوان گذاشته شد. 

  حمایــت عملي شــهرداري از 
ایده هاي نو و كارآفریني  

معاون مالي اقتصادي شهرداري اصفهان 
نیز در این جلســه با بیان اینکه اعتقاد 
مدیریت شهري اعم از شهردار، معاونین 
و شوراي شهر بر این است که براي حل 
مشکل اشتغال اســتفاده از روش هاي 
سنتي پاسخگو نیست، اظهار کرد: الزم 

است مدیریت شــهري به اندازه سهم 
خود در این بازار ورود کند. در این راستا 
نیز هر پیشنهاد منطقي و قابل اجرایي 
ارائه شود مدیریت شــهري نسبت به 

بررسي آن اقدام مي کند.
مرتضي طهراني تصریح کرد: مســائل 
مربوط به کارآفریني شاید در ابتدا درآمد 
چنداني براي شهرداري نداشته باشد اما 
هم عالقه و هم تکلیف شهرداري است 
که نسبت به جذب ایده هاي نو اقدامات 

الزم را انجام دهد. 

  ایجاد فضایي براي استارت آپ ها 
رییــس هیــات مدیره شــرکت هاب 
اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه 
اصفهان مناسب ترین و پرظرفیت ترین 
شهر بعد از تهران در فضاي کارآفریني، 
ایجاد استارت آپ ها و کسب و کارهای 
جدید اســت، گفت: این فکر و اندیشه 
که در یک نقطه مرکزي شــهر فضایي 
به مجموعه هاب داده شــود تا بستری 
برای حضور کارآفرینان و فعاالن زیست 
بوم کارآفرینی شــهر ایجاد شود جاي 
قدرداني و تشــکر دارد و نشان دهنده 

درک درست شهرداري از این موضوع 
است. 

احمدرضــا ســبزواري تصریــح کرد: 
هدف از این اقــدام، ایجاد فضایي براي 
 جذب کســب و کارهاي نوپا در قالب 
استارت آپ ها و حمایت همه جانبه از 
آنهاست. بنابراین باید دست به دست 
یکدیگر داده تا ایده هــاي خوبي که از 
دانشگاه ها خارج مي شود مورد حمایت 
مجموعه مدیریت شــهري و اســتاني 

قرار گیرد. 
همچنین رضا شاهین مدیرعامل این 
شرکت، در حاشــیه این مراسم ضمن 
تقدیر از حمایت های شهرداری اصفهان 
و مجموعه مدیریت شهری برای فراهم 
شــدن این امکان افــزود: ماموریت ما 
 به عنوان شــتابدهنده، جذب ایده ها و

 تیم های استارت آپ، قراردادن آن ها در 
فضای مناسب کاری با امکانات مناسب 
و استانداردهای روز دنیا، حمایت مالی 
و در اختیار قراردادن سرمایه اولیه، ارائه 
خدمات آموزشــی و رصد حرفه ای در 
راستای انتقال تجارب موفق کارآفرینی 
و در نهایت تجاری سازی این ایده ها و 

عرضه به سرمایه گذاران است. 
وی همچنین خاطر نشان کرد: همچنین 
عالوه بــر ماموریت خــود بعنوان یک 
شتابدهنده، در صدد ایجاد بستری برای 
مشارکت و یاری گرفتن از تمام فعاالن 
زیســت بوم کارآفرینی استان و کشور 
در این خصوص بــوده و امید داریم که 
با یاری یکدیگــر بتوانیم نقش پررنگی 
در توســعه عرصه کارآفرینی کشور و 
حمایت همه جانبه از جوانان و صاحبان 

فن و ایده داشته باشیم. 
بر اساس این قرارداد، شهرداري اصفهان 
فضای مناســبی را در طبقات پنجم و 
ششم مجموعه ارگ جهان نما در اختیار 
گذاشته است تا با توجه به قرار داشتن 
ایــن مجموعه در مرکز شــهر، راحتی 
دسترســی به حمل و نقــل عمومی و 
امکانات مناســب، بســتر مناســبی 
 برای ارائه خدمات بــه صاحبان ایده و

استارت آپ ها ایجاد شود. این فضا در 
قالب بزرگ ترین فضای فعال کارآفرینی 
شــهر اصفهان و منطقه مرکزی کشور 
قلمداد مي شــود که به زودی تجهیز و 

بهره برداری خواهد شد. 

شهرداري اصفهان قرارداد ايجاد بزرگترين مركز كارآفريني شهر اصفهان را امضا كرد؛  

جهان نما مرکز کارآفرینی می شود
طراحی نشان ایســتگاه های مترو در 
كمیته هنر سازمان قطارشهری اصفهان 
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان بر ضرورت استفاده از 
فضاي ایستگاه های متروی اصفهان براي رویدادهاي فرهنگی 
و هنری تاكید كرد و گفت: ظرفیت  های قابل توجهی به منظور 
انجام فعالیت های فرهنگی در ایســتگاه های متروی اصفهان 

وجود دارد. 

به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، محمدرضا بنکدار 
در جلسه کمیته هنر سازمان قطارشهری اصفهان در ایستگاه انقالب، 
بیان داشت: طراحی نشان ایســتگاه های مترو در کمیته هنر سازمان 

قطارشهری اصفهان در حال انجام است.  
وی افزود: یکی از نکات مهم درباره خط یک مترو، استفاده از فضاهای 
هنری به منظور اجــرای رویدادهای فرهنگی و هنری اســت. در حال 
حاضر فضاهای قابل توجهی در ایستگاه های متروی اصفهان به منظور 
رویدادهای فرهنگی و  هنری پیش بیني شده و تالش می کنیم با حوزه 

بهره برداری هماهنگی الزم در این زمینه انجام شود. 
بنکدار اضافه کرد: مترو به عنوان یک ظرفیت مهم باید مورد اســتفاده 
اقشار مختلف قرار گیرد و توجه به مباحث فرهنگی و هنری در ایستگاه ها 

کمک شایانی به این موضوع می کند. 
فریده روشن، رییس کمیســیون فرهنگی شورای شهر اصفهان نیز در 
این جلســه گفت: باید تالش کنیم که اقدامــات فرهنگی و هنری در 

ایستگاه های متروی اصفهان به صورت عملیاتی رقم بخورد. 
وی با بیان اینکه ظرفیت های قابل توجهی در ایستگاه های مترو به منظور 
فعالیت هنری وجود دارد، اضافه کرد: شرکت بهره برداری مترو باید هرچه 
سریعتر در این زمینه ورود کرده و با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری 
اصفهان و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد حرکت های خوبی 

در این خصوص رقم بزند.

  برنامه ریزی برای تهیه سند باالدستی معماری ایستگاه های 
متروی اصفهان 

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان از برنامه ریزی برای تهیه سند 
باالدستی معماری ایستگاه های متروی اصفهان خبر داد.

به گزارش اداره ارتباطات رســانه اي شهرداري اصفهان، جلسه کمیته 
معماری سازمان قطارشهری اصفهان با محوریت بررسی نقاط ضعف و 
قوت ایستگاه های خط یک مترو و همچنین ارائه برنامه مناسب به منظور 

رفع مشکالت موجود و برطرف کردن آن در خط دو، برگزار شد.  
مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان و حومه در این جلسه با اشاره به 
بهره برداری از خط یک متروی اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر خط 
یک متروی اصفهان با نزدیک به 20 کیلومتر در حال بهره برداری است و 
بهره برداری از خط یک باعث مطرح شدن دغدغه های مردم و نیازسنجي 

انتظارات آنان پیرامون معماری ایستگاه های مترو شده است. 
محمدرضا بنکدار با اشاره به ضرورت توجه به موضوع معماری ایستگاه ها 
در خط دو ادامه داد: در حال حاضر سازمان قطارشهری اصفهان در صدد 
ایجاد شیوه نامه و یا دستورالعملی برای استفاده بهتر از تجربیات معماری 
ایستگاه های خط یک مترو و لحاظ کردن آن در معماری ایستگاه هاي 

خط 2 مترو است. 
وی با بیان اینکه هدف ما، عملیاتی کردن این موضوع با محوریت کمیته 
معماری سازمان اســت، ادامه داد: نگرش جدید سازمان قطارشهری 
اصفهان، توجه جدی به موضوعات معماری خط 2 قطار شهری است و در 
این زمینه با همراهی کمیسیون معماري و عمران شورای اسالمی شهر 

اصفهان، نسبت به تهیه یک سند باالدستی اقدام خواهیم کرد.  
مدیرعامل سازمان قطارشــهری اصفهان گفت: موضوع ظرفیت های 
تجاری ایستگاه های مترو از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا نگاه امروز 
مدیریت شهری در این دوره مبتني بر اقتصاد شهري است و اعتقاد دارد 

پروژه های شهری باید به سمت خودکفا شدن حرکت کند.
بنکدار با اشاره به اهمیت توجه به اسناد باالدستی اضافه کرد: ظرفیت های 
متروی اصفهان باید در طرح جامع شهر اصفهان دیده شود و این مساله 

زمینه رفع مشکالت این حوزه را فراهم خواهد کرد.

قرارداد ایجاد بزرگ ترین مركز فعال كارآفریني اصفهان و مركز 
كشور منعقد شد. 

به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان،  قرارداد 
ایجاد بزرگتریــن مركز كارآفریني شــهر اصفهان به همت 
شهرداري اصفهان با هدف ایجاد فضایي متمركز در راستاي 
توسعه فضای كارآفریني اســتان در مركز شهر اصفهان به 
امضاي معاون مالي اقتصادي شــهردار و سرمایه گذار بخش 

خصوصي رسید.  

گــزارش

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

      اصفهان مناسب ترین و پرظرفیت ترین شهر بعد از تهران در فضاي كارآفریني، ایجاد استارت آپ ها و كسب و كارهای جدید است.

خـــبــــر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
2۴0 هزار دستگاه خودرو در كشور نوسازی می شود

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 2۴0 هزار 
دستگاه خودروی سبک و سنگین در كشور در جهت كاهش آلودگی در 

كالن شهرها نوسازی می شود.

 صادق نجفی پیش از ظهر دوشنبه در مراســم افتتاح خط تولید و شماره گذاری 
موتورسیکلت های برقی در اصفهان، اظهار داشت: هر کالن شهری می تواند بیش از 

200 هزار دستگاه موتور سیکلت برقی را بخرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یک فضای رقابتی برای تولید موتور سیلکت برقی در 
سطح کشور ایجاد شده است، ادامه داد: هم اکنون ظرفیت تولید یکصد هزار دستگاه 

موتور سیکلت برقی در سال وجود دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: شــهرداری های کالن شهرها در 

راستای همیاری دولت در جهت حمایت از تولید قدم برداشته است.

  اختصاص یارانه 200 میلیارد تومانی برای حمایت از صنایع كوچک
وی با بیان اینکه کالن شهرهای کشــور ظرفیت خرید بیش از 200 هزار دستگاه 
موتورســیکلت برقی را دارند، اظهار کرد: تاکنون ظرفیت تولید ساالنه 100 هزار 
دستگاه از این خودروها ایجاد شده که نشان از وجود بازار رقابتی در این زمینه است.

