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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,400,005,001,000قدیم

سکه طرح 
4,610,0005,182,000جدید

2,350,0002,331,000نیم سکه

1,750,0001,241,000ربع سکه

660,000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18424180539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

 گزارشی از
آمار شش ماهه نخست امسال؛  

نرخ تورم در استان اصفهان 
 از متوسط کشوری 

پایین تر است
بررسی آمار و گزارش های مربوط به تورم در 
شش ماه نخست سال جاری نشان می دهد که 
این نرخ با وجود روند افزایشی که داشته، نسبت 
به متوسط کشوری پایین تر است. تورم از نظر 
علم اقتصاد اشــاره به افزایش سطح عمومی 
تولید پول، درآمدهای پولی یــا قیمت دارد. 
نرخ تورم برابر با تغییر در یک شاخص قیمت 

)مصرف کننده(  است.
جدول شــاخص قیمــت کاالهــا و خدمات 
مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور و 

استان اصفهان در ...

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
        دولت 1200 میلیارد تومان به شهرداری اصفهان بدهکار است، البته دولت تنها بخشی از این بدهی ها را قبول دارد از این رو در حال مذاکره با سازمان امور مالیاتی و همچنین مدیریت 

برنامه ریزی هستیم تا اختالف نظرها برطرف شود.

شهردار اصفهان  در نشست خبری خود که به مناسبت پایان نخستین سال سکان داری در شهرداری  برگزار شد: 

بدهی ها به شهرداری چرخ عمران را ُکند کرده است

3

 

تــازه ها

چه انتظاری از سری میت 
20، جدیدترین خانواده 

پرچمدار هواوی داریم
ســری میت 20، جدیدترین پرچمداران 
هواوی فردا به صورت رســمی معرفی 
خواهند شد. در این مقاله، به جمع بندی 
شــایعات مربوط بــه این گوشــی ها 

می پردازیم.

هواوی میــت ۲۰ و میت ۲۰ پرو )و گوشــی 
تازه معرفی شــده  میت ۲۰ الیــت( از جمله 
مورد انتظارترین گوشی های هوشمند امسال 
محسوب می شوند. براساس گزارش های متعدد، 
پیش بینی می شــود که این دستگاه ها مجهز 
به پیشرفته ترین مشــخصات موجود باشند و 
به رقبایی جدی برای گوشــی هایی همچون 
گلکسی نوت ۹ سامســونگ و ال جی وی ۴۰ 
تین کیو تبدیل شــوند. هواوی تقریبا یک ماه 
پیش در نمایشــگاه ایفا ۲۰۱۸ میت ۲۰ الیت 
را معرفی کرد؛ اما رونمایی از دو مدل پرچمدار 
میت ۲۰ و میت ۲۰ پرو به ماه بعد موکول شد. 
اکنون کمتر از ۲۴ ساعت تا رویداد ویژه  هواوی 
برای معرفی این دو گوشی باقی مانده است. در 
این فاصله  کوتاه باقیمانده با ما همراه باشید تا به 
بررسی آخرین شایعات و افشاگری های پیرامون 

آن ها بپردازیم.

  زمان معرفی و عرضه سری میت 20
هواوی گوشی های هوشمند سری میت ۱۰ را 
در ۲۴ مهر )۱۶ اکتبر( ســال گذشته معرفی 

کرد و میت ۹ نیز در ۱۳ آبان )سوم نوامبر( سال 
۲۰۱۶ از راه رســید. هواوی تقریبا دو ماه پیش 
در بیانیه ای مطبوعاتی تایید کرد که میت ۲۰ 
)و احتماال میت ۲۰ پرو( در ماه اکتبر رونمایی 
خواهند شد. این شرکت بعدا در کنفرانس خود 
در نمایشگاه ایفا ۲۰۱۸ در کنار معرفی میت ۲۰ 
اعالم کرد که ۲۴ مهر )۱۶ اکتبر(، تاریخ معرفی 
رسمی سری میت ۲۰ در شهر لندن خواهد بود. 
این مراسم فردا راس ســاعت ۱۶:۳۰ به وقت 
تهران برگزار خواهد شد و شما کاربران به روال 
همیشه می توانید برای اطالع لحظه به لحظه از 

اخبار آن با ماه همراه باشید. 
میت ۲۰ و میت ۲۰ پرو احتماال ظرف مدت یک 
ماه یا پس از معرفی در تاریخ یادشده در اروپا و 
دیگر مناطق برای خرید موجود خواهند شــد. 
انتظار می رود که  هر دو گوشی  هوشمند سری 
میت ۲۰ یا دســت کم یکی از آن ها در تاریخی 
دیگر به بازار ایاالت متحده نیز راه پیدا کند. به 
عنوان مثال، میت ۲۰ پرو در بهمن ۱۳۹۶ )فوریه  
۲۰۱۸(، یعنی تقریبا چهار ماه پس از آغاز فروش 
در اروپا، در ایاالت متحده عرضه شد. هواوی به 
احتمال فراوان به دلیل مناقشات اخیر بین خود 
و ایاالت متحده، میت ۲۰ یــا میت ۲۰ پرو را با 
همکاری هیچ کدام از اپراتورهای آمریکایی در 
این کشور به فروش نخواهد رساند. این دو گوشی 
)در صورت عرضه در آمریــکا( از طریق آمازون 

قابل خرید خواهند بود.
هواوی برای رویداد ویژه  خود از شــعار »هوش 
باالتر« اســتفاده کرده اســت؛ عنوانی که به 
توانایی های هوش مصنوعی پرچمداران سری 
میت ۲۰ اشاره دارد. همچنین به نظر می رسد که 
فردا عالوه بر معرفی دو مدل یادشده یعنی میت 
۲۰ و میت ۲۰ پرو شاهد رونمایی از دو محصول 

دیگر نیز خواهیم بود. هواوی هفته  گذشــته با 
انتشار یک تیزر اعالم کرد که دستگاه جدیدی 
از محصوالت سری میت را با نام هواوی میت ۲۰ 
ایکس معرفی خواهد کرد که بازار هدف آن ظاهرا 
گیمرها هستند. عالوه بر این، احتمال می رود 
در مراسم امروز نسخه ای از میت ۲۰ با طراحی 

رده باالی پورشه نیز معرفی شود.

  مشخصات و ویژگی های سری میت 20
 XDA-Developers اعضای وب ســایت
در تیر ماه موفق شدند که به فایل های منتسب 
به فرم ور هواوی میت ۲۰ دست پیدا کنند و از 
این طریق برخی از مشخصات و ویژگی های این 
گوشی هوشمند را افشا کردند. بر همین اساس، 
پرچمدار جدید هواوی مجهز به نمایشگر ۶.۳ 
اینچی از نوع AMOLED است؛ در حالی که 
جانشین آن از پنلی با اندازه  ۵.۹ اینچ استفاده 

می کرد.
در حال حاضر تصاویر پس زمینه  رسمی میت 
۲۰ در سطح اینترنت منتشر شده اند و با توجه 
به وضوح تصویر آن ها )۲۱۶۰ × ۲۲۴۴ پیکسل( 
می توان حدس زد که نمایشــگر این گوشی از 
دقت تصویر ۱۰۸۰ × ۲۲۴۴ پیکســل یا رقمی 
در همین حدود بهره خواهد گرفت. براســاس 
رندرهای افشاشده توســط XDA، میت ۲۰ 
دارای نســبت تصویر ۱۸:۹ است و در قسمت 
باالی نمایشــگر آن یک بریدگی قطره مانند به 
چشم می خورد. همان طور که هواوی در بیانیه  
مطبوعاتی خود در نمایشگاه ایفا ۲۰۱۸ اعالم 
کرد، میت ۲۰ به طور قطع از پردازنده  پرچمدار 
کرین ۹۸۰ ، نخستین تراشه  ۷ نانومتری برای 
دستگاه های اندرویدی اســتفاده خواهد کرد. 
همچنین پیش بینی می شود میت ۲۰ به همراه 
۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه  داخلی 
عرضه شــود که البته حتما نسخه های دیگری 
از آن نیز با ظرفیت های مختلف عرضه خواهد 
شد. براساس افشاگری های متعدد، میت ۲۰ و 
میت ۲۰ پرو همانند هواوی پی ۲۰ پرو مجهز به 

ساختار دوربین سه گانه خواهند بود.
چینی ها در تازه ترین خبر مدعی شــده اند که 
سری میت ۲۰ به  لطف پردازنده  هفت نانومتری 
کرین ۹۸۰، نخستین گوشــی  هوشمند دنیا 
 LTE خواهد بود که بــا پشــتیبانی از اتصال
Cat.۲۱ توانایی دســتیابی به سرعت دانلود 
۱.۴ گیگابیت بر ثانیــه را دارد و می تواند با باند 
فرکانس های گوناگون از اپراتورهای مختلف هم 
ارتباط برقرار کند. هواوی ادعا می کند که میت 
۲۰ توانایی فعالیت در بســتر شبکه  ۵G را نیز 

خواهد داشت.

زومیت
گـــزارش

با ابالغ وزیر صنعت؛

صدور کارت بازرگانی
 به استان ها سپرده شد

وزیر صنعت،  معدن و تجارت طی ابالغیه ای فرآیندهای مرتبط با کارت 
بازرگانی را به سازمان های صمت استانی تفویض کرد.

محمد شریعتمداری در این نامه صدور کارت های بازرگانی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی، 
عملیات احیا و لغو ابطال کارت های بازرگانی و عملیات تعلیق و ابطال کارت های بازرگانی را برای اجرا 
 توسط سازمان های استانی، ابالغ کرد. این امر با توجه به ضرورت تفکیک فعالیت های بین ستاد و 
سازمان های استانی، جلوگیری از بروکراسی های اداری، تسهیل فضای کسب و کار و...

کلبه طرح و  ساخت  
دفتر نظام  مهندسی 2439

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

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

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

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

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

امید است که از نگاه دیگران بهترین باشیم.

آگهی استخدام
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.
متقاضیان رزومه خود را به شماره فاکس 36611831 ارسال نمایید

مراسم روضه خوانی  بانوان در فالورجان به  
مناسبت پنجم ماه صفر سال روز شهادت 

حضرت رقیه)س(
روز دوشنبه گذشته به مناسبت درگذشت 
سه ســاله  دختر ســرور و ســاالر شهیدان 
حضرت آقــا ابا عبداله الحســین )ع(  به همت 
کمیته بانوان شــورای اسالمی شــهر و معاونت 
فرهنگی اجتماعی شــهرداری فالورجان مراســم 
روضه خوانی در فرهنگســرای حســینیه اعظم شــهر فالورجان 
 برگزار گردید و بانوان با حضور پر شــور خود بــه تجدید میثاق با
  آرمان هــای نهضــت عاشــورا  پرداختــه  و همچون گذشــته

 ارادت شان را به خاندان عصمت و طهارت ابراز نمودند)تهیه برنامه 
 جامع اقدام مشترک( در سالن اجالس شورای اسالمی شهر برگزار

 گردید.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان

امید برای حل 
مشکالت

از قدیم االیام گفته اند انســان 
به امید زنده است. اما متاسفانه 
مدتی است بیگانگان و دشمنان 
همیــن امید مــردم را نشــانه 
گرفته اند و موجــی از نا امیدی 
بین مردم به خصــوص جوانان 
موج مــی زند. نتیجــه اش می 
شــود بیکاری جوانان و هزاران 
 مشــکل دیگری که بعــد از آن 
گریبان گیر جامعه شــده است. 
نزدیک به ۴۰ سال پیش کشور 
ما با اتکا بــه نیــروی جوانی و 
اندیشــه پیران و با مــدد الهی 
توانست انقالبی به راه بیندازد که 
 جهانیان را متحیر کند . آن هم با 
دســت های خالی و جیب های 
خالی تر! حــاال چه شــده که 
مردم دیگر توان مقابله با شمن 
را در خود نمی بیننــد و چنان 
 در این جنــگ اقتصادی خود را
 باخته اند که حاضرند بار ســفر 
بسته و به کشور های بیگانه روند، 
آنجا با کارگری و شغل هایی که 
حاضر نیســتند در کشور خود  
انجام دهند روزگار سپری کنند  و 
تمام عمر خود را از دیدن خانواده 

و وطن محروم کنند؟...



 امید
 برای حل مشکالت

ادامه از صفحه یک:
 ...  موالیمــان امــام علــی )ع( 
می فرمایند:»همانا بدبخت کسی 
است که از ســود عقل و تجربه داده 
شــده به او محروم بماند« ما با 40 
ســال تجربه نبرد حق علیه باطل و 
با خواندن تمام داســتان های صدر 
اسالم تا کنون ، کجا دیده ایم مردم 
به حقی بــرای خواســته های به 
 حق خود تالش کرده انــد و پیروز 

نشده اند؟ 
پس چرا اکنون به میل دشمن یاس 
و نا امیــدی جامعه را فــرا گرفته و 
جوانان ما دست روی دست گذاشته 
بــه بهانه داشــتن مــدرک حاضر 
 نیســتند برای زندگی خود تالش 

کنند؟ 
مگردر هشت ســال دفاع مقدس 
جوانان کشور چه کردند؟ کار آنها غیر 
از مجاهدت و از خود گذشتگی بود؟

 البته در ایــن جریان نــا امیدی و
دل زدگی مردم ، مسئولین نیز مقصر 

هستند.
  امام علــی )ع( در ســخنی دیگر 
مــی فرماینــد: » به طــور مطلق، 
از دشــمنت پس از صلــح برحذر 
باش، چرا که بســا دشمن نزدیک 
می شود تا غافلگیر ســازد. بنابراین 
احتیاط را به کار بگیر و در این مورد 
 حســن ظن و خوش بینی را متهم 

کن« 
پس چرا ما در این 40 سال گذاشتیم 
دشمن از حســن ظن ما استفاده 
 کنــد و به قلــب جوانانمــان نفوذ 

کند؟
 مگر پیشوای ما در دیانت و سیاست 

امیر مومنان نیست؟ 
پس چــرا قبله مردم ما به ســمت 
ماهواره ها و اخبار کذب شبکه های 

اجتماعی برگشته؟
 اگــر مســئولین خــوراک فکری 
درســت  به مردم تزریق می کردند 
این فضاهای مجازی می توانستند 
 به ایــن شــدت در جامعــه نفوذ 

کند؟
حال که آقای روحانی در سخنرانی 
اخیر خود حرف از امید درمانی زده 
است بد نیست ما هم در این رسانه 
ملی اندکی مردم را به داشتن امید در 

آینده دعوت کنیم.
 امیدی که از تالش نشات می گیرد 

نه از شکایت!
 اینکه فالن آقــا زاده چــه میزان 
پول خورد و بــرد و یا اینکه در فالن 
موسســه چه میزان اختالس شد 
درست اســت و باید با جدیت با آن 
برخورد شود اما اینکه ما جوانان به 
این بهانه هــا بخواهیم حق زندگی 
خوب در کشورمان را از خود سلب 
کنیم و نا امیدانه شبانه روز خود را در 
 فضاهای مجازی طی کنیم درست

 نیست.
 زیرا بازنــده اول و آخر آن خودمان 

هستیم نه هیچ کس دیگر.
 البته باید خطاب به مســئوالن نیز 
گفت شــما نیز اندکی امید درمانی 
کنید شاید بتوانید برای مشکالت 
جامعــه راه حلی بیاندیشــید زیرا 
اخیــرا مشــاهده شــده برخی از 
مســئولین نیز از حل مشــکالت 
جامعه نا امید شــده و تنها به حل 
 مشــکالت خود و اطرافیانشــان 

می پردازند .
 از شــما مســئولین عزیز بیشتر 
 از ایــن انتظــار مــی رود شــما

 توانایی های زیادی دارید)حداقل 
در شــعار هــای تبلیغاتــی خود 
بــرای مجلــس و دیگر مــکان ها 
ابراز کــرده اید( پــس اکنون فقط 
به حل مشــکالت خود و اقوامتان 
بســنده نکنید و بعد از حــل آنها 
 اندکــی هم بــه مشــکالت مردم 

بپردازید.

اقتصاد استان
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دستیابی پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر به دانش تولید پیچ 
هوایی چرخ های هواپیماهای مسافربری و باربری

 با تالش پژوهشگران دانشگاه ازاد اسالمی واحد خمینی شهر و دستیابی آنان به دانش تولید پیچ چرخ 
هواپیما، کشــورمان از ورود این محصول خارجی بی نیاز وگام دیگری در راستای استقالل صنایع 

هواپیمایی ایران اسالمی برداشته شد.
 جعفر گیاه چین دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید این واحد دانشگاهی ومجری طرح 

توانست ظرف مدت پنج ماه فعالیت تحقیقاتی به همراه استاد راهنمای خود دکتر کامران امینی، با بهینه 
سازی روش تولید این نوع پیچ نسبت به نمونه خارجی آن ، استحکام کششی و استحکام خستگی این محصول 

 را بهبود بخشد. وی گفت : برخی از قطعات هواپیما که در معرض تنش سیکلی هستند دارای عمر خستگی محدود 
می باشند که از آن جمله می توان به پیچ های  بال به بدنه و چرخ و ارابه فرود هواپیما اشاره کرد.

وی افزود : در ساخت این پیچ به جای فوالد های آلیاژی4140و 4340 آمریکایی ، از فوالد های تولید داخل از جمله فوالد های آلیاژی  
BOZ، MO40 استفاده شد و سپس با انجام عملیات حرارتی کوئیچ تمپر خاص و سپس غلتک کاری دنده ها و گوشه ها ، عمر خستگی 

آن به حد استاندارد هوایی رسید که در مقایسه با نمونه خارجی دارای عمر برابری است.

ایده هاي دانش آموزان جذب ایده كاپ مي شود 
مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت: ایده  کاپ با محوریت دانش آموزان و هم 

جهت با طرح سوال شهردار اصفهان از دانش آموزان در روز اول مهر ماه امسال، برنامه ریزی شده است. 
 به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شــهرداري اصفهان، محمدحسین قورچانی با اشاره به اخذ ایده ها و 
طرح  های جدید از شهروندان، اظهار کرد: جمع آوري ایده ها از مردم، دانش آموزان و دانشجویان و ... به 

 چند صورت انجام می گیرد، یکی از این روش ها سامانه نظام پیشــنهادات مرکز خالقیت است که مردم 
 می  توانند ایده های خود را از طریق این ســامانه ثبت کنند و نوع دیگر آن از طریق شــرکت در برنامه  های 

مسابقه ای و جشنواره  ای با عنوان »ایده کاپ« است که تا به حال شاهد برگزاری چند دوره آن با موضوعات مختلف 
 بوده ایم. وی از برگزاري ایده کاپ شــهر دانش آموز خبر داد و افزود: برنامه ایده کاپ هم اکنون با محوریت دانش آموزان و 

هم جهت با طرح دو سوال شهردار اصفهان در مراسم بازگشایی مدارس تحت عنوان »شهروند خالق کیست و وظیفه او در اداره شهر 
چیست« در حال برگزاری است؛ این برنامه به دنبال درگیر کردن دانش آموزان از سنین نوجوانی با مسائل و معضالت شهر خود است. مدیر 
مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت: در این راستا دانش آموزان می توانند پس از بازدید از فضاهای شهری طرح های 

خود را مطرح کنند؛ در برگزاری این طرح به دنبال آن هستیم که دانش آموزان را با چندین موضوع آشنا و به طور عملي فرهنگ سازی کنیم.

۱۵ میلیارد تومان از 
سوی دولت به مترو 

تخصیص یافت و امروز 
دولت در خصوص این 

پروژه ۶۵ میلیارد تومان 
به شهرداری اصفهان 
بدهکار است درحالی 
که آن زمان مشکالت 

مالی چندان زیاد نبوده 
است.  

شــهردار اصفهان تصریح 
کرد: بسیار خرسندیم که 
به آن چه وعده داده بودیم، 
عمل کردیم؛ شــهرداری 
اصفهان طبــق برنامه ای 
که به شورای شــهر ارائه 
کرده، عمل و در مســیر 
مشــخص حرکت کرد؛ وقتی می توانیم 
موفق شویم که برنامه داشته باشیم و بر 
اساس برنامه عمل کنیم، البته این برنامه 

باید سنجش پذیر باشد.

  آمده ایم تــا پروژه های نیمه کاره 
شهر را به سرانجام برسانیم

نــوروزی با بیــان اینکه گردشــگری و 
کارآفرینی در اولویت برنامه های شهرداری 
است، گفت: هشت محور در ابتدای فعالیت 
خود مطرح کرده ام که گردشگری جزء این 
هشت محور است؛ ما گفته بودیم آمده ایم تا 
بار سنگین فعالیت های نیمه کاره و فرسوده 
شهر و پروژه هایی که مثل خوره به جان 

اصفهان افتاده را به سرانجام برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: شجاعت می خواهد 
که کارهای ۲0 ساله و بلکه بیشتر و کمتر 
دیگران را تمام کنیــم؛ ما به خاطر منافع 
مردم و شهر و نگاه به توسعه پایدار آمده ایم 
تا پروژه هایی که باید 1۵ ســال پیش به 
بهره برداری می رسید را تکمیل کنیم؛ نگاه 
ما به این است که منافع همه شهروندان 

را تامین و گره های کور شهر را باز کنیم.
شهردار اصفهان ادامه داد: نمی توان گفت 
گره کوری بازشدنی نیست، مترو 1۷ سال 
به طول انجامید، اما امــروز خط یک آن 
راه اندازی شده و روزانه ۶0 هزار مسافر از 
این طریق جابه جا می شوند؛ سالن اجالسی 
که قرار بود چندین اجالس ساالنه در آن 
برگزار شود، متاســفانه آمده نشده و به 
بهره برداری نرسیده است، اما خوشحال 
هستیم بخش عظیمی از دیون این پروژه 
پرداخت شده و اکنون ۲00 نفر کارمند و 
کارگر در آن محل در حال فعالیت هستند.

نوروزی خاطرنشان کرد: برای میدان عتیق 
تصمیماتی گرفته شده که دیگر گرد و غبار 
بر پیکر پروژه هایی همچون کمرزرین و 
اطراف آن ننشیند؛ اقدامات انجام شده را 
باید رفت و از نزدیک دید؛ باید با آمار، عدد 

و رقم صحبت کرد، باید اقدامات گذشته را 
بدانیم و از سرنوشت امروز کارهای انجام 

شده درک درستی به دست آوریم.
مهر تائیــد معمــاران، شهرســازان و 

مرمت کاران بر چهارباغ خواهد خورد 
وی به پروژه پیاده راه سازی چهارباغ گفت: 
همه ما چهارباغ را به عنوان یکی از ارکان 
اصفهان و هویت های اصلی شهر اصفهان 
می شناسیم؛ از ابتدا شعار ما گردشگری 
بود، چهارباغ نیز مهم ترین و اصلی ترین 
مکانی است که گردشــگران را به نقاط 

تاریخی شهر متصل می کند.
شــهردار اصفهان ادامه داد: قبل از اینکه 
من شهردار اصفهان شــوم، در این محور 
فعالیت های آغاز و مغازه ها تغییر شــکل 
داده و بخشــی از محور نیز سنگ فرش 
شده بود، اما هردو کار به نوعی به هویت 
و بافت چهارباغ آسیب وارد کرد؛ در حالی 
که قرار بود در ضلــع غربی گودالی ایجاد 
نشود، تخریبی صورت نگیرد و به میراث 
آسیبی وارد نشــود. نوروزی خاطرنشان 
کرد: دقیقا دو روز بعــد از حضور من در 
شهرداری یعنی 1۷ مهر ۹۶ خبردار شدیم 
اتفاقاتی از قبل در چهارباغ افتاده اســت، 
بنابراین رفع مشــکالت چهارباغ یکی از 
دغدغه های مدیریت شهری شد؛ وقتی 
تصمیم گرفتیم چهارباغ را بسازیم، تاکید 
کردیم که این پروژه باید قبل از برگزاری 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان تکمیل شود از این رو سه ماه 
به صورت شبانه روزی با کمترین آسیب 
و کسب نظرات افراد متخصص پروژه را به 
سرانجام رساندیم، اما ای کاش تلویزیون 
با »بهشــتی« رییس پژوهشگاه میراث 
فرهنگی صحبت می کرد چــرا که او در 
بازدید از چهارباغ گفت این آرزوی ده ها 
ساله ما بود و شــما کاری کردید که این 
آرمان تحقق پذیرفت. شهردار اصفهان با 
تاکید بر اینکه ما برای چهارباغ آرزوهای 
بسیار زیادی داریم افزود: در تالش هستیم 
چهارباغ به مرکزی که بیانگر تاریخ اصفهان 
و میراث گذشتگان اســت تبدیل شود 
همان گونه که امــروز محلی برای حضور 

همه افراد از نقاط مختلف است.
نوروزی با بیان اینکه زمینه های مناسب 
در چهارباغ فراهم خواهد شد، گفت: توجه 
داریم که امکاناتی که برای چهارباغ در نظر 
داریم به میراث آسیب نزد، هرچند عده ای 
می خواهند مانع تراشــی و سنگ اندازی 
کنند و اجازه ندهند چهارباغ مرکز تولید 