نجفی با اعالم اینکه 30 واحد قطعه سازی هم اکنون ظرفیت تولید موتورسیکلت 
برقی دارد،  گفت: به منظور حمایت از صنایع کوچک دولت اقدام به اختصاص یارانه 

200 میلیارد تومانی کرده است.
وی با بیان اینکه شرایط صادرات برای واحدهای تولیدی در کشور مهیا شده است، 
اظهار کرد: دولت به دنبال کاهش فشار بر تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی با هدف 

رونق اقتصاد ملی است.

  چهار هزار واحد صنعتی اصفهان در ركود است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشــت: هم اکنون صنایع با مشــکالت 
زیادی دســت و پنجه نرم می کنند که طرح های ویژه حمایتی از تولید کنندگان 

تصویب شده است.
وی از فعالیت بیش از هفت هــزار واحد تولید فعال در اصفهــان از 11 هزار واحد 
تولیدی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه صنایع اصفهان نیاز فراوانی به آب دارند 
و کمبود آب یکی از عوامل رکود صنایع است بنابراین برای رفع مشکل دسترسی 
صنایع استان به آب، طرح های زیادی اجرا شده که از جمله آن ها می توان به اجرای 
طرح انتقال پساب تصفیه شده شــهرضا با سرمایه گذاری حدود 80 میلیارد اشاره 

کرد.

ایمنا
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تنها نیروگاه برق آبی اصفهان از مدار خارج شد    
مدیر سد و نیروگاه زاینده رود شركت آب منطقه ای اصفهان گفت: به دنبال تداوم وضعیت كم بارشــی در حوضه آبریز زاینده رود، تنها نیروگاه 

پشتیبانی برق آبی اصفهان از مدار خارج شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، »محمود چیتیان« با اشاره به اینکه 13 سال است با شرایط خشکسالی در فالت مرکزی مواجهه هستیم، اظهار کرد: 
این وضعیت به مرور در میزان تولید برق در نیروگاه برق آبی تاثیر گذاشته و سبب کاهش تولید در این سال ها شده بنابراین  روز شنبه،  تنها نیروگاه برق آبی اصفهان به طور 
کامل از مدار خارج شد.مدیر سد و نیروگاه زاینده رود بیان کرد: این نیروگاه برق آبی بیشتر به عنوان نیروگاه پشتیبانی مورد استفاده قرار می گرفت، سهم تولید برق از این 

نیروگاه تقریباً به حدود 60 هزار مگاوات ساعت در سال می رسید در حالیکه ظرفیت نامی تولید برق این نیروگاه 250 هزار مگاوات ساعت در سال است.
چیتیان با اشاره به اینکه در 15 سال اخیر تاکنون با این وضعیت قطع برق شبکه سراسری مواجه نبودیم و همواره در یک وضعیت ثابتی به سر می بردیم، تصریح کرد: اهمیت نیروگاه های 

برق آبی در مواقع خاموشی های سراسری دو چندان می شود زیرا عالوه بر افزایش سرعت در مدار قرار گرفتن، نقش پشتیبان سایر نیروگاه ها را نیز دارد.



احداث ۵۰ ایستگاه شارژ موتورهای برقی در شهر اصفهان
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: ۵۰ ایستگاه شــارژ موتورهای برقی در شهر 

اصفهان احداث خواهد شد.
علیرضا صلواتی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح خط تولید و شماره گذاری موتورسیکلت های 
برقی اظهار داشت: از سه سال پیش اقدام به برنامه ریزی برای تولید موتورسیکلت های برقی در 

سطح شهر اصفهان کردیم.
وی با بیان اینکه خطوط مجزا برای تردد موتورسیکلت های برقی در سطح شهر ایجاد خواهیم کرد، 

ادامه داد: محدوده ای برای پارک این موتورها در شورای ترافیک استان نیز به تصویب رسیده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد: در صورت استفاده گسترده از موتورسیکلت های برقی، تردد 

موتورهای بنزینی در بافت تاریخی شهر محدود خواهد کرد.
وی از اختصاص تسهیالت حمایتی قرض الحسنه برای توســعه اســتفاده از این موتورها خبر داد و گفت: شهرداری اصفهان 
 متعهد به اتخاذ و اجرای تدابیــری برای کاهش آالیندگی، تســهیل در تردد و افزایش رفاه شــهروندان در حوزه حمل و نقل 

شهری است.

۱۲ کاروانسرای تاریخی اصفهان به مکان اقامت گردشگران مذهبی تبدیل شد
مدیر کل اوقاف و امور خیریه اصفهان گفت: ۱۲ کاروانسرای تاریخی استان با همکاری سرمایه گذار بخش 

خصوصی و میراث فرهنگی شهرستان ها به مکان هایی برای اقامت گردشگران مذهبی تبدیل شد.
حجت االسالم رضا صادقی با اشاره به این مطلب اظهار داشت: هزینه مرمت هر کارونسرا بین دو تا هفت 

میلیارد بوده است.
وی تاکید کرد: با همکاری بخش خصوصی ۲۵ حمام تاریخی استان نیز به منظور میزبانی از زائران جهت 

فعالیت های رستوران و تفریح مرمت و بازسازی شده است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه اصفهان از نقش مهم امامزادگان در شهرهای مذهبی مانند آران و بیدگل به عنوان 

منشا امر خیر و قرآنی نام برد و اظهار داشت: وجود بیش از ۴۰ امامزاده در آران و بیدگل و قبور شهدا در جوار این امامزادگان 
موجب شده آران و بیدگل به عنوان شهر نمونه قرانی در کشور مطرح باشد. وی در ادامه اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۶۷ وقف جدید 
به تعداد موقوفات استان اصفهان به مبلغ شش میلیارد تومان اضافه شده و پیش بینی می شود این آمار تا پایان سال به بیش از ۲۰۰ موقوفه 
برسد. صادقی از برگزاری رویداد مهم مسابقات کشوری قرآن و معارف در اصفهان خبر داد و گفت: سال آینده در مهرماه مسابقات کشوری 

به میزبانی اصفهان برگزار می شود لذا همه دستگاه باید برای برگزاری این مراسم باشکوه اداره اوقاف را یاری کنند.

نهایتا شــش روز پس از 
این درخواست یعنی سوم 
مردادمــاه که علی ربیعی 
همچنان سکاندار وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بود، نشست شورای عالی 
کار با ریاست معاون وی و 
با حضور شرکای اجتماعی با هدف بررسی 
»راهکارهای بهبود معیشت کارگران در 
سال ۹۷« تشکیل و در آن نشست مقرر 
شــد نمایندگان هر دو گــروه کارگری و 
کارفرمایی پیشنهادات اجرایی خود را در 
چارچوب قانون حداکثر تا یکماه به شورای 
عالی کار ارائه دهند تا تصمیم نهایی در این 

خصوص اتخاذ شود.
اما تا تشکیل نشست بعدی شورای عالی 
کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در 
قالب کارگروه دستمزد ضمن بررسی روند 
کاهشی قدرت خرید کارگران به استناد 
قیمت مراجع رسمی اعالم اقالم اساسی 

خانوار، راهکارهای خــود را برای افزایش 
قدرت خرید نهایی کردند.

در نشست کارگروه دستمزد، محاسبات 
 مورد تایید شــرکای اجتماعی نشــان 
می داد که قدرت خریــد کارگران با مبنا 
قرار دادن روز هجدهم شهریورماه، نسبت 
به اسفند ۹۶ به میزان ۳۱ درصد کاهش 

پیدا کرده است.
همچنین به اســتناد محاسبات صورت 
گرفته در همان نشست مشخص شد، کل 
هزینه سبد معیشت جامعه کارگری نیز 
در بازه زمانی ۶ ماهه اسفند تا شهریورماه 
حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

پس از اســتخراج محاســبات معیشتی 
وضعیت کارگران در نشست کارگروه مزد 
با حضور نمایندگان کارگری و کارفریایی، 
قرار بود دومین نشست شورای عالی کار 
برای تصمیم گیری راهکار نهایی جبران 
قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری 
تشکیل جلسه دهد، اما با وجود گذشت ۸۰ 
روز از نشست سوم مردادماه، هنوز نشست 
 دوم این شــورا تشکیل نشــده و به نظر 
می رسد با تصمیم گیری موضوع توزیع 
سبد حمایتی در ســطح دولت، تشکیل 
نشست شــورای عالی کار برای بررسی 
جبران قدرت خرید کارگران از دستور کار 

خارج شده است.
این در حالی است که بر اساس ماده ۱۶۸ 
قانون کار، شورای عالی کار باید در هر ماه 
حداقل یک بار تشــکیل جلسه دهد و در 

صورت ضرورت، جلســات فوق العاده به 
دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای 

شورا تشکیل شود.

 عقب ماندگی ۲۰۰ هزار تومانی مزد 
کارگران از معیشت در فاصله یکماه!

عالوه بــر این بــر اســاس جدیدترین 
محاســبات نمایندگان کارگری، عقب 
ماندگی ۸۰۰ هــزار تومانی مزد کارگران 
نسبت به هزینه های معیشت در فاصله 
یکماه گذشته به یک میلیون تومان رسیده 
اســت؛ به این معنا که هزینه معیشــت 
کارگران در ۳۰ روز گذشــته با احتساب 
اقالم حداقلی، یک میلیون تومان افزایش 

یافته است.
اکنون به نظر می رسد تعلل وزارت کار در 
برگزاری نشست شورای عالی کار، به دلیل 
بررسی طرح توزیع بسته های حمایتی در 
سطح دولت باشد تا از محل این بسته های 
حمایتی بخشی از قدرت خرید کارگران 

جبران شود.
اما در همیــن رابطه علــی خدایی عضو 
کارگری شــورای عالی کار پیش از این، 
درباره عقب ماندگی مزد کارگران با توزیع 
ســبد حمایتی گفته بود: اینکه مدام به 
جامعه القاء کنیم که تصمیم گیری برای 
جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه 
کارگری نیازمند تصمیمات دولت است، 
پذیرفتنی نیســت چراکه در این صورت 
رعایت اصل سه جانبه گرایی و مشارکت 

شرکای اجتماعی در تصمیمات مربوط به 
روابط کار نادیده گرفته می شود.

این فعال کارگری همچنیــن با تاکید بر 
تعلل وزارت کار برای تشــکیل نشست 
شورای عالی کار گفت: در حالی که دستور 
کار تصویب راهکار جبران خرید کارگران 
در سال ۹۷ باید با قید فوریت در شورای 
عالی کار مورد بررسی قرار می گرفت، اما 
سرپرست وزارت کار تمام تمرکز خود را 
طی چند ماه گذشته صرفا معطوف به حوزه 
»رفاهی« و توزیع سبد حمایتی کاال کرده 
و غالب اظهار نظرهای وی در این خصوص 

بوده که کارگران هم بخشی از این اقشار 
برشمرده شدند.