اندیشه برای مباحث فرهنگی باشد.
وی با بیان اینکه پیاده روسازی چهارباغ 
به کسب و کار مردم رونق می بخشد شهر 
را ســرزنده می کند و آبادانــی به همراه 
دارد، گفت: با پیاده راه شدن چهارباغ هر 
خانواده می تواند بین چهار تا پنج ساعت 
در چهارباغ به تفریح بپــردازد و به دور از 
ترافیک و صداهای ناهنجــار امکان غذا 
خــوردن و دیدن فیلم، نمایــش و تئاتر 
را خواهد داشــت، البته پیاده راه شــدن 
چهارباغ شدن در ادامه میدان امام حسین 

و خیابان سپاه را نیز در برمی گیرد.
شــهردار اصفهان تاکید کرد: کسانی که 
میدان امــام را از آن وضعیت قبل نجات 
دادند اقدام خوبی انجام دادند البته ممکن 
است ضعف های زیادی وجود داشته باشد 
اما به خاطر ضعف ها نبایــد از اصل یک 
موضوع مهم بگذریم بلکه باید ضعف ها را 

بشناسیم و آن ها را رفع کنیم.
نوروزی اظهار کرد: مطمئن باشــید مهر 
تائید معماران، شهرسازان و مرمت کاران 
بر این پروژه خواهد خورد و صحبت کسانی 
که علم کافی ندارند نمی تواند در توسعه و 

آبادانی شهر تاثیرگذار باشد.
وی با بیان اینکه مسیر هدف شهرداری 
اصفهان خدمت به مردم، توســعه شهر، 
آبادانی و گام برداشتن برای سرزنده شدن 
شهر اصفهان اســت، گفت: این مسیر را 
طی خواهیم کرد و خوشــبختانه یکی از 
رویاهای من پیاده رو شدن چهارباغ بود که 
امروز می بینم چقدر از آن محقق شده و به 

کجا می رسد.
شهردار اصفهان با اشــاره به بدهی های 
دولت به شهرداری ها اظهار کرد: دولت باید 
نیمی از هزینه های حمل و نقل را پرداخت 
می کرد که بخش هایی را پرداخت کرده، 

اما به صورت کامل انجام نشده است.
نوروزی ادامــه داد: دولت باید یارانه هایی 
برای ســوخت پرداخت می کرد که هنوز 
پرداخت نشده، در واقع برای هدفمندی 
یارانه ها بایــد اعتباراتــی در نظر گرفته 
می شد همان طور که در قانون هدفمندی 
یارانه ها بر اســاس تبصره دو،  دولت باید 
کمک می کرد بنابراین باید زمینه ارائه این 

کمک ها فراهم شود.

  دولت ۱200 میلیــارد تومان به 
شهرداری اصفهان بدهکار است

وی با بیان اینکه دولــت 1۲00 میلیارد 
تومان به شهرداری اصفهان بدهکار است، 
تصریح کرد: البته دولت تنها بخشی از این 
بدهی ها را قبول دارد از ایــن رو در حال 
مذاکره با سازمان امور مالیاتی و همچنین 
مدیریت برنامه ریزی هستیم تا اختالف 

نظرها برطرف شود.
شهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: قراِر 
بوده سالن اجالس اصفهان در شهریور ۹1 
تمام شود به شرط آنکه دولت 100میلیارد 
تومان به این پروژه کمک کند، اما تنها ۲0 
میلیارد تومان از وعده دولت پرداخت شده 
است؛ ما هم می توانستیم بی تفاوت از کنار 
آن بگذریم و کار جدیدی شــروع کنیم و 
شــو تبلیغاتی راه بیندازیم، اما این کار را 
نکردیم. نوروزی با بیان اینکه دولت باید 
طبق قوانین به حمل و نقل عمومی کمک 
کند، اظهار کرد: 1۵ میلیارد تومان از سوی 
دولت به مترو تخصیص یافت و امروز دولت 
در خصوص این پروژه ۶۵ میلیارد تومان به 
شهرداری اصفهان بدهکار است درحالی 
که آن زمان مشکالت مالی چندان زیاد 
نبوده است.  وی ادامه داد: تاکنون دو مرتبه 
با رییس جمهور و معاون برنامه ریزی وی 
صحبت کردم که امیدواریم به شیوه های 
غیرنقــدی، تهاتر و اســتفاده از ســایر 
ظرفیت ها این مطالبات پرداخت شــود.  
وی گفت: ارزش ۶۵ میلیارد تومان بدهی 
دولت به شهرداری اصفهان در سال ۹0 با 
سال ۹۷ بسیار تفاوت دارد و به همین دلیل 

بدهی های زیادی بر جای مانده است.

شهردار اصفهان  در نشست خبری خود که به مناسبت پایان نخستین سال سکان داری در شهرداری  برگزار شد: 

نخستین خط تولید انبوه بدهی ها به شهرداری چرخ عمران را ُكند كرده است
موتورسیکلت های برقی در اصفهان 

افتتاح شد
نخستین خط تولید و شماره گذاری انبوه موتورسیکلت های برقی 
در استان اصفهان با همکاری شهرداری اصفهان و کارخانه کویر در 

شهرک صنعتی رازی شهرضا به بهره برداری رسید.

 آلودگی موتورسیکلت های کاربراتوری تقریبا معادل شش خودرو سواری 
است از این رو با جایگزینی هر موتورسیکلت برقی در واقع می توان به میزان 
قابل توجهی از آلودگی هوا و صوت شهر را کاهش داد؛ در این راستا نخستین 
و بزرگ ترین خط مونتاژ موتور سیکلت برقی استان با همکاری شهرداری 
اصفهان و کارخانه کویر موتور روز  دوشــنبه ۲3 مهرماه- در شهرستان 

شهرضا راه اندازی شد.

  دولت حمایت می کند
معاون وزیر صنعت و معدن در مراسم افتتاح این خط اظهار کرد: یکی از 
برنامه های این وزارت خانه برای تحقق اهداف دولت در سال ۹۷ حمایت از 

تولید و افزایش استفاده از موتورسیلکت های برقی است.
صادق نجفی با بیان اینکه عالوه بر دولت شهرداری های کالن شهرها از جمله 
اصفهان به دنبال حمایت از این صنایع هستند، افزود: دولت عوارض واردات 

قطعات این موتورها را نیز کاهش داده است.
وی با بیان اینکه کالن شهرهای کشــور ظرفیت خرید بیش از ۲00 هزار 
دستگاه موتورسیکلت برقی را دارند، ادامه داد: تاکنون ظرفیت تولید ساالنه 
100هزار دستگاه از این موتورسیکلت ها ایجاد شده که نشان از وجود بازار 

رقابتی در این زمینه است.

  ظرفیت تولید ۱00 هزار دستگاه موتورسیکلت برقی در اصفهان 
فراهم است

استاندار اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه بیش از 3۵درصد آلودگی 
شهرها ناشــی از تردد خودروها اســت، اظهار کرد: این آمار در شهرهای 
 مختلف متفاوت است، اما در هر صورت الزم است اقدامات الزم برای کاهش

 آالینده ها اتخاذ شود.
محســن مهرعلیزاده با بیان اینکه یــک میلیون و ۲00 هزار دســتگاه 
موتورسیکلت در اســتان اصفهان تردد می کنند، افزود: مقایسه میزان 
آالیندگی این موتورسیکلت ها با خودروها ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه 

برای کاهش آالیندگی ها را دو چندان می سازد.
وی اضافه کرد: کاهش تردد 400 هزار دستگاه موتورسیکلت استان در مدت 
سه سال و تبدیل آن به موتورهای برقی جزء برنامه های استانداری است؛ در 
حال حاضر ظرفیت تولید 100 هزار دستگاه موتورسیکلت برقی در استان 
ظرفیت خوبی است، اما باید با ایجاد تسهیالت حمایتی و مشوق های بیشتر 
آن را افزایش دهیم؛ ایجاد مشوق های مختلف در راستای تامین سالمت 

مردم آن ها را به سمت استفاده از مکانیزم های سودمند تشویق می کند.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: هیچ دلیلی برای محدودیت استفاده بانوان 
از موتورسیکلت های برقی و انژکتوری وجود ندارد، اما الزم است قوانین الزم 

در این زمینه وضع شود.

  پیش بینی محدوده حرکت موتورسیکلت های برقی در اصفهان
همچنین معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در این مراسم 
اظهار کرد: از حدود سه سال پیش و پس از آشنایی با مدیران این کارخانه، 
برای راه اندازی خط تولید موتورسیکلت های برقی در اصفهان برنامه ریزی 
شد؛ با توسعه استفاده از موتورسیکلت های برقی، تردد موتور سیکلت های 

بنزینی در بافت تاریخی شهر محدود می شود.
علیرضا صلواتی ادامه داد: محدوده حرکت موتورســیکلت های برقی در 
شهر اصفهان پیش بینی می شود تا شــهروندان بدون دغدغه ترافیک در 

شهر تردد کنند.
وی خاطرنشان کرد: ۵0 ایستگاه شــارژ موتورهای برقی را در سطح شهر 
خواهیم داشت تا شهروندان به آسانی به مکان های شارژ موتورسیکلت های 
برقی دسترسی داشته باشند؛ محدوده ای برای پارک این موتورها در شورای 

ترافیک استان نیز به تصویب رسیده است.

شهردار اصفهان گفت: بسیار خرسندیم که به آن چه وعده داده 
بودیم، عمل کردیم؛ شهرداری اصفهان طبق برنامه ای که به 
شورای شهر ارائه کرده، عمل و در مسیر مشخص حرکت کرد.

قدرت اهلل نوروزی صبح دیروز -سه شــنبه 2۴ مهرماه- در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۱۵ مهرماه ۹۶ رسما کار خود را 
در شهرداری اصفهان آغاز کردم، گفت: روز یکشنبه ۱۵مهرماه 
۹۷ گزارش فعالیت های یک ساله گذشته شهرداری اصفهان 
را به طور مختصر به شورای اسالمی شهر ارائه کردیم و امروز 
برحسب و مقتضای نوع سوا التی که از سوی خبرنگاران مطرح 

می شود، گزارش یک ساله ای ارائه خواهیم داد.

گــزارش

ایمنا
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        دولت ۱200 میلیارد تومان به شهرداری اصفهان بدهکار است، البته دولت تنها بخشی از این بدهی ها را قبول دارد از این رو در حال مذاکره با سازمان امور مالیاتی و همچنین 
مدیریت برنامه ریزی هستیم تا اختالف نظرها برطرف شود.

خـــبــــر

نایب رییس شورای شهر اصفهان:
فرهنگ سازی و مشارکت  مردمی دو رکن اداره ارزان  شهر

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: فرهنگ سازی و مشارکت های 

مردمی دو رکن مدیریت شهری اصفهان برای حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات 
شهری و در عین حال به حداقل رساندن هزینه ها است.

علیرضا نصر اصفهانی با بیان اینکه ارزان تر اداره کردن شــهر به معنای کم توجهی به 
امور شهری و کاهش سطح کیفی خدمات نیســت، اظهار کرد: دقت عمل، تمرکز  بر 
امور تخصصی شهرداری، صرفه جویی در هزینه ها و مشارکت مردم در سرمایه گذاری 

پروژه های شهرداری می تواند به ارزان تر اداره شدن شهر منجر شود.
وی با اشاره به مهم بودن آموزش و آگاه سازی مردم برای حفظ سرمایه های شهری، افزود: 
حدود ۲00 محله در شهر اصفهان وجود دارد با برگزاری کالس های آموزشی مختلف برای 

شهروندان این محله ها می توان در ارتقا سطح فرهنگ شهروندی تاثیر بسزایی داشت.
نصر اصفهانی با تاکید بر تبیین ساز و کار مناسب برای فرهنگ سازی در مورد جلوگیری از 
تخریب اموال عمومی، گفت: فرهنگ سازی مهم ترین راه حل برای جلوگیری از این اقدام 

است که هزینه های گزافی را به شهرداری تحمیل می کند.
وی افزود: تمیز نگه داشتن شهر از جمله مسائلی است که حجم زیادی از بودجه شهرداری 
را به خود اختصاص می دهد بنابراین با فرهنگ سازی به منظور اصالح رفتارهای افراد برای 

تمیز نگه داشتن شهر و محل زندگی خود در ارزان تر اداره شدن بسیار موثر است.
نصر اصفهانی ادامه داد: شهروندان باید آســیب به اموال شهرداری را آسیب به جامعه و 
خودشان تلقی کنند، در صورتی که این اتفاق رخ دهد، هزینه های مدیریت شهری به شدت 
کاهش می یابد، به عنوان مثال مردم شهر باید خود را در قبال وسایل  حمل و نقل عمومی 
مسئول ببینند تا این وسایل کمترین آسیب را متحمل شده و بتوانیم در مورد تعمیر و 

بازسازی آن ها صرفه جویی کنیم.
نایب رییس شورای شــهر اصفهان با اشاره به پیشــرفت روزانه تکنولوژی و فناوری در 
جهان خاطرنشان کرد: اســتفاده از فناوری های نوین و نیروی کار متخصص و دلسوز 
 می تواند هزینه پروژه های شهری را تقریبا نصف و از انجام مجدد یک فعالیت جلوگیری

 کند.
نصر اصفهانی درباره اقدامات شهرداران قبلی اصفهان برای اداره ارزان شهر، گفت: اقداماتی 
که اکنون برای شهرداری قابل انجام است، برای دوره های قبلی مدیریت شهرداری نیز 
قابل بررسی و اجرا بود، اما به نظر می رسد شهرداران قبلی عالقه ای به ارزان تر اداره کردن 
شهر نداشتند و این وظیفه شورای شهر است تا با مساعدت در این امر، شهرداری را در این 

مسیر همراهی کند.