در عین حــال خدایی اخیر در بخشــی 
از یادداشــت خود در خصوص وضعیت 
معیشتی جامعه کارگری کشور نیز نوشته 
است: » هنوز دیر زمانی از استیضاح ربیعی 
نگذشته  است که فراموش کنیم نمایندگان 
استیضاح کننده وضعیت معیشتی کارگران 
را یکی از دالیل استیضاح عنوان می کردند، 
آن آقایان امروز کجا هستند که معیشت 

حداقلی کارگران نیز بر باد رفته که هیچ!«
وی با انتقــاد از سرپرســت وزارت کار به 

دلیل عدم تشکیل نشست شورای عالی 
 کار با وجود گذشت بیش از یکماه نوشت: 
» آقای سرپرســت هنوز حکــم وزارت 
نگرفته تخلف قانونی می کند و از برگزاری 
 جلســات شــورایعالی کار نیز خودداری 

می کند!«
با این حال شورای عالی کار به استناد ماده 
۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار باید برای 
رعایت اصل سه جانبه گرایی در تصمیمات 
روابط کار، تشکیل می شد تا تصمیمات 
الزم در همان نشســت با توافق شرکای 

اجتماعی اتخاذ می شد.

تشکیل جلسه شورای عالی کار از دستور خارج شد؛

انتظار ۸۰ روزه کارگران برای بهبود معیشت

خبرهای دو خطیگردشگری

 بر اساس 
جدیدترین 
محاسبات 
نمایندگان 

کارگری، عقب 
ماندگی ۸۰۰ هزار 

تومانی مزد کارگران 
نسبت به هزینه های 

معیشت در فاصله 
یکماه گذشته به یک 

میلیون تومان رسیده 
است؛ به این معنا 

که هزینه معیشت 
کارگران در ۳۰ روز 
گذشته با احتساب 
اقالم حداقلی، یک 

میلیون تومان افزایش 
یافته است.

با وجود گذشت ۸۰ روز از نشست شورای عالی کار با دستور کار 
جبران قدرت خرید کارگران، ظاهرا این نشست به دلیل تعیین 

تکلیف سبد حمایتی در سطح دولت تشکیل نشده است.
نمایندگان کارگری شورای عالی کار ۲۷ تیرماه به دلیل شرایط پیش 
آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقالم ضروری خانوار و به تبع آن 
کاهش قدرت خرید شد، طی مکاتبه با احمد مشیریان معاون روابط 
کار وزیر کار، خواستار بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید در 

شورای عالی کار شدند.
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رییس کمیسیون انرژی 
مجلس خبر داد:

بررسی احیای کارت 
سوخت روی میز 
کمیسیون انرژی

رییس کمیسیون انرژی مجلس 
شــورای اســالمی گفت: این 
کمیسیون یکشنبه هفته آینده 
موضوع فعال سازی دوباره کارت 
هوشمند سوخت، کاهش مصرف 
و بهینه سازی مصرف سوخت را 

بررسی می کند.
 فریدون حســنوند، گفت: قرار 
است در این نشســت افزون بر 
موضوع مرتبط با کارت هوشمند 
ســوخت، راهکارهای مقابله با 
قاچاق سوخت و ترویج فرهنگ 
صحیح مصــرف در جامعه نیز 

بررسی شود.
وی در ادامه با اشاره به اختالف 
قیمــت بنزیــن در داخــل و 
کشورهای همسایه افزود: با توجه 
به تفاوت قیمت داخلی بنزین با 
قیمت این فرآورده در کشورهای 
همسایه، استفاده دوباره از کارت 
هوشمند ســوخت از قاچاق آن 
جلوگیری و حتی مصرف بنزین 

را نیز مهار می کند.
رییــس کمیســیون انــرژی 
مجلس شورای اسالمی با بیان 
این که درباره موضــوع احیای 
کارت هوشــمند ســوخت در 
نشســت مشــترک مسئوالن 
دولتی و روســای کمیسیون ها 
بحث و بررســی شــد، تصریح 
کرد: کمیسیون انرژی مجلس 
تصمیم گرفت نخستین نشست 
خود در هفته آینده را به موضوع 
فعال ســازی کارت هوشــمند 
سوخت اختصاص دهد تا مباحث 
کارشناسی آن در ابعاد مختلف 

بررسی شود.
حســنوند با تاکید بــر این که 
تاکنــون تصمیمــی بــرای 
افزایش قیمت ســوخت گرفته 
نشــده اســت، گفت: مباحث 
 افزایش قیمت شــایعه ای بیش 

نیست.

مهر
خـــبـــر
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اعتبار پاسپورت ایرانی 
چطور تغییر می کند؟

یکی از عوامل اعتبار 
پاسپورت کشورها، 
فرهنــگ مردمی 
است که با آن ،ســفر کرده و هنجارها را 
رعایت می کنند اما موسسات اعتبارسنجی 
میزان سفرهایی که می شود با آن پاسپورت 

انجام داد را مالک قرار می دهند.

 برخی از موسسات اعتبار سنجی درباره ویزاهای 
کشورهای مختلف و پاســپورت شهروندان آن 
کشورها نظرات متفاوتی ارائه می کنند و هربار 
رسانه ها نیز با بازتاب نتایج این نظرسنجی ها، 
اعتبار پاسپورت ایرانی را بر اساس رده بندی که 
آنها انجام داده اند اعالم می کنند گاهی در این 
رتبه بندی ها اعتبار پاسپورت ایران باال می رود و 

گاهی هم از عرش به فرش می آید.
 Henley and ( شــرکا«  و  »هنلــی 
Partners( یک موسســه بین المللی است 
که در حوزه مسائل اقامت و شهروندی فعالیت 
می کند. این موسسه هر ســال گزارشی درباره 
اعتبار پاســپورت کشــورهای مختلــف دنیا 
منتشــر می کند و یک بــار در گزارش ســال 
۲۰۱۲ پاسپورت ایرانی را یکی از بی اعتبارترین 
پاسپورت های جهان معرفی می کند و یک بار 
در ســال  ۲۰۱۳ این رتبه را باال می برد و اعالم 
می کند که  ایران در رتبه بنــدی ۲۰۱۳ به رده 

۸۶ صعود کرد.
در سال ۲۰۱۸ نیز موسسه پاسپورت ایندکس 

م  عال ا
کرد که پاســپورت ایران در رتبه ۸۷ قرار دارد و 
شهروندان ایرانی می توانند با پاسپورت ایرانی 
خود بدون نیاز به ویزا به ۴۴ کشــور سفر کنند. 
از این تعداد، ویزای ۱۳ کشــور برای ایرانیان به 
صورت رایگان صادر شده و ویزای سایر ۳۱ کشور 
در هنگام ورود به فرودگاه کشور مربوطه صادر 
خواهد شــد. برای رفتن به ۱۵۴ کشور نیز باید 

ویزا از قبل بگیرند.
در هر حال هر موسسه ای رتبه پاسپورت کشورها 
را با یک شاخص بررسی می کند که عمده آنها 
میزان سفری که می توان با آن پاسپورت انجام 
داد را مالک در نظر می گیرنــد. با این وجود در 
این نکته که اکنون پاسپورت ایران جزو آن دسته 
کشورهایی است که با آن به کشورهای کمتری 
می توان سفر کرد شکی نیست. به خصوص که 
برخی از کشورها که با ایران لغو روادید کرده اند 
پس از مدتی این لغو روادید را برمی دارند مانند 
کاری که صربستان در چند روز اخیر انجام داد 
و با وجود اینکه مدت زیادی از طرح لغو روادید 
کشورش برای اتباع ایرانی نمی گذرد اما دوباره 
برای ســفر ایرانی ها به این کشور ویزا گذاشت 
چرا که در مدت کمی بسیاری از ایرانی ها به این 

کشور پناهنده شده و یا مهاجرت کرده بودند.

  اعتبار گذرنامه ایرانی در چند سال اخیر 
پایین تر آمده

پایین آمدن اعتبار گذرنامــه ایرانی را برخی از 
نمایندگان مجلس نیز تایید می کنند و توپ را 
به وزارت خارجه می اندازند و می گویند که باید 
آنها فکری به حال ارتقای جایگاه آن باشند. در 
این زمینه ، علیرضا ابراهیمی عضو هیئت رییسه 

کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه اعتبار 
گذرنامه ایرانی در چند سال اخیر پایین تر آمده، 
گفته است: سخت گیری های سایر کشورها برای 

ورود ایرانیان به کشورشان بسیار است.
نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای 
اسالمی افزود: وزارت خارجه باید با دپیلماسی 
قوی راهی برای ارتقای اعتبار گذرنامه ایرانی بیابد؛ 
رایزن های فرهنگی، سفرا و کاردارها باید عالوه 
بر مسائل سیاسی به مسائل اقتصادی، فرهنگی 
و... نیز توجه کنند ولی کم کاری مسئوالن باعث 
شده چهره ایران به درســتی در جهان نمایش 
داده نشــود. معرفی جاذبه های گردشــگری و 
اطمینان بخشــی برای وجود امنیــت در ایران 
می تواند یکی از راه های ارتقا اعتبار گذرنامه ایران 
باشد تسهیل سفر، لغو دوطرفه روادید، پرداخت 
یارانه به آژانس های مســافرتی برای برگزاری 
تورهای باکیفیت و... می توانــد به این موضوع 

کمک کند.
برخی از مسئوالن در کشور رتبه بندی موسسات 
 اعتبار ســنجی را محدود به میزان سفرها اعالم 
می کنند و البته به این نکته هم اشاره می کنند 
که باال و پایین شدن اعتبار گذرنامه به فرهنگ 
مردم آن کشور در ســفر به کشورهای دیگر نیز 

بستگی دارد.

  همه مالحظات را در نظر بگیرید
در این باره، مجتبی کریمی رییس اداره گذرنامه 
و روادید وزارت امور خارجه به خبرنگار مهر گفت: 
اعتبار گذرنامه و یا پاسپورت هر کشوری به عوامل 
مختلفی بستگی دارد. موسسات مختلف خبری, 
نظرسنجی و اعتبار سنجی اعتبار گذرنامه را از 

منظر های مختلف بررسی می کنند. 
برخی معتقدند که اعتبار گذرنامه  به وجود تعداد 
قرارداد لغو روادید با کشورهای دیگر و به امکان 
سفر   بدون دریافت روادید به کشورهای بیشتر  

وابسته است . 
برخی مالحظات دیگــری را در اعتبار گذرنامه 
لحاظ می کنند. مانند سفر تعداد متخصصان و 
همچنین تعداد افراد با سواد و  فرهیخته ای  که 
با آن گذرنامه سفر می کنند. میزان دانشجوها و 
فرصتهای شغلی  و همچنین رعایت هنجارها و 
احترام به قوانین کشورهای دیگر و در نتیجه باال 
رفتن سطح احترام اتباع کشورهای  دیگر به اتباع 

کشور مبدا.
وی ادامه داد : برایند موارد فوق به عنوان اعتبار 
پاسپورت  مطرح می شود. پس  اگر بخواهیم یک 
جانبه مانند برخی از موسسات نظرسنجی نگاه 

کنیم کار درستی نکرده ایم .
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      رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اکنون از مجموع 1۰ میلیون زن روستایی 
شاغل در کشور، شش میلیون و 5۰۰ نفر در بخش کشاورزی فعالیت دارند.

      وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در جمع بازنشستگان معترض شرکت مخابرات ایران گفت: »صدای 
شما شنیده شد و پیگیر مطالبات و حقوق شما خواهم بود.«

      معاون اقتصادی استاندار مازندران گفت: شرکت های چینی برای سرمایه گذاری و ساخت پاالیشگاه 
نفتی در این خطه شمال کشور اعالم آمادگی کردند.

      رییس اتحادیه مشاوران امالک گفت: با توجه به روند نزولی معامالت در بازار و کاهش قدرت خرید 
مردم، مالکان و فروشندگان مسکن به دنبال افزایش قیمت و طمع ورزی بیشتر نباشند.

      وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری گفت: مشکل ارز دانشجویان فرصت مطالعاتی دوره دکتری حل شده 
است و بیش از 5۰ درصد از ظرفیت های اعزام شده دوره دکتری مورد حمایت قرار گرفته اند.

      معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد فروش بلیت پروازهای فوق العاده ایام اربعین 
حسینی )ع( از سه شنبه )بیست و چهارم مهرماه( آغاز می شود.
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راه اندازی تابلوی معامالت استارت آپ ها تا دو ماه آینده
هامونی گفت:صندوق ســرمایه گذاری جســورانه با ســرمایه 150 میلیارد تومان در حوزه فین تک و 
سرمایه گذاری در داخل بورس را طی این هفته در فرابورس پذیره نویسی می شود که هدف از آن حمایت 

از استارت آپ ها در حوزه بازنشستگی و سالمندی است.
امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران از عرضه اولیه سهام یک شرکت دانش بنیان روز دوشنبه خبر داد و 

گفت: فردا تعداد 35 میلیون سهم از کل سهام شرکت داروسازی آوه سینا برای نخستین بار پس از پذیرش 
در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه می شود .

وی افزود: این ناشر به عنوان شرکت دانش بنیان در حالی داروی ضد سرطانی تولید می کند که فردا به روش ثبت 
سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول از فرصت دو ماهه فرابورس برای آماده سازی و بستر سازی نرم افزارهای مورد نیاز تامین مالی جمعی یا به 
اصطالح کراود فاندینگ ها سخن گفت و افزود: تابلوی معامالت شرکت های دانش بنیان و به عبارتی استارت آپ ها قابلیت تعریف و راه اندازی 
در فرابورس خواهد داشت. هامونی یادآور شد: طرح های کسب و کار در آن بازار به ارزش کمتر از دو میلیارد تومان هستند و چون شخصیت 

حقوقی ندارند، باید با راهکار دیگری وارد بازار شوند.
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حمایت سازمان 
محیط زیست از 
استارت آپ های 
جمع آوری زباله

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان 
حفاظت محیط زیســت بــا بیان 
اینکه مدیریت پســماند شــهری 
فرصت خوبی برای اشــتغال زایی 
و افزایش تولیــد ناخالص داخلی 
اســت، از برنامه این سازمان برای 
حمایت از شرکت های خصوصی و 
استارت آپ ها به منظور جمع آوری 
پســماندهای خشــک خبر داد.
علی مریدی با تاکید بــر اینکه در 
مدیریت پسماند شهری مشکالت 
متعددی داریــم، اظهار کرد: یکی 
از مشــکالت عمــده در مدیریت 
پسماند آن است که در وزارت کشور 
و شهرداری ها عمدتا روی نقطه آخر 
مدیریت پســماند یعنی »امحاء« 
تمرکز شده اســت، درحالی که بر 
اساس استاندارهای جهانی، مراحل 
مختلفی برای مدیریت پســماند 
وجود دارد که »تفکیک از مبدا« و 
»کاهش تولید پسماند از مبدا« از 
جمله مهمترین مراحل آن است.
وی با بیان اینکه تمرکز روی امحاء 
اعم از دفن یا سوزاندن زباله ها، مسیر 
کاهش تولید پسماند و تفکیک زباله 
از مبدا را با کندی مواجه می کند، 
تاکید کرد: باید دقت داشته باشیم 
که امحای پسماند بدون استفاده از 
فناوری های روز دنیا ممکن نیست و 
اوضاع بد اقتصادی کشور مانع خرید 
این فناوری های نوین می شود،به 
همین علت مدیریت پسماند به یک 
مسئله الینحل در ایران تبدیل شده 
اســت.مدیر کل دفتر آب و خاک 
سازمان حفاظت محیط زیست در 
پاسخ به این پرســش که سازمان 
حفاظت محیط زیســت طی یک 
سال اخیر چه اقدامی برای مدیریت 
پسماند کشــور انجام داده است، 
با اشــاره به اینکه متولی مدیریت 
پسماند شهری، وزارت کشور است و 
سازمان حفاظت محیط زیست تنها 
ناظر عالی در این زمینه به حساب 
می آید، گفت: طــی ماه های اخیر 
برنامه های مدیریت پسماند وزارت 
کشــور را دریافت کردیم و متوجه 
شدیم که عمده تمرکز این برنامه ها 
بر امحای پسماند شامل زباله سوزی 
و ایجاد واحدهای کمپوست است 
که باید از طریق صنایــع وارداتی 
انجام  شود و طبیعتا نیاز ارزی خاص 
خود را دارد. خوب می دانیم که در 
چنین شرایط اقتصادی،این برنامه ها 

عملیاتی به نظر نمی رسد.
مریدی در مــورد برنامه جایگزین 
ســازمان حفاظت محیط زیست 
برای مدیریت پسماند کشور، گفت: 
برنامه ما تمرکز روی تفکیک از مبدا 
و کاهش پسماند از مبدا است البته 
این برنامه ها باید با روش های مدرن 
و مکانیزم هــای روز دنیا عملیاتی 
شود نه با روش های سنتی که صرفا 
چند ســطل رنگی در سطح شهر 
بگذاریم بنابراین استفاده از IT برای 
ارائه خدمــات اینترنتی به منظور 
جمع آوری پسماند مهمترین برنامه 
ما اســت که درحال حاضر در حال 
آماده ســازی مقدمات آن هستیم.

وی ادامه داد: در این زمینه ایده های 
جدید بــرای مدیریت پســماند، 
حمایت از اســتارت آپ هایی است 
که برای فعالیت در حوزه جمع آوری 
پسماندهای خشک ایده و برنامه ای 
دارند. در شرایط کنونی هم تعدادی 
از شهروندان زباله های خشک خود 
را از تَر جدا می کنند اما نمی دانند که 

با آن چه کار باید کنند. 

ایسنا
گـــزارش
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بنــا بــر مطالعاتی که 
و   2013 ســال  در 
 John توســط بنیاد
Templeton انجام 
شــده، مشــخص شد 
»افرادی کــه کمترین 
تمایل به ابراز قدردانی 
در محیط کار را نشــان مــی دهند، 
خودشان ترجیح می دهند که دیگران 
از آنها قدردانی کنند.« عالوه بر این، 
از شــرکت کننده ها خواسته شد که 
مواردی که در شغل فعلی آنها وجود 
دارد و موجب قدردانی آنها می شود را 
لیست کنند. بیش از 90 درصد موافق 
بودند که »افراد قدردان، احســاس 

رضایت بیشتری دارند.«
با توجه به اندازه گیری های به عمل 
آمده، مشــخص شــد که قدردانی و 
حق شناسی در محیط کار، ضروری 
و ممکن است. با اینحال، برای اینکه 
بتوانیم تمامی پتانسیل آن را به اجرا 
بگذاریم، باید از تاثیــرات آن مطلع 
باشــیم. در اکثر مواقع، قدردانی در 
محیط کار به عنوان یک رفتار ریاکارانه 
شناخته می شود، در حالیکه قدرت 
آن فراتر از چیزی است که باور داریم.

مواردی همچون افزایش حقوق، مزایا 
و پاداش، همگی لذت بخش هستند؛ 
اما چیزی که کارمندان بــه آن نیاز 
دارند این است که در فواصل معین، 
از عملکر آنها قدردانی شود. در ادامه، 

دالیلی را می خوانید که نتایج مثبت 
 تر قدردانــی از کارمنــدان را توجیه 

می کند؛ با ما همراه شوید:

  1. آنها انگیزه دارند.
مطالعاتی که در ســال 2013 توسط 
 Glassdoor انجام شــد نشــان 
می دهد که »80 درصد از کارمندانی 
که قدردانی مدیــران خود را دریافت 
می کنند، انگیزه ی بیشتری دارند و 

سخت تر تالش می کنند.«
 زمانــی کــه از افــراد قدردانــی 
می شود، انتقال دهنده های عصبی 
 پاداش به نام دوپامیــن، در آنها فعال 
می شود. حس قدردانی منتقل شده، 
افراد را به ســمت »چرخه پیروزی« 
هدایت می کند؛ ایــن چرخه باعث 
تقویت این احساس شــده و در آنها 
 ایجاد انگیــزه می کند تا بــه دنبال 
فرصت های بیشــتری برای دریافت 

حس قدردانی باشند.

  2. آنهــا احســاس رضایت
 می کنند.

قدردانی از کارمندان نشان می دهد 
که برای کار آنها ارزش قائل می شوید، 
به آنهــا احترام می گذاریــد و آنها را 
معتبر می شمارید. زمانی که دیگران 
به کار شما عالقه نشــان می دهند، 
احســاس رضایت می کنید؛ عالوه بر 
این باعث افزایش انرژی و عملکرد در 

کار شما می شود.
زمانی که یکی از کارمندان در محیط 
کار، احســاس رضایت داشته باشد، 
ماهیــت ارزش آن در تمامی جوانب 

زندگی او گسترش می یابد.

  3. آنها فرهنگ کمک به دیگران 
را ترویج می کنند.

ابراز قدردانی هماننــد دومینو عمل 
می کند. هر چقدر که بیشــتر آن را 
ابراز کــرده و یا دریافــت کنید، این 
عادت را در سراســر زندگی دیگران 

ترویج می کنید. اگر از فردی قدردانی 
شود، تمایل برای سخت کوشی در او 
افزایش می یابد؛ عالوه بر اینکه ترجیح 
می دهد که به دیگران نیز کمک کند.

جرمی آدام اســمیت از مرکز علمی 
Greater Good مــی گویــد: 

»زمانــی کــه از مــردم بــه خاطر 
کارهایشــان قدردانی می شود، این 
احتمال وجود دارد که آنها نیز رفتار 
کمک به دیگــران را در خود افزایش 
داده و حقیقتا یاری رســان دیگران 

باشند.«

  4. آنها برای شکســت آماده 
می شوند.

 مطالعات زیــادی تا به حال نشــان 
داده اند افرادی که قدردانی را دریافت 
می کنند، سطوح کمتری از استرس 
یا ناراحتی های جســمی و سالمتی 
را تجربه مــی کننــد. هرچقدر که 
 افراد سالم تر باشند، برای کار کردن

 آماده تر هستند.
اینگونــه از افراد می تواننــد فراتر از 
بحران های فــوری را ببینند و برای 
دستیابی به اهداف شرکت و خودشان 
 تالش کنند. عالوه بــر این، آنها بهتر

 می توانند تحت فشــار کاری زیاد به 
کار خود ادامه دهند. آنها شغل خود 
را تنها به عنوان وسیله کسب درآمد 
نمی بینند، بلکــه آن را فرصتی برای 

یادگیری و رشد می دانند.

  5. آنها روابط اجتماعی خوبی را 
برقرار می کنند.

افرادی که حــس قدردانی را دریافت 

می کنند و آن را به افراد جدیدی که 
مالقات می کننــد، انتقال می دهند، 
می توانند روابط بهتری را با آنها برقرار 

کنند.
مطالعاتی که در ســال 2014 توسط 
 New South محققان دانشــگاه
انجــام شــد، نشــان  Wales 

 می دهد: »اگر از دیگــران به خاطر 
کمک هایشــان تشــکر کنید، باعث 
می شــود که برای برقراری تعامالت 
اجتماعی با شما تمایل نشان دهند. 
تشکر کردن، سیگنال ارزشمندی را 
منتقل می کند؛ این ســیگنال نشان 
می دهد که شــما فردی هستید که 
می توان با او رابطه با کیفیتی را ایجاد 

کرد.«
ایجاد فرهنگ قدردانی در شــرکت 
مــی تواند ســطح عملکرد کســب 
و کار شــما را تقویــت کنــد، حس 
خوشــبختی کارمنــدان را افزایش 
 دهد و به آرامش ذهنی شــما منجر 

شود.

موثر ترین روش برای رسیدن به باالترین میزان بهره وری؛   

از کارمندانتان قدردانی کنید

اگر از دیگران به خاطر 
کمک هایشان تشکر 
کنید، باعث می شود 

که برای برقراری 
تعامالت اجتماعی با 

شما تمایل نشان دهند. 
تشکر کردن، سیگنال 

ارزشمندی را منتقل 
می کند؛ این سیگنال 

نشان می دهد که 
شما فردی هستید که 

می توان با او رابطه با 
کیفیتی را ایجاد کرد.

همه مــا در تعامالت روزمــره ی خود، بایــد از کلمه 
»متشکرم« اســتفاده کنیم. این رفتار به صورت یک 
عکس العمل طبیعی در بسیاری از افراد دیده می شود. 
ما در خانه، مدرسه، رویدادهای اجتماعی، فروشگاه ها، 
صف های خرید و غیره از دیگران تشکر می کنیم. اما 
فقدان این قدردانی در محیط کار، به خوبی احســاس 

می شود.
این احتمال وجود دارد که فکر کنید »چرا باید از کسی 
به خاطر انجام وظیفه اش و یا انجام کار بیشتری که در 
 راستای هدف شرکت است، تشــکر کنم؟ آنها حقوق 

می گیرند، بنابراین نیازی به تشکر نیست.«

 
استارت آپ

رجیستری استارت آپ ها چگونه به حفظ مالکیت فکری آنها کمک می کند؟

تعداد استارت آپ های ایرانی در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته و به 
گفته یک کارشناس اکنون تعدادشان به 100 هزار رسیده است. از همین روی در 
حال حاضر قوانین متعددی در حوزه استارت آپی وضع می شود. مصوبه جدید 
دولت در زمینه حمایت از استارت آپ ها نیز یکی از این موارد است که به عقیده 
»امیر ناظمی« عضو هیات عامل سازمان اطالعات، این مصوبه »فرصت رجیستر 
شدن را برای اســتارت آپ ها فراهم می کند و کمک می کند تا استارت آپ ها 

بتوانند از حقوق مالکیت فکری هم استفاده کنند.«

در ایران خالء اطالعاتی از قوانین همیشه مشکل ساز بوده، مخصوصا در حوزه های 
جدیدتر مانند فناوری اطالعات و استارت آپ ها. شاید دیده باشید که گروهی با ایده ای 
جدید شروع به خدمات رسانی می کنند و پس از مدتی همان خدمات در نام های 
جدید تکثیر می شود. حال این سوال مطرح می شود که رجیستر شدن استارت آپ ها 

چه سودی دارد و آنها چطور می توانند از حقوق مالکیت فکری خود حفاظت کنند؟
آنچه واضح است و بسیاری از استارت آپ ها به آن توجهی ندارند، ثبت قانونی یا همان 
رجیستر شدن است. موضوع مهمی که کسب وکارهای نوین با انجام آن می توانند زیر 

چتر حمایتی قانون قرار بگیرند.
دکتر »فاطمه قناد« مدیر گروه حقوق تجارت 
الکترونیکی دانشگاه دانشگاه علم و فرهنگ به 
رجیستر شدن اســتارت آپ ها اشاره می کند و 

توضیح می دهد:
»رجیستر شدن اســتارت آپ ها در چند شکل 
انجام می شود. از آنجائیکه استارت آپ ها شخصیت 
حقوقی و شرکتی هســتند، اول باید ثبت قانونی 
شــرکت انجام دهند. در گام دوم اگر استارت آپ 
جنبه دانش بنیانی هم داشته باشد باید مجوزهای 
الزم از متولیان حوزه فعالیت خود را هم دریافت کند. 
برای مثال استارت آپی که در حوزه آی.تی فعال است 
باید از سازمان برنامه ریزی و بستگی به حسب مورد 
از وزارت ارتباطات مجوز دریافت کند یا اگر در حوزه 
صنعت فعالیت دارد از وزارت صنایع مجوز بگیرد. در 
واقع باید دید شرایط دانش بنیانی آنها مربوط به کدام 

حوزه است.«
قناد می گوید جز این دو مورد اگر استارت آپ ها ایده خاص و خالقانه ای داشته باشند 
باید ایده های خود را هم ثبت کنند. همچنین ممکن است عالمت خاصی برای خود 
داشته باشند که در این صورت هم باید عالمت را در اداره ثبت عالئم صنعتی ثبت 

کنند.
دکتر قناد که 15 ســال ســابقه وکالت در حوزه فناوری دارد، به همکاری سازمان 
»تجاری سازی فناوری های جهاد دانشگاهی« و دانشگاه »علم و فرهنگ« برای ارائه 
خدمات حقوقی اشاره می کند و در خصوص لزوم ثبت قانونی استارت آپ ها می گوید:

»خارج از ثبت قانونی هیچ حمایتی از استارت آپ ها صورت نمی گیرد، بنابراین الزم 
اســت برای بهره گیری از حمایت ها ثبت حقوقی انجام دهند. هر موجودی که در 
قالب استارت آپ متولد می شود هم حقوقی دارد و هم تکالیفی که باید از آنها مطلع 
باشد. یکی از جنبه های حمایتی، جنبه مالی و مالیاتی است. استارت آپ ها برای وام 
گرفتن تا جنبه حقوقی و استارت آپی مشخص نداشته باشند نمی توانند وام بگیرند یا 
از شرایط خاص مالیاتی استارت آپ ها بهره مند شوند. همچنین اگر بخواهند فعالیت 
تجاری داشته باشند باید کد اقتصادی که بر اساس استارت آپ است را دریافت کنند.«

به گفته قناد، در حال حاضر 100 هزار استارت آپ در ایران مشغول به کار هستند و 
یکی از مواردی که به آن بی توجه اند، حفظ حقوق مالکیت فکری یا به اصالح عامیانه، 
حق کپی رایت است که در حوزه های مختلف قوانین خاص خود را دارد. دکتر قناد 

می گوید:
»اگر استارت آپی در حوزه ادبی و هنری فعالیت دارد، مالکیت فکری آن به حوزه های 
ادبی و هنری برمی گردد و شامل قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مصوب 
سال 1348 می شود. اگر فعالیت در زمینه صنعتی باشد، قانون ثبت عالئم صنعتی و 
تجاری، مصوب سال 1310 که آخرین اصالحات آن در سال 1386 انجام شد، شامل 
حال آنها می شود. همچنین استارت آپ هایی که در حوزه نرم افزار کار می کنند قانون 
حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب سال 1379 و استارت آپ های 
تجارت الکترونیکی، قانون فعالیت تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 شامل آنها 

خواهد شد.«
استارت آپ هایی که در زمینه کسب و کارهای الکترونیک فعالیت می کنند، عالوه بر 
قانون تجارت الکترونیک که جنبه های حمایت از مالکیت فکری دارد، در مواردی هم  
از خود قوانین مادر که برای حمایت از مولفان و مصنفان است، بهره می برند. مالکیت 
فکری موضوعی تخصصی است و زمانیکه وارد بسترهای فضای مجازی می شود، 

تخصصی تر می شود.
سوالی که در اینجا مطرح است، نحوه حمایت مالکیت فکری از استارت آپ هاست. 

قناد در این باره توضیح می دهد:
»اگر اســتارت آپ ها از حمایت مالکیت فکری بهره مند شوند، سایر استارت آپ ها 
نمی توانند از عالمت آنها و نرم افزاری که طراحی کرده اند استفاده کنند. همچنین اگر 
ایده خالق داشته باشند و آن را عملیاتی کرده باشند، مالکیت معنوی ایده و خالقیت 
برای آنهاست و اگر کســی بخواهد از آن ایده کپی برداری کند باید حقی را به آنها 
بپردازد. متاسفانه بسیاری از افراد اختراع خود را ثبت نکرده اند. ضمن آنکه ایده باید به 

محصول و اختراع برسد تا ثبت شود و مورد حمایت قرار گیرد.«
در ایران فضای استارت آپی جوان است و قوانین جدیدی در این حوزه تصویب شده 
است، منتها صاحبان اســتارت آپ ها از این قوانین بی خبرند و تنها به چند مرحله 
ثبت قانونی شرکت، استارت آپ و عالمت تجاری اکتفا می کنند غافل از آنکه قوانین 
بسیاری دارند که با استفاده از آنها می توانند حقوق مالکیت فکری خود را هم محفوظ 

نگه دارند.
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قدردانی از کارمندان نشان می دهد که 

برای کار آنها ارزش قائل می شوید، به 
آنها احترام می گذارید و آنها را معتبر 

می شمارید. زمانی که دیگران به کار شما 
عالقه نشان می دهند، احساس رضایت 

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

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

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

Isfahan : Half the World

Tooba Ap Hotel: Good Location 
, Good Price
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Best Restaurants In Isfahan
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Troglodyte 
Village of 
Kandovan

Modern-day cave dwell-

ers carve elaborate 

homes out of volcanic 

debris. 
Tucked away in the 
remote northwest 
corner of Iran is 
a village where 
residents live as 
modern-day cave 
dwellers. Current 
residents of 
Kandovan, a tourist 
village in the province 
of East Azerbaijan, 
claim that their village 
is more than 700 years 
old. It was created, 
they say, when those 
fleeing the advancing 
Mongol army took 
to the caves to hide. 
The homes are known 
as “karan” in the 
local Turkic dialect, 
a word that roughly 
translates as the 
plural of beehive.
The Kandovan village 
has an unusual look 
that resembles a 
gigantic termite 
colony more than it 
does traditional caves. 
The structures were 
formed by ash and 
debris from Mount 
Sahand when the 
now-dormant volcano 
erupted sometime in 
the last 11,000 years. 
Over the course of 
thousands of years, 
the ash hardened and 
was carved out by 
the elements. In the 
surrounding region, 
the ash blanketed 
the land in a more 
traditional pattern.
Over the years, the 
people of the village 
have expanded their 
residences. Now, 
most cave dwellings 
range from two to four 
stories complete with 
living areas, a storage 
room and an animal 
shelter. Many have 
porches, windows, 
doors and stairwells 
carved into the rock.
The caves are some 
of the most energy 
efficient homes on 
Earth, with the rock 
providing adequate 
insulation to keep the 
interiors comfortable 
throughout the long 
cold season. The 
homes also remain 
cool in the summer.
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where to stay

where to eat

Tooba AP Hotel has been built in 1998. They 
renovated it in 2014. This a 1-star apartment hotel. 
It is in the heart of the cultural city, Isfahan. There, 
you can reach so many historical sights which are 
within a walking distance. Hasht Behesht Palace 
is only 900 meters away so that you can reach 
there in 10 minutes on foot. Si-o-Seh Pol Bridge is 
also 850 meters away and you will get there in less 
than 15 minutes. Moreover, you can walk along the 
beautiful Zayandehrud River whenever you want. 
Other close places to mention are Ali Qapu, Chehel 
Sotoun Palace, Flowers Garden, Takhte Foolad 
Cemetery, and Vank Cathedral.
It is a 3-floor building with a total number of 12 
units. The total number of beds is 45. The hotel 
offers suites with different capacities of two, three, 
and four people. So you can have a budget stay at 
the units.
Keep in mind that it doesn’t have a restaurant. 
But it has catering facilities so that you can cook 
whatever you want. Additionally, you can order 
food from restaurants around. Note that it doesn’t 
have a parking lot, but you can use the free parking 
near the hotel. The parking is open from 8 a.m. to 
11 p.m.Tooba AP Hotel features facilities like a 
24-hour front desk, room service, laundry, lobby, 
taxi service, fax, photocopying, and printer. There 
is a praying room, too. Each unit has a fridge, TV, 
telephone, air condition, local and western toilet, 
bathroom, kitchen facilities, and slippers. It also 
has an elevator. Remarkably, prices include the 
breakfast.