ایمنا
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شش ماهه ابتدای امسال؛ 

تولید بیش از یک میلیارد کیلووات ساعت برق در نیروگاه اصفهان
نیروگاه حرارتی اصفهان در شش ماهه اول سال جاری بیش از یک میلیارد کیلووات ساعت، انرژی 

الکتریکی تولید و به شبکه سراسری برق کشور انتقال داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو نیروگاه اصفهان تا پایان شهریورماه سال جاری، یک 

میلیارد و ۷۶ میلیون و ۷۱۱ هزار کیلووات ســاعت، انرژی الکتریکی خالص تولیدی را به شــبکه 
سراسری برق کشور تحویل داده است.

گفتنی اســت نیروگاه حرارتی اصفهان دارای پنج واحد بخاری مولد برق با ظرفیت های متنوع و مجموع 
توان تولید نامی ۸۳۵ مگاوات است.

نیروگاه حرارتی اسالم آباد-درچه معروف به نیروگاه اصفهان واقع در حاشیه زاینده رود، دامنه کوه های قائمیه در فاصله 
دو کیلومتری بزرگراه ذوب آهن، در سال ۱۳۴۸ تاسیس شد.

این نیروگاه با ظرفیت تولید ۸۳۵ مگاوات و شامل پنج واحد بخار در زمینی به مساحت ۷۴ هکتار، قدیمی ترین نیروگاه منطقه 
اصفهان و زیرمجموعه شرکت مدیریت تولید برق اصفهان است.

تسهیالت دانشگاه اصفهان برای زائران اربعین حسینی
معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان گفت: دانشگاه اصفهان به منظور تسهیل زیارت زوار اربعین در نظر دارد، 

انتقال دانشجویان به مرز بدون هزینه برای آنان باشد و از طریق اتوبوس های دانشگاه انجام شود.
حجت االسالم و المسلمین جعفر شاه نظری، درباره ارائه تسهیالت سفر اربعین به دانشجویان دانشگاه  
اصفهان، اظهار کرد: ستاد اربعین دانشگاه  تالش  زیادی انجام داده است تا حضور دانشجویان در پیاده روی 

اربعین در سال جاری تسهیل شود.
وی تاکید کرد: در همین راستا بسیج دانشگاه با همکاری معاونت فرهنگی، اردوهایی برای ثبت نام دانشجویان 

و اعزام آنها به مراسم اربعین تدارک دیده است.
معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان، خاطرنشان کرد: معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت علوم به منظور راحتی بیشتر سفر 

اربعین برای دانشجویان به متقاضیان حضور در پیاده روی اربعین مبلغ ۷۰۰ هزار تومان تسهیالت سفر ارائه می کند. شاه نظری درباره شرایط 
استفاده از این وام، افزود: هیچ گونه شرایط خاصی برای اعطای این وام درنظر گرفته نشده است و دانشجویان عالقه مند می توانند از این وام 
استفاده کنند.  وی با تاکید بر این که معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه  اصفهان نهایت همکاری را با دانشجویان متقاضی سفر به پیاده روی 

اربعین فراهم می کنند، گفت: دانشجویان می توانند جهت دریافت کمک هزینه سفر اربعین، به صندوق رفاه مراجعه کنند.
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با ابالغ وزیر صنعت؛
صدور کارت بازرگانی به 

استان ها سپرده شد

وزیر صنعت،  معدن و تجارت طی 
ابالغیه ای فرآیندهــای مرتبط با 
کارت بازرگانی را به ســازمان های 

صمت استانی تفویض کرد.
محمــد شــریعتمداری در ایــن 
نامه صدور کارت هــای بازرگانی 
مرتبط با ســرمایه گــذاری های 
 خارجی، عملیات احیا و لغو ابطال

 کارت های بازرگانــی و عملیات 
تعلیق و ابطال کارت های بازرگانی 
را برای اجرا توســط سازمان های 
استانی، ابالغ کرد. این امر با توجه 
به ضرورت تفکیــک فعالیت های 
بین ستاد و ســازمان های استانی، 
جلوگیــری از بروکراســی های 
اداری، تسهیل فضای کسب و کار 
و افزایش اختیارات برای رسیدگی 
به امور فعاالن اقتصادی از ســو ی 

شریعتمداری ابالغ شده است.
بر اساس ابالغیه وزیر صنعت،  معدن 
و تجارت اتــاق بازرگانی، صنایع و 
معادن و کشــاورزی ایران موظف 
است نسبت به برگزاری دوره های 
آموزشی و ایجاد دسترسی های الزم 
بر روی ســامانه برای سازمان های 
استانی اقدام نماید تا کلیه عملیات 
اجرایی مرتبط با کارت های بازرگانی 
در سازمان های استانی قابل اجرا و 

مدیریت شود.
همچنین اتاق بازرگانی ایران مکلف 
اســت تا پایان آبان ماه سال جاری 
با کلیه سامانه های مرتبط به ویژه 
سامانه گمرک، سازمان امور مالیات، 
بانک مرکزی، بانــک های عامل و 
ثبتارش کــه به نحوی براســاس 
 کارت بازرگانــی ارایــه خدمــت

 می دهند و یا براســاس اطالعات 
کارت عملیات اداری انجام می دهند 
به صورت کامل ارتباط سامانه ای و 
برخط برقرار کرده تا عملیات صدور، 
تمدید، تعلیق، ابطال و احیای کارت 
بر روی فرایندهای الکترونیکی آن ها 
اعمال شده و مکاتبات فیزیکی برای 
استعالم موارد ذکر شده و وضعیت 
کارت های بازرگانی حذف شود. این 
در حالی است که تا زمان برقراری 
ارتباط با سامانه دستگاه ها، مکاتبه 
روسای سازمان های استانی با این 
دستگاه ها از جمله گمرک، سازمان 
امور مالیات و بانک های عامل برای 
اعالم احیا، تعلیق و ابطال کارت های 

بازرگانی بالمانع است.
بر اساس این ابالغیه سازمان های 
صنعت، معدن و تجــارت موظف 
هســتند ضمن پایش مستمر بر 
عملکرد اســتفاده کننــدگان از 
کارت ها، با رعایــت کلیه ضوابط 
و مقررات و لحــاظ اهلیت و اعتبار 
متقاضیان منطبق با ســامانه رتبه 
بندی و اعتبارسنجی وزارت متبوع 
)کــه بــه زودی اجرایــی خواهد 
شــد( نســبت به صدور، تمدید، 
 تعلیق، ابطال و یا احیای کارت ها

 اقدام کند.
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جدول شــاخص قیمت 
کاالها و خدمات مصرفی 
خانوارهــای شــهری و 
روستایی کشــور و استان 
اصفهان در شهریور سال 
جاری و مقایسه آن با ماه 
های گذشــته نشان می 
دهد که نرخ تــورم روند افزایشــی را در 
نیمه نخست امسال داشــته که به گفته 
کارشناسان اقتصادی با توجه به نوسانات 

ارزی اخیر، این اتفاق دور از انتظار نیست.
در این جدول، شــاخص کل )بر مبنای 
۱۰۰=۱۳۹۵( قیمــت کاالها و خدمات 
مصرفی خانوارها در شهریور سال ۱۳۹۷ 
در اســتان اصفهان عدد ۱2۹.۶ را نشان 
می دهد که نسبت به ماه قبل )تورم ماهانه( 

۴.2 درصد افزایش داشته است. 
افزایش شــاخص کل قیمــت کاالها و 
خدمات نسبت به ماه مشــابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( 2۰.۷ درصد است در 
حالیکه این شاخص در مرداد امسال ۱۵.۸ 

درصد بوده است. 
درصد تغییرات شاخص کل ) تورم ساالنه( 
در ۱2 ماه منتهی به شــهریور سال ۹۷ 
نسبت به دوره مشــابه سال قبل ۹.۴ می 
باشد که این شاخص در مرداد امسال ۸.۳ 

درصد بوده است.
بر این اساس، شاخص کل قیمت کاالها 
و خدمات مصرفی خانوارهای کشــور در 
شهریور امسال عدد ۱۳۴.۶ درصد بوده که 
نسبت به ماه قبل )تورم ماهانه( ۵.۴ درصد 

افزایش یافته است.
همچنین افزایش شاخص کل نسبت به 
ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
کشور در شهریور ۹۷ معادل 2۵.۷ درصد 
و تغییرات شاخص کل )تورم ساالنه( در 
۱2 ماه منتهی به شهریور سال ۹۷ نسبت 
به دوره مشــابه ســال قبل ۱۱.۳ درصد 

بوده است.
بررسی این جدول گویای باالتر بودن آمار و 
ارقام متوسط کشوری در مقایسه با استان 

اصفهان است.
همچنین بررسی دقیق نرخ تورم ساالنه 
استان اصفهان نشان می دهد که این نرخ 
از فروردین تا خرداد امسال روند کاهشی 
داشته است اما از ماه تیر روند صعودی به 

خود می گیرد.
نرخ تورم ساالنه استان اصفهان در این ۶ 
ماه به ترتیــب ۷.۶، ۷.۵، ۷.۴، ۷.۶، ۸.۳ و 
۹.۴ درصد است که بدون شک، شوک های 
ارزی از ماه خرداد به بعد در صعودی شدن 

این روند بی تاثیر نبوده است.
متوسط کشوری این شــاخص در ۶ ماه 
نخست امسال به ترتیب ۸.۱، ۸، ۸.2، ۸.۷، 
۹.۷ و ۱۱.۳ درصد است که مقایسه آن با 
اصفهان نشان می دهد که نرخ تورم در این 

استان نسبت به کشور، کمتر است.

  بیشــترین نرخ تورم مربوط به 
دخانیات است

بررسی جدول شــاخص قیمت کاالها و 
خدمــات مصرفی خانوارهای شــهری و 
روستایی کشور و اســتان اصفهان در ۶ 
ماه نخست سال جاری نشــان می دهد 
که بیشــترین نرخ تورم در میان کاالها و 
خدمات مصرفی مربوط به گروه دخانیات 
اســت. نرخ تورم این گروه کاالیی در ۱2 
ماه منتهی به شهریور سال ۹۷ نسبت به 
دوره مشابه ســال قبل در کشور به ۳۳.۱ 
درصد و در استان اصفهان به ۳۵.۱ درصد 

رسیده است.
نرخ تورم ساالنه گروه دخانیات در کشور از 
فروردین تا شهریور سال جاری به ترتیب 
۷.۵، ۸.۹، ۱۰.۸، ۱۵.۴، 2۳.۵ و ۳۳.۱ 
درصد و در اســتان اصفهان ۷، ۸، ۱۰.۳، 

۱۵.۴، 2۴.۶ و ۳۵.۱ درصد بوده است.
نرخ تــورم نقطه به نقطه )نســبت به ماه 
مشابه ســال قبل( دخانیات در کشور در 
شهریور امسال ۱۱۷.۳ درصد و در استان 

اصفهان ۱2۸.۳ درصد ثبت شده است.
به اعتقاد کارشناسان دلیل باالتر بودن نرخ 

تورم دخانیات، ورود حجم عظیمی از آن به 
شکل قاچاق به کشور است.

پس از دخانیات بیشــترین نــرخ تورم 
در ۱2 ماه منتهی به شــهریور سال ۹۷ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل در کشور 
مربوط به گروه هــای »کاالها و خدمات 
متفرقه«، »تفریح و فرهنگ« و »خوراکی 
و آشامیدنی ها« می باشد به طوریکه نرخ 
تورم این سه دسته در شــهریور امسال 
به ترتیــب بــه ۱۴، ۱۳.۹ و ۱۳.۹ درصد 

رسیده است.
بیشترین نرخ تورم در استان اصفهان پس از 
دخانیات نیز مربوط به » تفریح و فرهنگ«، 
» کاالها و خدمات متفرقه« و » خوراکی ها 
و آشامیدنی « هاست به طوریکه نرخ تورم 
این موارد در شهریور سال جاری به ترتیب 

۱۵.۸، ۱۵ و ۱۴ درصد بوده است.

 در گــروه کاالیــی خوراکــی هــا و
 آشامیدنی ها در استان اصفهان بیشترین 
افزایش نقطه به نقطه )نسبت به ماه مشابه 
سال قبل( در شــهریور امسال به ترتیب 
مربوط به میوه و خشــکبار )۷۰ درصد(، 
ماهی )۳۸.۳ درصد(، گوشت قرمز و سفید 
)۳۷.۴ درصد(، گوشت قرمز ماکیان )۳۷.۳ 
درصد( و شــیر، پنیر و تخم مرغ )۳۵.۶ 

درصد( است.
همچنین بررسی ها نشــان می دهد که 
کمترین نرخ تورم در کشور مربوط به گروه 
ارتباطات است به طوریکه این نرخ در ۶ ماه 
نخست امسال به ترتیب ۳.2، ۳.۴، ۳.۸، 

۴.۳، ۵.۱ و ۶.۴ درصد بوده است.
نرخ تورم ارتباطات در استان اصفهان در 
این بازه زمانی به ترتیــب ۱.۸، 2.۱، 2.۷، 

۳.۵، ۵ و ۷ درصد ثبت شده است.

از طرفــی کمترین نرخ تورم در اســتان 
اصفهان در نیمه نخســت امسال مربوط 
به گروه » مســکن، آب، برق، گاز و سایر 
سوخت ها« با اعداد ۵.۶، ۵.۷، ۵.۳، ۴.۹، 

۴.۹ و ۴.۹ درصد بوده است.
این نرخ در سطح کشــوری در شش ماه 
نخست امسال به ترتیب ۷.۵، ۷.۷، ۷.۹، 

۸.۴، ۹.۱ و ۹.۹ درصد بوده است.
مقایسه این آمار و ارقام نشان می دهد که 
از نظر بیشــترین میزان نرخ تورم، الگوی 
کشوری در اســتان اصفهان حاکم است 
اما از نظر کمترین نرخ تورم، این موضوع 
صدق نمی کنــد و پایین تر بــودن نرخ 
تورم گروه » مسکن، آب، برق، گاز و سایر 
سوخت ها« در این اســتان در مقایسه با 
 کشور، گویای کمتر بودن هزینه مسکن 

است.

گزارشی ازآمار شش ماهه نخست امسال؛  

نرخ تورم در استان اصفهان از متوسط کشوری پایین تر است

بیشترین نرخ تورم در 
استان اصفهان پس از 
دخانیات نیز مربوط به 

» تفریح و فرهنگ«، 
» کاالها و خدمات 

متفرقه« و » خوراکی ها 
و آشامیدنی « هاست به 

طوریکه نرخ تورم این 
موارد در شهریور سال 
جاری به ترتیب 15.8، 

15 و 14 درصد بوده 
است.

بررسی آمار و گزارش های مربوط به تورم در شش ماه نخست 
سال جاری نشان می دهد که این نرخ با وجود روند افزایشی 
که داشته، نسبت به متوسط کشوری پایین تر است. تورم از 
نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، 
درآمدهای پولی یا قیمت دارد. نرخ تورم برابر با تغییر در یک 

شاخص قیمت )مصرف کننده(  است.

ایرنا
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گردشگری

معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی تاکید کرد؛

حمایت از ایده های نو و استارت آپ ها 
در سازمان میراث فرهنگی

نشســت معــاون ســرمایه گذاری و 
برنامه ریزی ســازمان میراث فرهنگی، 
بــا  صنایع دســتی و گردشــگری 

استارت آپ های این حوزه ها برگزار شد.

 حســین اربابی معــاون ســرمایه گذاری و برنامه ریزی ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری در این نشست گفت: 
»تــالش می کنیم کــه اســتارت آپ های گردشــگری وارد حوزه 
زیرساختی شــوند، باید با ایجاد اکوسیســتم فناوری و قرار گیری 
استارت آپ ها در این اکوسیســتم جایگاه هر یک از آن ها مشخص 

شود.«
او ادامه داد: »تالش می کنیم از نگاه سنتی بگذریم و برای حمایت و 
پشتیبانی از استارت آپ های این حوزه از هیچ کوششی دریغ نخواهیم 
کــرد،  حمایت ســازمان میراث فرهنگی برای در اختیارگذاشــتن 
اطالعات اماکن، اعطای مجوزها و سایر حمایت ها برای استارت آپ ها 

به صورت ویژه دنبال می شود.«
اربابی ادامه داد: »حمایت از ایده هــا و پایان نامه های نو و ایده های 
خالق در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در 

اولویت برنامه های این معاونت است.«
معــاون ســرمایه گذاری و برنامه ریــزی ســازمان میراث فرهنگی 
تصریح کرد: »در حال حاضر ۹۰۰ ســمن در حوزه میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری فعالیت می کنند اما یک سمن وجود 
ندارد که از این تشــکل ها حمایت کند و یک جشنواره ای راه اندازی 
کند، ایجاد یک تشکل مادر برای حمایت از این سمن ها بسیار الزم 

و ضروری است.«
اربابی اضافه کرد: »تبلیغات و شناساندن اســتارت آپ ها در اماکن 
تاریخی و فرهنگی باید دارای یک بســتر مناســب باشــد تا همه 

استارت آپ ها امکان استفاده از این ظرفیت را داشته باشند.«

او افزود: »حوزه سرمایه گذاری و برنامه ریزی دنبال 
ایده های نو برای تامین ســرمایه اســت، همچنین 
ما به دنبال ســرمایه گذاری های جدید هســتیم و 
اســتارت آپ ها می توانند در این حوزه هــا نظرات و 

ایده های خود را مطرح کنند.«
همچنین در این جلسه مدیران استارت آپ ها نظرات و 

ایده های خود را مطرح کردند.
محمد یاری موسس شرکت میراث آرکا در این نشست 
گفت: »این شــرکت اولین شــرکت خــالق در حوزه 
میراث فرهنگی است که با اســتفاده از فناوری های نو 
در زمینه تولید محتوا فعالیــت دارد، تاکنون ۱۷۰ نوع 
پروژه در این شرکت انجام شده اســت و ارتقای تعامل 
سازمان با سایر دستگاه ها باید در دستور کار قرار گیرد تا 

استارت آپ ها دچار مشکل نشوند.«
کوشــا اســماعیل زاده مدیر یکی دیگر از شــرکت های 
استارت آپی گفت: »کار اصلی ما توسعه گردشگری و باال بردن دانش 
گردشگر نسبت به مکان های گردشگری است، همچنین ارائه نقشه 
به گردشگر برای برنامه ریزی مناســب از دیگر اقداماتی است که در 

این شرکت انجام می شود.«
او افزود: »پایلوت اولیه ما در اســتان یزد و شــهر اردکان اجرا شد، 
این شرکت نیازمند حمایت معنوی ســازمان میراث فرهنگی است 
و همچنیــن نیازمند امکاناتی هســتیم که ارتباط مــا با مکان های 

گردشگری و موزه ها را تسهیل کند.«
ریحانه طالبی از اســتارت آپ ایــدری گفت: »مــا اولین اپ فروش 
ابزارآالت ســنتی حوزه مرمت آثار تاریخی و فرهنگی هســتیم و به 

سرمایه گذار نیاز داریم.«
داداشــی مدیرعامل اســتارت آپ مستر ســوغاتی گفت: »آشنایی 
با تولیدکنندگان صنایع دســتی ایــران و به فروش رســاندن آنها 
در این شــرکت انجام می شــود، بســته بندی و کیفیت آثاری که 
عرضه می شــود برای ما اهمیت بســیار زیادی دارد، گردشــگران 
دوســت دارند ســوغات را از منابــع تولیدکننده تهیــه کنند و ما 
تالش می کنیم این امــکان را فراهم کنیــم، تاکنون ۱۰۰ محصول 
 را شناســایی و بــرای بســته بندی آنهــا اقدامــات الزم را انجام 

دادیم.«
آقابابــا بنیان گذار اســتارت آپ ســرزمین کهن گفــت: »معرفی 
گردشــگری عشــایری و روســتاگردی از جمله فعالیت های این 
شرکت اســت و همچنین استانداردســازی اماکن اقامتی عشایری 
 و روســتایی از دیگــر فعالیت هایی اســت که این شــرکت انجام 

می دهد.«
آقارحیمی از اعضای شرکت اســتارت آپ طراحی بازی گفت: »این 
بازی با مفهوم سفربازی و گشتن در شهر و آشنایی با نقاط تاریخی و 
فرهنگی طراحی شده است، این بازی ها برای بزرگساالن و کودکان 
است، بازی در محیط طراحی می شود و افراد باید در اماکن مختلف 
حضور پیدا کنند و با معماهای محیطی روبرو شوند، همچنین تولید 
بازی رومیزی از دیگر فعالیت های این شرکت است، درخواست داریم 
که اجازه اجرای این بازی ها در اماکن تاریخی و فرهنگی را داشــته 

باشیم.«

میراث آریا
گـــزارش

بازار

پایان مهلت ۶ ماهه نزدیک است؛

 سکه های پیش فروش را تحویل نگیرید 
قراردادش لغو می شود

دارندگان سکه های پیش فروش اگر در مهلت شش ماهه تعیین شده برای تحویل سکه ها به 
بانک مراجعه نکنند، بانک مرکزی تعهدی برای تحویل سکه ندارد و قرارداد لغو و مبلغ اولیه 

پرداخت شده از سوی ثبت نام کننده به وی پرداخت خواهد شد.

طرح پیش فروش سکه از بهمن  ســال قبل از ســوی بانک مرکزی و از کانال بانک ملی آغاز شد و تا اواسط 
اردیبهشت امسال ادامه داشت. البته در این بین نحوه پیش فروش و سر رسیدهای تعیین شده تغییر کرد؛ به 
طوری که در مرحله اول فقط دو سررسید شش ماهه و یک ساله در دستور کار بود، ولی در اواخر فروردین امسال 

به هفت سر رسید از یک ماهه تا ۱۸ماهه تغییر کرد.
با پایان طرح که حدود هفت میلیون و ۶۰۰ قطعه سکه به فروش رفت، تحویل سکه های سررسید شده آغاز شد 
و از ۱۹ اردیبهشت ماه تحویل سکه های با سر رسید یک ماهه به جریان افتاد و در ادامه نیز سر رسیدهای سه 

ماهه و شش ماهه در مرحله پرداخت قرار گرفت.
برای تحویل سکه های پیش فروش، صاحبان آنها می توانند از زمان سررسید به بانک مراجعه کنند و با تحویل 
مدارک، سکه را تحویل بگیرند و اگر تاخیر داشته باشند سکه در بانک باقی می ماند. اما باید توجه داشته باشند 
که زمان دریافت سکه ها فقط شش ماه بعد از سر رسید است، چراکه طبق ماده )۸( دستورالعمل مربوطه، صاحب 
سکه پیش فروش باید ظرف شش ماه بعد از سر رسید به بانک مراجعه کرده و آن را تحویل بگیرد و طبق ماده )۹( 
اگر بعد از شش ماه سکه دریافت نشود دیگر بانک مرکزی و بانک عامل تعهدی برای تحویل سکه نخواهند داشت. 
در حالی بیش از پنج ماه از اولین دور تحویل سکه با سر رسید یک ماهه )۱۹ اردیبهشت( گذشته و ۱۹ آبان ماه 
مهلت شش ماهه تعیین شده برای این گروه تمام می شود که پیگیری جریان تحویل سکه از بانک مرکزی نیز 

تاییدکننده این موضوع است که اگر صاحب سکه مراجعه نکند دیگر تعهدی برای تحویل وجود ندارد.
در این حالت قرارداد لغو و به فردثبت نام کننده پول پرداخت می شود، آن هم همان مبلغی که در ابتدای ثبت نام 

پرداخت کرده است نه اینکه معادل قیمت روز سکه به وی پرداخت شود.
بر این اساس دارندگان سکه های پیش فروش الزم است که در زمان سر رسید یا مهلت شش ماهه تعیین شده 

برای دریافت سکه مراجعه کنند و سکه شان را تحویل بگیرند  یا اینکه به عنوان امانت در بانک بگذارند.
گفتنی است؛ بانک مرکزی برای سکه های پیش فروش در مرحله سررسید شش ماهه قیمت قطعی را یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین کرد و مدتی بعد با افزایش قیمت دالر در بازار آزاد آن را به یک میلیون و ۴۷۵ 

هزار تومان افزایش داد. 
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اولویت دولت در توسعه نواحی صنعتی
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
گفت: توســعه نواحی صنعتی به ویژه در مناطق روســتایی با هدف کمک به اقتصاد و معیشت 
ســاکنان این مناطق در اولویت برنامه های دولت قرار دارد. صادق نجفی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی در دســتور کار دولت قرار دارد و در این راستا اقدامات 

خوبی صورت گرفته است.
وی افزود: توسعه نواحی صنعتی و راه اندازی صنایع کوچک در کنار روستاها می تواند مکمل بخش 

کشاورزی و موجب رونق اقتصادی شود. وی ادامه داد: در شرایط کنونی حفظ صنایع کوچک و متوسط 
بسیار بر احداث شهرک ها و نواحی ارجحیت دارد و در این راستا طرح نوسازی و بازسازی صنایع کوچک  در 

دستور کار قرار دارد. نجفی با اشاره به نقش استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در رونق اشتغال و تولید کشور گفت: 
حمایت و پشتیبانی از این حوزه ها از دیگر طرح های اولویت دار دولت است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به تقویت ارتباطات 
تجاری بین المللی تاکید کرد و افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده توسعه ارتباطات با کشورهای خارجی به ویژه آلمان، 
اتریش، کره جنوبی و ژاپن را با هدف کمک به صنایع کوچک و همچنین گسترش تبادل کاال و نقل و انتقال بانکی دنبال می کنیم.
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استارت آپ

آیا شرکت ما می تواند اپل بعدی باشد ؟

برند و شرکت شما احتماال به آن اندازه که تصور می کنید خاص 
نیست. در واقع، ممکن است برند شما بسیار معمولی باشد. شاید شما یک محصول 
جذاب را می فروشید یا اینکه سازمان تان را بسیار منسجم و کارآ نگه می دارید. در 
سطح شخصی، ممکن است شما حتی کارفرمای بسیار خوبی باشید؛ اما اگر همه 
شرکت ها به آن اندازه ای که افراد در بدو شروع تصوری خاص و متفاوت از آن دارند 
بودند، پس باید اپل ها، تسالها و استارباکس های بیشتری در جهان داشته باشیم.