If you are visiting Shah square -which one would 
definitely do when in Isfahan- this place is the best option 
for having lunch or dinner. The menu consists of Kebabs. 
Abgoosht is a Persian cuisine, which you might want to try 
and this place will give you a good one. There are no tables 
here and you have to sit on a bed like setting, which might 
be a little uncomfortable for some, but the ambiance 
(paintings, mosaics, and music) will keep you so occupied 
so that you will not notice the time passing! 
keeping grace: Great ambiance, tasty food
If you are not necessarily the intrepid traveler type, 
but still feeling quite adventurous food-wise, this 
place provides an ideal balance. Located inside the 
Grand Bazaar, Sofreh Khaneh is popular with locals 
and welcoming towards foreigners. The ambiance is 
amazing. It was full and noisy when we stopped by for 
lunch. The outdoor seating area is perfect, where you can 
sit on one of the charpoy-like “bed” for your meal, with 
Lotfollah Mosque minaret in the background. The menu 
is extensive - the chicken fasenjan is heavenly, and the 
kebab is a step up from regular variety. We tried the dizi 
for the first time here - when it came in a pot with a mallet, 
the harried waiter was kind enough to demonstrate the 
right way to eat.
Travellingwithteen, Oslo, Norway: the Lovely 
atmosphere in the beautiful bazaar
This was one of the places with a lot of atmosphere, view, 
culture, and beauty. Sitting in the traditional settings 
in the middle of 1001 nights bazaar and among lovely 
Iranian people. It is popular among both tourists and 
locals. Good food, but the beauty of this place is the main 
reason it was an unforgettable lunch. Come early since 
there is a queue at lunchtime. Enjoy!

Isfahan was once one of the 
largest and most important 
cities in Central Asia, positioned 
as it is at the crossroads of the 
main north-south and east-west 
trade routes that cross Central 
Asia. The city was the splendid 
capital of the Seljuq and Safavid 
dynasties, and is renowned 
for its beauty, which has given 
rise to the Iranian saying that 
“Isfahan is half the world”.

At the center 
of the new city, 
a magnificent 
new maidan 
(city 
square) was 
constructed, 
some 510 by 
158 meters, 
named the 
“Design of 
the World” 
Maidan 
(Maidan-i 
Naqsh-i 
Jahan). 
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Four provinces of Khuzestan, Fars, 
Isfahan and Zanjan have been 
selected for the pilot production 
of licensed organic produce, an 
advisor to the agriculture minister 
said.“Having great potential in 
growing organic crops, the presence 
of knowledgeable farmers in these 
provinces and the technical support 
lent by agricultural unions to them 
are the three reasons why these 
provinces were selected for the pilot 
production of organic food,” Saeed 
Saadat was also quoted as saying 
by IRNA. According to unofficial 
estimates, more than 40,000 

hectares of agricultural land have 
been dedicated to the production of 
organic food in Iran. 
Farmers who grow organic 
produce don’t use conventional 
methods to fertilize and control 
weeds.Examples of organic farming 
practices include using natural 
fertilizers to feed soil and plants, 
and using crop rotation or mulch to 
manage weeds. Iran produces many 
organic products, including but not 
limited to nuts, barberry, raisins, 
pomegranate, olive oil, sunflower 
oil, sesame oil, rice, lentil, grains, 
honey and meat.

 Czech 
Republic 
Looking to 
Strengthen 
Iran Business 
Ties
High-level private 
sector officials of 
Iran and the Czech 
Republic have met 
in Tehran to discuss 
bilateral commercial 
ties despite the looming 
reimposition of US 
sanctions.
The Czech 
r e p r e s e n t a t i v e s 
maintained that they 
aim to expand their 
economic relations 
with the Islamic 
Republic.
Chairman of Czech-
S l o v a k - I r a n i a n 
Chamber of Commerce 
Jan Kavan, who was 
accompanied by the 
Central European 
nations' ambassador to 
Iran, Svatopluk Cumba, 
met with the president 
of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture 
in Tehran, the official 
news website of ICCIMA 
reported on Saturday.
During the meeting, 
ICCIMA Chairman 
Gholamhossein Shafei 
said many Czech 
products, especially 
glass and crystal goods, 
are very popular among 
Iranian consumers, 
Financial Tribune 
reported.
"But it's an utter shame 
that we see a number 
of [Czech] companies 
cutting ties with Iranian 
counterparts after the 
US exit from JCPOA, 
as this runs counter 
to the commitments 
they made in their 
contracts," he said, 
referring to the formal 
name of Iran's nuclear 
deal with world 
powers, the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action.
The top private sector 
representative said 
ignoring contents 
of contracts leads 
to erosion of trust, 
something that will 
hamper business and 
bilateral ties in the 
future.
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Organic Crop Production to Be 
Piloted in 4 Provinces of Iran

The benchmark Bhar Azadi gold coin 
fetched 43 million rials ($311) down from 
the previous day’s 44 million rials. The 
new bearish climate for foreign exchange 
rates come on the heels of some relatively 
positive news about economic and political 
prospects despite the US sanctions slated 
for Nov.4 approach. 
New powers granted to the Central Bank of 
Iran by the Economic Coordination Council 
of the Heads of the Three Government 
Branches last month to intervene in the 
forex market and CBI’s decision to allow 
currency exchange houses to sell hard 
currency up to €5,000 to anyone wanting to 
buy, are said to be among positive measures 
lifting the market. 
Positive signs from the Guardian Council 
that it is likely to approve the remaining bills 
related to Iran’s Action Plan with the inter-
governmental Financial Action Task Force 
is said to be another factor behind bearish 
currency rates, according to Financial 
Tribune.
Lawmakers on October 7 passed a 
landmark bill that allows Iran to join the 

UN convention that aims to cut  terror 
financing. The measure, which was fiercely 
opposed by hardline groups, was passed 
by 143 votes to 120 and was the last 
piece of legislation sent by the Rouhani 
administration to bring the country in 
line with global standards on countering 
the financing of terrorism and money 
laundering. 
The judiciary has also intensified its 
crackdown on illegal activities and 
“disruptions” is the currency market and 
shut more than a dozen foreign exchange 
rate websites in recent days. 
On Sunday, judiciary spokesman 
Gholamhossein Ejei said 196 people 
suspected of undermining the economy 
and currency market in Tehran had been 
arrested.
The senior cleric warned those active in 
illegal currency trade that they would be 
prosecuted and face the full force of the law. 
The rial hit a series of record lows and 
blows against the US dollar on the unofficial 
market in the past six months, with the 

exchange rate reaching as high as 190,000 
rials late last month. 
US President Donald Trump’s decision 
to withdraw from an international 
agreement to curb Iran’s nuclear program 
resulted in new sanctions imposed on 
Iran’s financial, auto, aviation and metals 
sectors. The US State Department has set 
Nov. 4 as a deadline for Iranian oil buyers 
to completely cut their purchases to avoid 
sanctions.
President Hassan Rouhani allocated a 
significant portion of his address on the 
occasion of the new academic year at the 
University of Tehran on Sunday to economic 
issues, saying that he’s not interested in 
“speech therapy” in solving the county’s 
problems, but believed in instilling hope 
in society. Rouhani said after the 1979 
Islamic Revolution up until now, there has 
not been a more hostile US administration 
toward Iran than the current White House 
occupant. He added that his government 
remains committed to providing basic 
goods at subsidized rates.

Iran signs $7mn deals on herbal 
medicines with Uganda, Kenya
 CEO of an Iranian knowledge-based company active 
in production of herbal medicines said the company 
has signed two agreements amounting to 7$ million 
with Uganda and Kenya.
Hojjatollah Zabihi, the CEO of a knowledge-based 
herbal medicines production company, told Mehr 
News on Monday that his company has signed a 
5$ million agreement with Kenya, and a 2$ million 
deal with Uganda for production of Iranian herbal 
medicines.
The agreements were signed during the recent visit 
of Vice-President for Science and Technology Sorena 
Sattari to the two East African countries. Sattari 
was accompanied by a high-ranking delegation 
comprised of officials and heads of 70 knowledge-
based companies.
Zabihi said that under the agreements, the company 
will launch five production lines for five different 
products in Kenya and Uganda. He added that 
three production lines were for ointment, syrup 
and capsule, while the other two were for animal 
products.
Iran will produce the raw materials for these 
production lines for ten years and export them to 
these two countries, he added.
According to him, two Iranian knowledge-based 
companies will take care of the production and 
packaging of the medicines. The technical know-
how will be transferred to Uganda and Kenya after 
two years, he added.
Iranian envoy calls for boosting 
Tehran-Damascus economic ties
Ambassador of the Islamic Republic of Iran to Syria 
Javad Torkabadi expressed Tehran’s readiness to 
enhance economic ties with Damascus, and called for 
studying the conditions and capacities of both sides.
He made the remarks in a late Sunday meeting with 
Syrian traders and businesspersons in Damascus.
Torkabadi referred to the historical and friendly ties 
between the two countries, saying Iranian and Syrian 
investors turned a new page in their relations during 
Damascus’s international expo, which was held two 
month ago.“The two sides need to draw discreet plans 
to get more acquainted with each other’s potentials in a 
bid to expand mutual economic ties,” he added.
The Iranian envoy pointed to the upcoming meeting 
by Iranian and Syrian investors in Tehran as a good 
opportunity for cementing bilateral relations.
Earlier this month, senior Iranian officials along with a 
number of companies from the private sector attended 
the 4th International Trade Exhibition for Rebuilding 
Syria in Damascus.
During the event, Syria’s Electricity Minister Mohamed 
Zuhair Kharboutli called for strengthening cooperation 
with Iran in the power sector saying Iranian companies 
are always a priority and the Islamic Republic will have 
the lion’s share in reconstruction projects in the war-
torn country.

 The currency market in Tehran 
stabilized further on Sunday 
with the USD exchange rate 
dropping below the support 
level of 140,000 rials. The 
greenback was traded for 
138,000 rials on the open 
market to post the fourth 
straight decline. The Euro 
changed hands for 160,000 
rials -- down from 162,400 at 
the outset of trade.