 این شرکت ها به مشتریان چنین رابطه کلی و همه جانبه ای را ارائه می دهند که باعث می شود 
از کسب و کارهای معمول در جایگاه باالتری قرار گیرند؛ آنها یک تجربه، یک اشتیاق و یک 
سبک زندگی را می فروشند. در واقع، یکی از عواملی که شــرکت ها را خاص می سازد در 
تبدیل »خواسته«- چیزی که ممکن است انگیزه خرید آن را داشته باشید، اما واقعا ضروری 
نباشد- به آن چیزی است که شبیه یک »نیاز« غیرقابل اجتناب باشد، مهارت دارند. افراد 
می توانند روزشان را بدون گوشی های هوشمند، ماشین های برقی و قهوه های استارباکس 
به پایان برسانند؛ هیچ کس واقعا به هیچ کدام از این آیتم ها »نیاز« ندارد اما صدها میلیون نفر 
از آنها خرید می کنند به گونه ای که یک نیاز ضروری باشد. اما چگونه می توانید بگویید که آیا 

شرکت تان واقعا خاص است یا خیر؟
دوستان و خانواده شما به کارتان توجه خاصی دارند: زمانی شما یا 
همکاران تان به دیگران در مورد جایی که کار می کنید می گویید 
آیا جمعیت زیادی گرد شما جمع می شوند تا از شما سوال بپرسند؟ 
برای افرادی که در شــرکت های خاص برای برندهای خاص کار 
می کنند، این اتفاق همیشه می افتد. به عنوان مثال، افرادی که برای 
شرکت اسپاتیفای کار می کنند- شرکتی که پایگاه مشترکان آن از 
۱۵ میلیون در سال ۲۰۱۵ به حدود ۷۰ میلیون در اوایل سال ۲۰۱۸ 
رسیده است، قطعا با فوران سواالت توسط دوستان  روبه رو خواهند 
شد. آنها می خواهند بدانند که چه زمانی خواننده محبوب شان آلبوم 
جدیدش را منتشر می کند. اگر خانواده و دوستان عالقه مند دائما از 
شما و کارمندان تان سواالتی در مورد کارتان می پرسند، نشانه ای است 

که برند شما خاص است. 
افراد دوست دارند برای شما کار کنند؛ گویی »واقعا« این کار را دوست 
دارند: نگاه سریعی به نرخ خروج کارکنان تان بیندازید و آن را با رقبایتان 
مقایسه کنید. آیا زمان و پول بیشتر یا کمتری روی استخدام کارمندان در 
این بازار کار به شدت کساد هزینه می کنید؟ کسب و کارهای خاص عالوه بر ایجاد تجربیات یا 
انگیزه های قوی در مشتریان، محیطی ایجاد می کنند که در آن کارمندان احساس وابستگی 
شدیدی به شرکت داشته باشند. کارمندان شما دائما در حال تصمیم گیری روی این امر 
هستند که آیا در شــرکت بمانند یا از آن بروند. )در جوالی ۲۰۱۸ به تنهایی ۶/ ۳ میلیون 
نفر در آمریکا مشاغل شان را ترک کردند.( اگر می توانید کسب و کاری ایجاد کنید که افراد 
می خواهند در آن کار کنند، از استعدادهای موجود بهترین نتیجه را به دست آورده اید؛ شما 
می توانید پول و زمان کمتری صرف استخدام و آموزش استعدادهای جدید کنید. )طبق 
گزارش ADP در سال ۲۰۱۴، شرکت ها ساالنه به طور متوسط ۳۰۸ هزار دالرصرف آموزش 
می کنند.( کارمندان خوشنود به ایجاد محصوالت و تجربیاتی کمک می کنند که مشتریان 
را راضی تر و وفادارتر می سازد و آنها نیز پول بیشتری برای این محصوالت و خدمات خواهند 
پرداخت: طبق مطالعه هوش مصرف کننده موسسه PwC در سال ۲۰۱۸ تقریبا ۴۲ درصد 
مشتریان در سراسر جهان می گویند که برای یک تجربه دوستانه و خوشایند پول بیشتری 
خواهند پرداخت. این نوع خاص بودن می تواند در هر شرکتی و در هر صنعتی وجود داشته 

باشد. به عنوان مثال هتل های ریتز-کارلتون را در نظر بگیرید. این هتل زنجیره ای جهانی 
برای تمرکز شدیدش روی تجربه کارمند و مشتری مشهور است؛ مسافران وفادار آنها به طور 
کلی استطاعت ماندن در هر جایی که بخواهند را دارند، اما احساس نیاز به ماندن در هتل های 
ریتز-کارلتون می کنند. بسیاری از ۴۰ هزار کارمند آن دهه ها در این شرکت حضور داشته اند 

و نرخ حفظ کارمندان در این شرکت باالتر از متوسط این صنعت است.
شما دیگر یک »خواســته« نیستید، بلکه »یک نیاز« محســوب می شوید: ممکن است 
شرکت شما و محصوالتش از یک خواسته به یک نیاز تغییر شکل دهد. اپل می تواند یک 
مثال کالسیک باشد. در دهه ۱۹۸۰، زمانی که کامپیوترهای شخصی مایکروسافت بر بازار 
تسلط یافتند، کامپیوترهای اپل عمدتا مورد عالقه طراحان گرافیک، طرفداران تکنولوژی 
یا کسانی بود که تنها می خواستند کار متفاوتی را امتحان کنند. حتی پس از آنکه اپل در 
سال ۱۹۹۸ خط تولید آی مک های رنگی خود را آغاز کرد که به کسب و کار آن کمک شایانی 
کرد، بسیاری از تحلیل گران و مشــتریان آینده انتظار داشتند که اپل شکست بخورد یا با 
مشکل مواجه شود. اما زمانی که در سال ۲۰۰۱ آیپد به بازار آمد، همه چیز تغییر کرد. هنوز 
MP۳ پلیر های دیگر در بازار وجود داشتند. اما اپل با تولید آیپاد نه تنها روی تکنولوژی 
بلکه روی خاص کردن تجربه مشتری نیز تمرکز کرد. استیو جابز درک کرده بود که تجربه 
مشتری بسیار مهم و حیاتی اســت: همان طور که مطالعه هوش مشتری توسط موسسه 
PwC نشان داد، ۷۳ درصد افراد به تجربه مشتری به عنوان یک عامل مهم در تصمیمات 
خریدشان اشاره می کنند و یک مبلغ اضافه باالی ۱۶ درصد برای یک تجربه مشتری باالتر 
پرداخت خواهند کرد. اپل در مورد نحوه استفاده مشتریان از ابزارهایش بسیار فکر می کند 
چرا که این شرکت می داند که مردم چیزی می خواهند که ظاهرش نیز خوب باشد.سپس 
جابز و تیمش با ایجاد اکوسیستمی که استفاده از آن راحت باشد- آی تونز- یک قدم بیشتر 
برداشت. تا زمانی که آی فون در سال ۲۰۰۷ به بازار آمد، تغییر شکل اپل از خواسته )اوه، 
این محصوالت جالبند، من واقعا یکی از آنها را می خواهم( به یک نیاز تکمیل شد. به مدت 
یک دهه، هواداران آی فون به دنیا گفته اند که بدون موسیقی شــان، اپلیکیشن هایشان، 
اطالعات شان، عکس ها و کتاب هایشان و ارتباطات شان نمی توانند زندگی کنند و این چیزی 
است که اپل را متمایز ساخته است. هر شرکتی نمی تواند سلطه اپل در زندگی مشتریانش، 
حفظ کارمندان هتل های ریتز-کارلتون یا اعتبار شفاهی شرکت خرده فروشی کاستکو را 
 به دست آورد. اما هر شــرکتی می تواند گام هایی به سوی تغییر محصوالت و خدماتش از 

خواسته ها به نیازها بردارد.

 جهاد دانشگاهی زنجان
 اقدام کرد

برگزاری رویداد 
استارت آپی حوزه 

فضای مجازی

اولین رویداد اســتارت آپی 
در حوزه فضــای مجازی با 
محورهای مختلف توســط 
رویدادهــای  مجموعــه 
کارآفرینی جهاددانشگاهی 

زنجان برگزار می شود.
 این رویداد اســتارت آپی با 
همکاری جهاددانشــگاهی 
و اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان و با حمایت اداره کل 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان، بنیاد ملی نخبگان، 
شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان و پــارک علــم و 
فنــاوری تحصیالت تکمیلی 
 علوم پایــه زنجــان برگــزار

 می شود.
محورهــای ایــن رویــداد 
اســتارت آپی که قرار است 
طــی روزهــای ۲۵ تــا ۲۷ 
مهرماه جاری برگزار شــود، 
شــامل تولید محتوا، ساخت 
اپلیکیشــن های خبررسان، 
وب ســایت های رســانه ای، 
صفحات و کانال های مجازی 

و شبکه های اجتماعی است.
عالقه منــدان بــرای حضور 
در این رویــداد می توانند تا 
۲۵ مهرماه جــاری از طریق 
تماس با شــماره تلفن های 
 ۳۳۰۳۵۱۵۰ ،۳۳۴۷۴۵۰۰
و ۳۳۰۳۵۴۳۰ تماس حاصل 
کرده یا به صــورت حضوری 
بــا مراجعــه بــه مجتمــع 
جهاددانشگاهی زنجان واقع 
در میدان شــورا نســبت به 

ثبت نام خود اقدام کنند.
طبق اعالم روابــط عمومی 
جهاددانشــگاهی، افراد برتر 
در مرکز رشد واحدهای فناور 
صنایع فرهنگــی – خالق و 
مرکــز نوآوری و شــکوفایی 
جهاددانشــگاهی پذیــرش 

خواهند شد.
استارت آپ یا معادل فارسی 
آن رویداد شــتاب، رویدادی 
است که به منظور راه اندازی 
شرکت ها و کمپانی های نوپا 
برگزار می شود. بنا به تعریف 
متخصصــان اســتارت آپ 
یــک کمپانی نوپا اســت که 
راه حلــی نویــن را برای یک 
مســاله ارائــه می کنــد؛ در 
حالی کــه تضمینــی برای 
موفقیت کمپانــی از طریق 
 راه حــل ارائه شــده وجود

 ندارد.
برخــی نیــز اســتارت آپ 
را فرهنــگ نوینــی بــرای 
اندیشه های نو و خالفیت بر 
فراز ایده های موجود می دانند 
که هدف از آن برطرف کردن 
مشــکالت موجود در نقاط 
کلیدی اســت که به عنوان 
پاشــنه  آشــیل راه حل های 

موجود شناخته می شوند.

ایرنا
گــزارش

ISFAHAN
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بــه نظر می رســد برخی 
شــرکت ها امروزه دچار 
جنون شــده اند، همواره 
واهمــه دارنــد کــه هم 
پیمانان آنها کسب وکار را 
از چنگشان در آورند غافل 
از اینکه هنوز هم همکاری 
سازنده با بزرگ ترین رقبای یک شرکت در 
فضای کسب وکار می تواند بهترین فرصت 
برای کسب درآمد و حفظ بقا باشد. اما به 
خاطر داشته باشید که بازی با گرگ ها خطر 
بلعیده شدن را هم در پی دارد. باید خطرات 
را بپذیرید، اما در عین حال شرط عقل را هم 
از یاد نبرید. هدف شما رقابت همراه با تعامل 
است: یعنی پیدا کردن راهی برای تعامل با 
رقیب به گونه ای که هر دو طرف بتوانند به 
طور قابل توجهی از منابع یکدیگر بهره مند 
شوند، بدون آنکه مشــتریان یکدیگر را 
بدزدند یا به اعتبار یکدیگــر صدمه وارد 
نمایند. این یک استراتژی بسیار خوب بقا 
برای شرکت ها یا کارآفرینان کوچک و یک 
استراتژی توسعه مناسب برای شرکت های 

بزرگ است.
به عنوان مثال، چند سال پیش برای یک 
شرکت کوچک تولید نرم افزار کار می کردم 
که یک محصول گران قیمت اداری را برای 
فروش عرضه می کرد. این نرم افزار از لحاظ 
قابلیت توسعه بصری بســیار قوی، اما از 
لحاظ مدل سازی و شبیه سازی ضعیف بود 
و ما در مقابل رقیبی در بازار قرار داشتیم 
که نقاط قوتــش در محصولی مشــابه، 
درســت بر عکس ما بود. ما هر دو در حال 
از دست دادن بخش پر منفعت محصوالت 
گران قیمت بازار بودیــم. هیچ کدام از ما 
نمی توانست آنچه دیگری داشت بسازد، 
ولی می توانستیم به سادگی ویژگی های 
مثبت را در محصول مشــترکی ترکیب 

کنیم. سرانجام تصمیم گرفتیم یک شراکت 
اســتراتژیک ایجاد کنیم که در آن برای 
گرفتن بخش بزرگی از بازار یک محصول 
مشترک تولید نماییم. بعد از انجام این کار 
و ارائه راه حل های گوناگون، در حالی که 
هزینه بازاریابی و توسعه مان بسیار کاهش 
یافته بود، به ســود و اعتبار خوبی دست 
یافتیم. این مثال، اولین نمونه از شــش 
موردی بود که قصد داریم در رابطه با رقابت 
توام با تعامل که بــرای هر دوطرف برد به 

همراه دارد، ارائه نماییم:

 ۱- بهترین ها از هر دو طرف، یک 
بازار جدید ایجاد می کند.

 رقیب شــما نقاط قوتی دارد و شما نقاط 
قوت دیگری دارید. ترکیب استراتژیک این 
دو می تواند منجر به گرفتن بخش جدیدی 
از بازار شود که هیچ کدام از شما به تنهایی 
در یک بازه زمانی خاص یــا با هزینه ای 

معین به آن دست نمی یافتید.

 ۲- اشتراک هزینه ها و صرفه جویی 
تولید انبوه. 

شرکت ها در بخش هایی با هم کار می کنند 
که معتقدند با این همــکاری می توانند 
هزینه ها را به حداقل برسانند، اما در عین 
حال ویژگی های منحصر به فرد خود را نیز 
 DELL ،به خطر نیندازند. به عنوان مثال
وHP هر دو رقبای قدرتمندی در عرصه 
تولید کامپیوترهای نوت بوک هستند، اما 
پردازشگرهای این کامپیوتر ها را به جای 
آنکه خودشان بســازند از شرکت اینتل 
می خرند تا هزینه تولید قطعات محصوالت 
خود را پایین نگه دارند و بــازار نرم افزار 
کاربردی خود را از طریق افزایش سازگاری 
توسعه دهند. هر دو شــرکت از یک نوع 
 DELL پردازشگر استفاده می کنند، اما
مزیت پیکربندی سیستم سفارشی را در 
دستگاه های خود ارائه می دهد در حالی 
که HP بر مزیت داشتن صفحه نمایش 
تاثیرگــذار و تکنولوژی باتــری قوی تر 

متمرکز شده است.

 ۳- ترغیب بــه خرید محصوالت 
دیگر پس از انجام خرید اولیه. 

اگر مشتری شما تمایل داشت که مثال هر 

دو محصول مورد نظر خود را از شما بخرد، 
شاید بتوانید این فرصت را به او بدهید که 
به عنوان محصول جانبی از تولید رقیبتان 
خریداری نماید یا برعکس.در این حالت، 
هر دو طرف از این فروش سود خواهند برد. 
شما هر روز با این نوع از فروش جزئی در 
فروشگاه ها برخورد می کنید. فروشنده ها 
خوشحال خواهند شد که مثال برند دیگری 
از کفش را به شــما ارائه دهند که با کت و 
شلوارتان هماهنگی داشته باشد یا مثال اگر 
یخچال ارزان قیمتی انتخاب کردید، یک 

وسیله کارآمد دیگر از تولیدکننده دیگری 
به شما پیشنهاد نمایند.

 4- ادغام جهــت تولید محصول 
جدید یا دارای اهمیت.

 اگر رقیب، محصولی مشابه شما دارد که 
می تواند به بهبود محصول شما نیز کمک 
کند، شــاید بتوانید با او به گونه ای تعامل 
نمایید که هم شــما و هم رقیب با ادغام 
ویژگی محصوالت خــود بتوانید به یک 
فرآورده یا مجموعه جدید دســت یابید. 

روش دیگر جهت رقابت توام با تعامل ارائه 
یک پیشنهاد بســیار مهم و حیاتی برای 
هدف قرار دادن دشــمن است. به عنوان 
مثال، اگر مجله سفر می فروشید، می توانید 
به افرادی که یک نسخه از آن می خرند یک 
دی وی دی سفر مجانی هم بدهید. در این 
صورت، شما هم مشتریانی را که خواهان 
خرید مجله سفر هستند هدف قرار داده اید 
و هم آنهایی که قصــد خرید دی وی دی 
سفر را دارند. دیگران هم به این خاطر که 
با خرید مجله شما دی وی دی سفر هم به 
دست می آورند از شما خرید خواهند کرد.

 ۵- حمایت متقابل.
 اگر رقیب شــما واقعا در بازار هدف شما 
نیست، می توانید بدون آنکه هیچکدام از 
مشتریان خود را از دست بدهید کار را به 
یکدیگر ارجاع دهید. بازاریابی سهامداران 
می تواند یک روش موثرتر )و ســاده تر( 
برای شراکت با کمپانی دیگری در همان 
صنعت باشــد. این روش همچنین برای 
کسب وکارهایی که دو محصول متفاوت 
اما مشتریان یکســانی دارند نیز کارآیی 
دارد و می تواند بــازار را برای هر دو طرف 
توســعه دهد. این روش را می توان حتی 
در کسب وکارهای ساده مثل مراکز ماساژ 
درمانی که خدمات طب سوزنی و درمان 

فیزیکــی ارائه می دهند با شــراکت یک 
سالن ورزشی نیز به کار برد. اعضای باشگاه 
ورزشی برای دریافت خدمات ماساژدرمانی 
تخفیف می گیرند و بیماران هم می توانند 
به طــور رایگان از برخی خدمات ســالن 

ورزشی بهره مند شوند.

  ۶- سرمایه گذار احتمالی. 
هر گاه اعتبار و ارزش الزم را در کسب وکار 
به دست آوردید یک شراکت استراتژیک 
می تواند به گسترش روابط مالی نیز کمک 
کند. شــاید آنها منابع مالــی که مدنظر 
شماست را داشته باشــند و بخواهند در 
حوزه ای که می شناســند سرمایه گذاری 
کنند. در ضمن رقبا می توانند در صورتی که 
هر دو طرف آمادگی داشته باشند، گزینه 
بهتری برای ادغام یا خرید باشند که البته 
این امر بستگی به روابط میان آنها دارد. به 
عنوان مثال، شرکت ای بی ام و اینتل و چند 
شرکت بزرگ دیگرهمواره در حال فعالیت 
برای تخصیص منابع و مدیریت صندوق 
سرمایه گذاری برای راه اندازی تکنولوژی 
جدید هستند تا بتوانند با یکدیگر رقابت 
کنند. خرید تکنولوژی حاصل از این اقدام 
برای آنها به مراتب ارزان تر و سریعتر از آن 
است که بخواهند همین کار را در شرکت 

بزرگ دیگری انجام دهند.

یک ائتالف استراتژیک؛

چگونه در فضای کسب وکار رقابت کنیم؟

البته برای آنکه یک 
ائتالف استراتژیک 

درست عمل کند، باید 
شرط احتیاط را هم 
در نظر بگیرید. الزم 

است شرکت ها به 
روشنی مشخص کنند 

در چه حوزه هایی با 
هم کار می کنند و در 

چه حوزه هایی رقابت 
دارند. همچنین، مطمئن 

شوید که هیچ اختالف 
یا برتری عمده ای 

بین شرکت های شما 
وجود نداشته باشد که 
بتواند تمام نقاط مثبت 

همکاری را بی اثر کند

به نظر می رسد برخی شرکت ها امروزه دچار جنون شده اند، 
همواره واهمه دارند که هم پیمانان آنها کسب وکار را از چنگشان 
در آورند غافل از اینکه هنوز هم همکاری سازنده با بزرگ ترین 
رقبای یک شرکت در فضای کسب وکار می تواند بهترین فرصت 
برای کسب درآمد و حفظ بقا باشد. اما به خاطر داشته باشید که 
بازی با گرگ ها خطر بلعیده شدن را هم در پی دارد. باید خطرات 

را بپذیرید، اما در عین حال شرط عقل را هم از یاد نبرید.

،،
 اگر رقیب، محصولی مشابه

 شما دارد که می تواند به بهبود محصول 
شما نیز کمک کند، شاید

 بتوانید با او به گونه ای تعامل نمایید 
که هم شما و هم رقیب با ادغام ویژگی 

محصوالت خود بتوانید به
 یک فرآورده یا مجموعه جدید دست 

یابید.

hbr :منبع
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ایران استارت آپ
یـــادداشت



This has been a principal Islamic 
practice since the Prophet Moḥammad 
established the first congregational 
mosque at his house in Medina 
(Hillenbrand, 1994, pp. 33-34). Friday 
mosques of major cities were additional 
to smaller neighborhood mosques 
that dotted most large cities in the 
Islamic world. Ordinarily founded by 
the king or members of the ruling elite, 
congregational mosques facilitated 
the profession of political allegiance 
through the customary Friday noontime 
prayer and the sermon (ḵoṭba) that was 
delivered, if not by the king himself, by a 
representative of the patronized clergy. 
Masjed-e Ḥakim. Masjed-e Ḥakim, built 
in the years 1067-73/1656-63, was 
commissioned by Ḥakim Mo-ḥammad 
Dāwud, a converted Jew who served as 
the royal physician during the reigns of 
Shah Ṣafi I and Shah ʿ Abbās II. Chardin 
relates that the considerable funds 
needed for the construction of the 
mosque had been amassed in India by 
Ḥakim Dāwud, who had left the Safavid 
court after his fall from favor during the 
reign of Shah ʿAbbās II. His considerably 
more favorable reception at the court of 
Shah Jahān, who granted him the title of 
Taqarrob Khan, the confidant, brought 
with it wealth. Ḥakim Dāwud never 
returned to Persia to see his namesake 
mosque, which carries his name in 
a poem inscribed on the portal and 
containing the chronogram “maqām-e 
kaʿba-ye digar šod az Dāwud-e Eṣfahān” 
indicating the date (1067) of the 
construction.
This mosque is located on the site of 
the Buyid Jorjir/Rangrezān Mosque, 
whose construction is credited to the 