Forex Rates Decline Continues in 
Tehran Market

news

Trump Tactic to Sanction Swift May Not Work
 The Trump administration abandoned the Iran nuclear deal this 
year and is reimposing sanctions. The sanctions leave western 
companies and banks with a stark choice. If they do business with 
Iran, they lose access to the American market and financial system. 
Not surprisingly, businesses and banks have been cutting ties with 
Iran or shelving plans to invest there. But one important financial 
link to the country remains: the financial messaging service that 
plays a crucial role in moving money around the international 
banking system.
The messaging service is run by a Belgian cooperative called Swift. 
The service, which is owned and used by banks around the world, 
plays a central role in the flow of money across the globe. 

According to the New York Times, because the next wave of United 
States sanctions target financial messaging, Swift now finds itself 
under pressure from Washington to disconnect from Iran. But it 
has not done so yet — and time is running out. Those sanctions take 
effect after Nov. 4.
The Trump administration now has to weigh some tough choices. 
It could take a hard-edge approach and impose penalties on Swift 
or the banks and people connected to the entity. But that could 
unsettle the major financial institutions that own and rely on Swift. 
The importance of the messaging service is hard to overstate. Swift 
connects more than 11,000 banks across more than 200 countries, 
and there is no other entity that could quickly step in and take its 
place, according to Financial Tribune.

Donald Trump’s national security 
adviser and a recycled neocon, John 
R. Bolton, has taken a hawkish 
approach to the Iran sanctions. Last 
month, he said  executives at entities 
like Swift needed to ask whether 
doing business in Iran was “worth the 
risk.”The European Union is trying to 
maintain trade and financial connections 
with Iran and is actively trying to frustrate 
the US’ Iran policy. Swift may fear that relations with the bloc may 
deteriorate if it bows to Washington. The European Union is working 
on its own payments system to support trade with Iran. 

The judiciary 
has also 
intensified its 
crackdown 
on illegal 
activities and 
“disruptions” 
is the currency 
market and 
shut more 
than a dozen 
foreign 
exchange rate 
websites in 
recent days. 

18 petrochemical projects underway 
in Chabahar, Qeshm
A senior energy official said the government is planning to 
launch 18 GTX units to convert natural gas to propylene in 
Chabahar and Qeshm regions in a bid to increase the share of 
petrochemical products in the country’s value-added chain.
Speaking to Shana, Ali Mohammad Bossaghzadeh, the director 
in charge of projects at the National Petrochemical Company 
(NPC), said some 30 projects in the petrochemical sector are 
currently under construction throughout the country with the 
aim of completing the petrochemical value-chain.
More than half of the projects are based near the southern 
strategic port of Chabahar near the Sea of Oman and on Qeshm 
Island in the Persian Gulf.“Completion of the petrochemical 
value-chain is one of the main policies of the National 

Petrochemical Company, and this issue has become more 
prominent in recent years,” the official said.
He added that in line with this policy, NPC is trying to diversify 
products in new projects and make sure there is a production 
chain for end-user items.Moreover, the official added that 10 
propane dehydrogenation (PDH) units to convert natural gas 
to propane and polypropylene were being built in Assaluyeh 
and Mahshahr, in southern and southwestern parts of the 
country, respectively.
NPC’s projects director further added that many of the 
projects, including Lordegan Petrochemical Unit, Olefin 
Project in Ilam, Miandoab Petrochemical Plant, Kaveh 
Methanol Unit and Phase 1 of Bushehr Petrochemical Plant 
are over 90% complete.The development of such projects are 
vital for fulfilling Iran’s desire to expand the petrochemical 
industry.



... He further pointed 
to his recent meetings 
with EU leaders 
on the sidelines of 
the United Nations 
General Assembly in 
New York and said the 
prime minister of “an 
important European 
country” told him 
that five years ago, 
any move by the EU to 
side with Iran against 
the United States 
seemed impossible 
because the EU and 
the US were close 
allies.“Such an 
issue that seemed 
impossible has 
become possible 
today, and the 
European Union has 
stood against the US,” 
Rouhani said.

British Ambassador 
to Tehran Rob Macaire 
voiced his country's 
support for the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action, and said that the 
UK is trying to make sure 
that the Islamic Republic 
is also benefiting from the 
JCPOA.
"London is trying to 
reassure that Tehran will 
enjoy the deal’s benefits, 
specially in the economic 
arena," Macaire said in a 
meeting with Governor 
General of Fars Province 
Esmail Tabadar in Shiraz .
Britain's envoy 
underlined Britain will 
continue its support for 
the nuclear deal because 
it believes it should 
remain committed to 
what they have signed.
“We have been making 
every effort to enhance 
our relations with Iran 
since the British embassy 
in Tehran was reopened,” 
he said.
In a relevant development 
in late September, Iranian 
President Hassan 
Rouhani and British 
Prime Minister Theresa 
May in a meeting in New 
York discussed mutual 
cooperation and the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action.

FATF Week kicks off in Paris with 
Iran on agenda
 The Financial Action Task Force (FATF), the 
global anti-money laundering body, convenes 
on Sunday with a to-do-list which includes 
evaluating the progress by Iran in fulfilling its 
Action Plan to reduce its AML risk.
Over 800 officials representing 204 
jurisdictions, the IMF, UN, World Bank and 
others will come to Paris for FATF Week at the 
Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD), the body's website 
reported.
“During six days of meetings, they will discuss 
140 papers on a range of important issues to 
protect the integrity of the financial system and 
contribute to global safety and security,” it said.
In addition, members will receive reports from 
the IMF, World Bank, United Nations, OECD, 
OSCE, Egmont Group of Financial Intelligence 
Units, CARIN, EBRD, ECB, Europol, GIFCS, IAIS, 
the 9 FATF-Style Regional bodies and others.
The FATF President will be giving a press briefing 
on the outcomes of the FATF Plenary on Friday 
19 October. 
UK, US ‘could boycott’ Saudi conf.
 Britain and the US are considering boycotting a 
major international conference in Saudi Arabia 
after the disappearance of Saudi journalist Jamal 
Khashoggi.Mr. Khashoggi, a critic of the Saudi 
government, vanished on October 2 after visiting 
its consulate in Istanbul.
A number of sponsors and media groups 
have decided to pull out of this month's 
investment conference in Riyadh, dubbed 
Davos in the Desert, as a result of concerns 
over Mr. Khashoggi's fate.Diplomatic sources 
have told the BBC's James Landale both the US 
Treasury Secretary, Steve Mnuchin, and the 
UK's International Trade Secretary, Liam Fox, 
might not attend the event.A joint statement of 
condemnation is also being discussed by US and 
European diplomats if it is confirmed that Mr. 
Khashoggi was killed by Saudi agents.
Iran Police Chief Confident about 
Security of Arbaeen Pilgrims
 Iranian Police Commander Brigadier General 
Hossein Ashtari made assurances that his forces 
would provide full security for citizens traveling 
to Iraq for the Arbaeen mourning ceremony later 
this month.
Speaking to reporters in Tehran on Saturday, 
Brigadier General Ashtari pointed to police’s 
arrangements for the upcoming ceremonies 
and marches marking Arbaeen and said the 
police started to take security measures several 
months ago.
The measures aim to facilitate the passage of 
pilgrims and ensure their security, he said, 
adding that this year, the police have increased 
the number of gates to speed up the passage 
of pilgrims.The police commander further 
emphasized that there is no concern about the 
security of the people travelling to Iraq.

Greater determination required 
to improve domestic economy

In the meeting, Ayatollah Khamenei 
urged the members of the Supreme 
Council of Economic Coordination to 
make prudent, effective and decisive 
decisions about the main issues and 
serious challenges faced by the domestic 
economy.
The leader stressed that serious and 
practical decisions are required to be 
taken to solve a number of key problems 
besetting Iran’s financial system 
such as those regarding the country’s 
banking system, amount of liquidity, 
employment and inflation rates and the 
budget planning process.
To this end, Ayatollah Khamenei 
said, using the ideas and solutions 
proposed by Iranian economists and 
those involved in the private sector of 
Iran’s economy is a principle. Iranian 
state officials are required to take the 
guideline seriously.
A large number of the country’s present 
problems do not stem from economic 
issues. The solution to these problems 
should be sought in other areas. The 
causes of these problems cannot be 
addressed even by the three branches 
of the Iranian government as they 
are not among their responsibilities. 
For instance, creating hope and 
pessimism in the society and country’s 
business atmosphere is a mission to be 
accomplished by factors far beyond the 
prerogatives of the three branches of the 
Iranian government.

Given the existing condition of the 
domestic economy, out of the main 
problems besetting the Iranian financial 
system, there is only a limited number 
of challenges that can be addressed 
by these three main bodies of power. 
Nevertheless, these problems and the 
solutions to them are not unfamiliar 
to the officials of the three branches of 
the Iranian government. For instance, 
the government is well aware that it is 
required to combat corruption and it 
can manage to achieve success in this 
regard with the assistance of the other 
bodies in case firm determination is 
demonstrated to this end. 
Or it is crystal clear that when the 
country is under sanctions, tax incomes 
earned from speculative activities, such 
as arbitrage and transactions in foreign 
currency market, are required to replace 
oil revenues.
In addition, Iranian officials know that 
the government is required to become 
more agile and smaller in size and that 
by handing over state properties, more 
resources should be allocated for new 
economic investments and supporting 
the vulnerable people of the country.
Thus, for Iran to overcome the financial 

bottlenecks a structural change is 
required in the domestic economy and 
the country’s foreign policy. Perhaps 
the very first steps to improve the 
country’s present situation include 
fighting corruption, increasing tax 
bases according to global experiences, 
developing domestic tourism industry 
by using facilitative regulations to 
boost the sector’s revenue, revising 
the political ties with neighboring 
states, granting the Central Bank of Iran 
greater independence and adopting 
more effective financial and monetary 
policies.
The three branches of the Iranian 
government are acquainted with the 
path they must take. They only need to 
show greater resolution. Nonetheless, to 
the same extent Iran requires economic 
reforms, it needs to make changes in its 
foreign policy.In case Europe manages 
to develop a scenario to support Iran 
and preserve the Joint Comprehensive 
Plan of Action, signed between Iran and 
the P5+1 in July 2015, we can overcome 
the country’s economic instability by 
making the abovementioned changes. 
Otherwise, the present route taken by 
Iran’s economy may fail to bear fruit.

EU Siding 
with Iran 
against US: 
President 
Rouhani

Britain Renews 
Support for 
JCPOA

 On Wednesday, October 10, the 
heads of the three branches 
of Iranian government were 
received by the Leader of 
the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei in a meeting on 
economic issues.

 An American newspaper referred to 
Washington's hostile policies against Iran 
and attempts to provoke unrest in it, saying 
the US president will not benefit from 
sanctions.
New York Times' editor-in-chief, Carol 
Giacomo, wrote on Sunday, 'In resuming 
sanctions, Mr. Trump hopes to force Iran 
to capitulate to unrealistic American 
demands, including ending all its nuclear 
activity and ceasing its military role in Syria 
and Yemen.'
It remains unclear whether the White 

House has taken the possible repercussions 
of its actions into account or not. Donald 
Trump's policies may backfire, Giacomo 
went on to say.
Trump has not even managed to ally the 
signatories of the Iran nuclear deal, i.e. 
Britain, France, Germany, Russia and 
China, with itself and the Europeans say the 
international accord serves their national 
interest. 
New York Times lead editor believes no 
matter how severe the sanctions are, they 
will not outdo the unity among the major 

powers. 'China, India and Japan have 
signaled a willingness to continue at least 
some purchases from Iran.'
Over the past months, the US government's 
attempts to persuade other countries to 
cut Iranian oil exports to zero have proved 
futile.
China and India are the two major Iranian 
oil importers which have announced they 
will turn a blind eye to sanctions against 
Tehran.
The London-based newspaper, The Times, 
wrote on Friday, the staunch resistance to 

Washington's 
policy towards Iran has 

prompted US officials to think twice about 
their approach and consider waivers on 
Iranian crude sanctions.

Trump not to achieve goals by sanctioning Iran: US paper

report
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President Rouhani: US defeated 
against Iran righteousness, 
prudence
 It is common knowledge that legally and politically 
speaking, the US has been defeated by breaking 
international commitments and Iran was victorious, said 
Iran's president on Sunday.
'Their final goal is to delegitimize the Islamic 
Establishment. And they have started with a mental war 
and an economic war to delegitimize us,' said President 
Hassan Rouhani, speaking at a ceremony marking 
beginning of the academic year in Iran.

Saying that Iran can pass through the situation with unity 
and solidarity, President Rouhani said, 'We can defeat the 
US in many fields; some may say, 'That's just a rhetoric. How 
can you defeat the US with such a power and political and 
economic leverage all around the world?''
'I have a question for them: Has the US been politically 
victorious against Iran in the past few decades or has it 
been defeated?'
Saying that only a few countries have supported the US exit 
from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), also 
known as Iran Deal, he added, 'The conservative ones just 
express sorrow, the more explicit ones say the US made 
a mistake, and the most explicit ones say the US violated 

the law.' 
'US President Donald Trump 
intended to exploit the United 
Nations Security Council to 
harm Iran and prove his policies 
against Iran; what response 
did he receive? All the other 14 
members of the UNSC defended the 
JCPOA, and hence, Trump failed.'
'The US president, whose country hosts 
the UN, issues visas for the other countries officials who 
enter it and is also the rotating head of the UNSC, left the 
council empty-handed.'

By Meysam Mousaei*

Or it is crystal clear 
that when the 
country is under 
sanctions, tax 
incomes earned 
from speculative 
activities, such 
as arbitrage and 
transactions in 
foreign currency 
market, are 
required to replace 
oil revenues.

Official: Iran Devises Support 
Packages to Foil US Sanctions Plot
 Head of Iran’s Management and Planning Organization 
Mohammad Baqer Nobakht said President Hassan Rouhani’s 
government has proposed a dozen support packages to 
confront the US sanctions.“After we realized that the US 
administration would re-impose its sanctions against Iran in 
two batches, the government designed 12 support packages 
to counter such sanctions,” Nobakht said in a meeting with the 
heads of the Parliament’s committees .
The official noted that the main areas dealt with in the 

support package include stabilizing liquidity, the budget, 
compensating for the adverse economic effects on people’s 
livelihood as well as supporting producers and contractors.
“Other areas of support were related to rail, air, marine and 
road transportation networks, agriculture and industry, 
ICT, and employment,” Nobakht added.US President Donald 
Trump announced on May 8 that Washington would no 
longer remain part of the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) and promised to re-impose the highest level of 
economic sanctions against Iran.The sanctions reinstated on 
Iran on May 8 included boycott of Iran’s crude supplies and 
bans on transfer of its crude revenues. 



Iran Housing Construction Trends 
Roiled by Currency Crisis

Official: Iran to Increase NANO Exports
 Secretary-General of the Iran Nanotechnology Initiative Council (INIC) 
Saeed Sarkar announced the country’s plans to boost exports of its 
home-made nano products.“We have planned to export nano products 
to 49 states,” Sarkar told reporters on the sidelines of the 11th Interna-
tional Nanotechnology Festival and Exhibition (Iran Nano 2018) on Sat-
urday.He added that Iran has exported nano products worth $62.4mln to 
foreign countries in the past Iranian year (ended on March 20).The 11th 
International Nanotechnology Festival and Exhibition (Iran Nano 2018) 
kicked off at the Tehran International Exhibition Center .The reputable trade 
show is organized by Iran Nanotechnology Initiative Council (INIC) and this edition of the exhibi-
tion will come to an end on October 16.

Iranian President 
Hassan Rouhani 
highlighted the 
country’s political 
achievements in 
the international 
arena following the 
US withdrawal from 
the 2015 nuclear 
deal and said the 
European Union has 
sided with Tehran 
against Washington.
Iran has been 
successful politically 
and legally in 
i n t e r n a t i o n a l 
institutions and 
before the eyes of 
the world, Rouhani 
said during a speech 
at the University of 
Tehran on Sunday.  
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 A unique kiln and pottery with stamped and rope 
decorations have been discovered during an 
archeological operation at the site of the Imamzadeh 
Qassem Hill in Iran's Alborz Province situated 
northwest of Tehran.The objects have reportedly 
been discovered during operations to determine the 
limits and proposing the privacy of the archeological 
site.The discovered objects could used to determine 
the probable history of the site up to the Sassanid era, 
Mohammad Eqbal Chehri, Head of the exploration 
operations was quoted as saying on Saturday by the 

Public Relations Office of the Research Institute of 
Cultural Heritage and Tourism (RICHT).
The pottery belongs to the early Islamic era, Chehri 
was quoted as saying. The hill was registered in the 
list of national monuments in 2011, he added.Chehri 
referred to the abundant pottery discoveries at the 
Imamzadeh Qassem Hill, describing them as the 
most significant feature of the site. The discovered 
potteries carry designs, including stamped, zigzag, 
rope, diversified geometric and even bird designs, he 
was quoted as saying.

 Iranian carmakers saddled 
with 1.4$ billion debt
Major carmakers Iran Khodro and SAIPA have seen 
their debt tally with parts makers, banks and financiers 
build up in the past few months amassing a debt of 200 
trillion rials (1.37$ billion), said the secretary of the 
Specialized Manufactures of Auto Part Association.
Arash Mohebinejad told that over the past few months, 
“Major carmakers’ debts have surpassed the previous 
amount of 150 trillion rials (1.03$ billion) and has 
reached 200 trillion rials (1.37$ billion),” a %33 jump.

They are either unable or unwilling to pay over the 
past few months, and due to the economic hardships 
several parts makers have been forced to shut down 
their factories and lay off over 150,000 people. If the 
situation does not improve some 100,000 other people 
will soon join the dole queues.
In recent weeks several meetings were held between 
carmakers, parts manufacturers and government 
authorities to find a viable solution out of the industrial 
and financial impasse. The sessions were in vain and 
no solution was agreed to help salvage the beleaguered 
auto industry.

H1 Goods Transit Through Iran Sees 
%2 Growth
Close to 4.95 million tons of oil and non-oil 
commodities were transited through Iran during the 
first half of the current Iranian year (March -21Sept. 22) 
to register a %2 rise compared with the corresponding 
period of last year.According to Director General of 
Hormozgan Road Maintenance and Transportation 

Organization Daryoush Baqer-Javan, more than 1.46 
million tons of commodities were transited from 
Shahid Rajaee Port in the city of Bandar Abbas in the 
southern Hormozgan Province during the six-month 
period, which accounted for close to %30 of the transit 
goods. The port was the most active point of entry 
among the country’s 32 border terminals during the 
period, the news portal of the Ministry of Roads and 
Urban Development reported.

 Iran’s ranking has improved from 32 to 22 among 163 
International Organization of Standardization (ISO) 
member-states, said the head of Iranian National Standards 
Organization (INSO) on Sunday.
“This years’s motto of the world standards day is 
‘International Standards and Fourth Industrial Revolution’,” 
said Nayerh Pirouzbakht in the ceremony held on the 
occasion of world standards day in Iran International 
Conference Center Conferences. 
“The role of standards in small and medium enterprises, 

sustainable development, and opposing trade wars was 
stressed in this year’s ISO General Assembly,” she added. 
She referred to the recent national and international 
achievements of INSO, adding that an Iranian was selected 
as the ISO Technical Management Board (ISO/TMBG) 
member last year.Iran's First Vice-President Eshaq 
Jahangiri also attended the ceremony. On October ,14 
1946, heads of the standard organizations of 25 countries 
decided to found an international body in charge of creating 
and updating global standards. 

 "We have concluded a contract with the 

faculty members of Shahrekord Univer-

sity this year, based on we managed to 

get a tomography device," Forough Mortezaeene-

jad said.
 Saying that the tomography device examines 
the degree of hollowness inside the trees, the 
CEO of the parks and green space organization 
of Isfahan municipality said, "At the moment, 
our experts recognize the hollowness of the 
trees according to their outward symptoms, 
but by using this device, the hollow trees will 
be cut down without any hesitation.""The 
parks and green space organization of Isfahan 
municipality insists on preserving the trees 
more than citizens, but regarding the hazardous 

trees, there isn’t any other way except cutting 
them down," she emphasized."Citizens should 
be sure that the hazardous trees of the city are 
constantly monitored by experts of the parks and 
green space organization of Isfahan municipality 
to prevent the probable risks," she added.

"Assembly line of the first and largest electric 

motorcycle factory in Iran will be opened in 

Shahreza County with the presence of the 

national and provincial level officials of Isfahan," Isfahan 

deputy mayor for transportation and traffic said.
 "More than 70 percent of air pollution of Isfahan 
metropolis is due to the vehicle traffic specially 
motorcycles," Alireza Salavati said. "About 1,300,000 
motorcycles involved in Isfahan traffic, therefore, more 
than 30 percent of air pollution and 49 percent of noise 

pollution is related to motorcycles," he added.
"The first step to promote the culture of using electric 
motors was transferring the technology to the province 
to manufacture the electric motors," Salavati continued. 
"Providing infrastructures, designing and building the 
charging stations to install in the central parts of the 
city to facilitate citizens' access  to clean vehicles are 
among the activities of this department. Furthermore, 
in the long-term, plans to ban gasoline motors' traffic 
in the central and historical areas of the city is another 
important action in this regard," he noted.

A group of social and cultural activists of Yazd held a meeting 
with the official authorities and social activists of Isfahan to 
resolve the water conflicts between people in Isfahan and 
Yazd."The civil rights activists of Yazd try to create intimacy 
between people of Isfahan and Yazd by using the cultural 
diplomacy, so that the historical background of these cities 
will not be sacrificed for the wrath of nature, since not only 
Iran, but also the whole world is struggling with the drought 
crisis. We know that the history of Yazd and Isfahan is the same 

so that political divisions must not separate them," Jafar Amin 
Moghadam, the head of creativity and modern technology 
center of Yazd municipality said among the social and cultural 
activists of Isfahan and Yazd gathered  near the Khajoo 
bridge."Certainly, the only way to get out of the water crisis 
is the cultural diplomacy; and the presence of the cultural 
activists of Yazd in Isfahan is an important step toward 
achieving this goal," Mohammad Eidi, the head of cultural, 
social, and sport organization of Isfahan municipality said.

Iran up 10 in world standards ranking: Official

Unique Kiln, pottery unearthed at 
Iran's archeological site

Hollow trees in Isfahan identified 
before cutting down

Iran's first and largest electric 
motorcycle factory in Isfahan

Isfahan and Yazd more united than ever!
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