Buyid vizier Ṣāḥeb Esmāʿil b. ʿ Abbād, 
and of which only a carved doorway 
has survived. It is nearly four acres in 
the area, which makes it the largest 
mosque in Isfahan after the Saljuq and 
Safavid congregational mosques, thus 
representing an extraordinary instance 
of competitively scaled sub-imperial 
patronage in the capital city. It too is a 
four-ayvān, courtyard-centered mosque 
of the Persian type. Unlike the two 
Safavid mosques, here the vast surfaces, 
especially inside the ayvāns and the 
domed chamber over the meḥrāb are 
decorated with alternating glazed and 
unglazed tiles. The epigraphic program, 
designed entirely by Moḥammad-Reżā 
Emāmi, one of the greatest masters of 
the mid-17th century, records the name 
of the architect as Moḥammad-ʿAli b. 
Ostād ʿ Ali Beg Eṣfahāni. The architect 
was the son of the master builder ʿ Ali 
Beg of Isfahan, whose name appears 
in the foundation inscription of the 
Masjed-e Imam. By employing the 
artists and architects associated with 
royal projects, Ḥakim Dāwud partakes 
in the same atmosphere of surrogate 
and competitive patronage that inspired 
many ḡolāms and other elite members 
of the Safavid household. As the 
foundation inscription of the mosque 
indicates, despite his sanctuary at the 
court of the Sunni Mughal emperor, 
the physician remained loyal to the 
protection of Twelver Shiʿism under 
the auspices of the Safavid Shah ʿ Abbās.
Masjed-e ʿ Ali. This mosque of the early 
16th century, dated by inscription to 
929/1523, is noteworthy for its pairing 
with the shrine of Hārun-e Welāyat 
(1513) and their location on the 
southern threshold of the Meydān-e 
Kohna . This mosque was built in place of 
a ruined Saljuq mosque by Mirzā Kamāl-
al-Din Shah-Ḥosayn, a professional 
architect who had also served as a 
statesman during the reign of Shah 
Esmāʿil I. In his capacity as the vizier of 
the qezelbāš governor Dormiš Khan 
Šāmlu, he had built the shrine of Hārun-e 
Welāyat and had inscribed his own 
name onto its famous façade. While the 

shrine’s significance rests on its façade, 
the mosque represents the aspirations 
of an architect-patron in its attempt to 
introduce new architectural elements 
into the standard four-ayvān plan of 
mosques.
Like the shrine, the epigraphic program 
of the portal highlights the connection 
between Shah Esmāʿil and the family 
of the Prophet Moḥammad, albeit here 
considerably less intense both visually 
and iconographically. Recalling Saljuq 
decorative techniques, Shiʿite sacred 
names are rendered on the portal in 
angular Kufic bands of script alongside 
geometric decoration in alternating 
glazed and unglazed tiles. A selection 
of Qurʾanic verses, which interweave 
numerical symbols of Twelver Shiʿism 
with the name of Esmāʿil, reference the 
shah as the recipient of God’s grace. An 
allusion in the inscription to Imam ʿ Ali 
as the “opener of gates” reiterates the 
Safavid devotion to Imam ʿAli as the gate 
(bāb) to spiritual knowledge and the 
dynasty’s source of legitimacy.
The mosque’s courtyard and four-
ayvān plan, the familiar Persian form 
already standardized at the Great 
Mosque of Isfahan, is relatively modest 
in size and ordinary in composition. 
Its domed chamber, however, displays 
considerable departure from earlier 
examples. This is the space that contains 
the meḥrāb and constitutes the main 
prayer hall of the mosque. Two systems, 
one rooted in the past, and the other 
prefiguring future developments, 
coexist in this unusual interior. The 
multiple arched openings on two 
stories that surround the sanctuary 
recall the 15th-century Masjed-e 
Kabud (Blue Mosque) of Tabriz. The 
transition from the square chamber 
walls to the circular base of the dome, 
on the other hand, is facilitated through 
four massive pendentives (triangular 
corner units). Such an expansive 
architectonic treatment of the domed 
space anticipates the extraordinarily 
brilliant square-to-circle solution that 
will be found at the early 17th-century 
Shaikh Loṭf-Allāh Mosque in Isfahan.
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Anzali Lagoon

Anzali Lagoon with 
an area of about 20 
thousand hectares 
in the north of Iran 
is located in Gilan 
Province. Anzali 
Lagoon is one of the 
most interesting 
and greatest natural 
habitats of fauna in 
Iran and annually 
welcomes many birds 
that enter Iran from the 
neighboring countries. 
Anzali Lagoon is not 
comparable to any 
other lagoons in Iran 
due to its geographical 
position and in terms 
of its high humidity 
and water. The most 
famous plant in Anzali 
Lagoon which is world 
famous is “nelubium 
capsicum” which makes 
this lagoon be called 
nelubium capsicum.
One of the most 
beautiful water 
landscapes in the region 
is the international 
Anzali Lagoon.this 
lagoon is the place for 
aquatic spawn and the 
shelter for native and 
migratory birds and 
also the most important 
source of sturgeon and 
bony fish production in 
the Caspian Sea. There 
are outstanding islands 
in the lagoon and the 
two magnificent cities 
of Anzali Lagoon and 
Abkenar are located on 
its coast.
Anzali Lagoon was 
registered in 1354 in 
the list of international 
lagoons of Ramsar 
Convention. “Ramsar 
Convenstion, 1975”. 
Bird Life International 
Organization declared 
this lagoon as an 
important shelter birds.
Anzali Lagoon is one 
of the registered 
international lagoons 
in Iran. This lagoon is 
one of the first lagoons 
registered in Ramsar 
Convention in 1971.
Since Anzali Lagoon is a 
registered international 
lagoon, it is included in 
the Montreal List at the 
moment. Being in this 
list means the lagoon is 
being dried and needs 
attention.
Anzali Lagoon has a 
sister city relationship 
with Kushiro Lagoon 
in the Kushiro National 
Park in Kushiro-
Shitsugen.
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How do you imagine Iran? Cover with deserts? Well, 
that’s not entirely true. It’s a four-season country with 
various types of environment. We do have deserts and 
they are beautiful! It is hard to find a hotel in deserts, 
right? Well, the 3-star traditional Bali Desert Hotel is 
ready to welcome adventure travel lovers. It is located 
in Khour va Biabanak County, almost 400 Km away from 
Isfahan.Deserts can be dangerous for everyone. You can 
easily get lost and there is no person around you to help. 
But who can resist watching a starry night in the heart of 
the desert and jumping from sand dunes and Safari? The 
good news is Bali Desert Hotel provides especial desert 
tours with local guides and modern equipment. So you 
don’t have to worry about dangers anymore. You are in 
safe hands. Also, you can explore central desert of Iran 
and experience being in an untouched nature. Garmeh 
Village, Mesr Village, Bayazeh Village, and Arousan are 
some of the places you can visit nearby.Moreover, Bali 
Desert Hotel is the largest desert hotel in central Iran. 
It provides twin, double, triple, and quad rooms. This 
variety of rooms types makes the hotel suitable for 
travelers in groups. Also, if you bring any kids under four, 
the hotel won’t charge them. The hotel has facilities and 
services like taxi service, wake-up call, housekeeping, 
CIP, and luggage room. You can use the billiard table in 
your spare time. Also, don’t miss trying a cup of tea at the 
traditional tea house of the hotel. There are a restaurant 
and coffee shop at the hotel where you can enjoy having 
meal, snack, or drinks at. Don’t forget to buy souvenirs 
from hotel gift shop.You will find indoor fridge (with free 
water), wardrobe, drawers, sleepers, air-conditioner, 
and TV set in your room. Also, there is a private bathroom 
with shower, toiletries, and Western toilet. Not to mention 
that like many hotels in Iran, breakfast is free at Bali Desert 
Hotel.
Fatemi Sq., Khoor, Isfahan, Iran

Rose residential complex located at the tourist 
region of Fin-Kashan is designed at Sialk region 
with more than 3000 Sqm in a completely calm 
environment including various beautiful and 
pleasant environments including restaurant , coffee-
shop and greenery on the basis of Iranian garden and 
also a separate environment near this complex for 
the accommodation of Iranian and foreign tourists. 
Rose House Restaurant serves local and foreign 
dishes, with a cafe on the west side of the garden 
open all day. The complex houses many quality 
roses for loves ones, makes a cozy and relaxing 
environment with unique lighting and colours. Rose 
House is located on the street Amir Kabir near the 
heart of seven thousand years of civilization in the 
region of Kashan. Rose House was founded in 2011 
on area of more than 3000 sq.m.
Rose house residential recreational complex is 
located in Amirkabir street of kashan, next to ancient 
sialk, a region with a history of around 7000 years, 
known as the heart of kashan aging civilization. The 
complex was founded in 2011.
Coffee shop is located in the west side of garden with 
resculative and calm environment, also with unique 
lighting and colouring is ready to give special service. 
Rose hose complex is for those whose quality and 
quantity are important.
Address: Next to Emam Ali mosque, Amiralmomenin 
street, Amirkabir street, kashan, Esfahan, Iran

Isfahan acquired early in its 
Islamic history a large mosque 
that served the male portion 
of the entire community for 
congregational Friday noon 
prayer, hence Masjed-e Jomʿe 
(Friday Mosque). 

 Friday 
mosques 
of major 
cities were 
additional 
to smaller 
neighborhood 
mosques that 
dotted most 
large cities in 
the Islamic 
world.
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The 11th International 
Nanotechnology Exhibition’s 
booth dedicated to help Iranian 
nano-technology products 
commercialize, showcases 15 
high-tech nano-products.
Nano-Match booth displays 
15 Iranian commercialized 
products
“The booth helps Iranian 
nano-products be introduced 
to the interested and attract 
investors,” said the person in 
charge of the booth Shokouh 
Khalili-far in an interview. The 
featured prototypes include 

dental nano-hybrid composite, 
smartphone medical diagnosis 
kit, hybrid nano-pigment, 
hydrophobic composites, SAC-
BI lead free nano-solder, and 
other products. 
“Six editions of Nano-Match 
have been held since 2013 and 
over 1,000 products have been 
submitted to us in this period,” 
she added. Iran Nanotechnology 
Initiative Council (INIC) is 
the organization in charge of 
organizing the International 
Nanotechnology Exhibition and 
its Nano-Match booth. 

 Tehran Gears 
Up for New 
Foray Against 
Polluting Cars
With the winter fast 
approaching and air 
pollution levels peaking 
in Tehran, the low 
emission zone (LEZ) 
scheme introduced by 
the municipality is on 
the cusp of becoming a 
tad stricter in the hope 
of making life slightly 
more bearable in the 
sprawling capital 
which has struggled 
with suffocating air 
pollution for decades.
Ratified in August 2015 
by the High Council for 
Coordination of Urban 
Traffic, the LEZ scheme 
is aimed at banning 
highly polluting 
vehicles from entering 
Tehran in three phases.
The first phase, 
which took effect in 
October 2016 and is 
still underway, only 
involves controlling 
the vehicles’ technical 
inspections in the 
restricted areas. Those 
violating the rules are 
fined 500,000 rials 
(3.44$) per day.
Iran Blames 

US Sanctions 
for Oil Market 
Turbulence
The US is bullying OPEC 
into lowering oil prices 
while its very own 
sanctions against Iran 
have upset the global 
oil market, Iran’s Oil 
Minister Bijan Namdar 
Zanganeh.
Speaking to reporters 
on the sidelines of an 
energy conference 
in Tehran, Zanganeh 
said the US is wrongly 
urging OPEC to lower 
oil prices, because the 
rising crude price and 
market turbulence 
are caused by the US 
sanctions against Iran.
The US president is 
bullying others into 
cutting oil prices, while 
the world market is 
facing a shortage of 
crude supplies, the 
Iranian minister noted, 
adding, “One cannot 
keep the (oil) price 
low with slogans and 
bullying.”
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Nano-Match booth displays 15 
Iranian commercialized products

“No one can say that the recent volatility in 
the forex market has created a favorable 
condition for the growth of knowledge-
based firms. However, compared to other 
sectors these companies have been less 
affected by the situation,” he said.
Stabilizing currency policies will do much 
to alleviate the problems such firms have 
been facing, news website WEBNA quoted 
him as saying.
Sattari’s comments triggered a heated 
criticism on social media platforms with 
business owners censuring the official for 
disregarding their woes and many saying 
that the economic hardships have indeed 
undermined their business and margins, 
according to Financial Tribune.
Since the beginning of the current fiscal in 
March, the national currency has lost more 
than 75% of its value against the US dollar. 
On Sunday, the greenback was traded at 
143,000 rials in the gray market.
In addition to the unstable forex rates that 
change by the hour, the introduction/
cancellation of monetary and currency 
policies overnight have made a bad 
situation worse.
Facing unprecedented capital flight, the 
government in April decided to unify 
foreign exchange rates and introduced a 
“multi-tier scheme”, according to which 
importers bought currency at different 
rates. Based on a priority list of imported 
goods prepared by the government, 

unessential and luxurious items were 
banned until further notice.
Electronics and computer hardware 
imports are not banned but are down below 
on the priority list.
 Private Sector Dilemma 
Chairman of Tehran’s Information 
Technology Union Ali Azarkar says that 
in the information and communications 
sector “importers of electronics and 
computer hardware bear the brunt of the 
recent currency crisis. 
“Companies that do not need to buy 
electronic hardware on a regular basis have 
been less hurt by the economic situation. 
However, even these firms need to renovate 
their [technological] infrastructure,” and 
this is something many will not be able to 
afford, he rued.
Following the steep decline in the value of 
the national currency, most imported goods 
have almost vanished and prices gone 
through the roof. Prices of electronics and 
computer hardware have more than tripled.
But according to Azarkar, the price hikes 
have not been limited to hardware and 
purchasing computer programs or 
renewing subscriptions with foreign 
providers have become significantly 
costlier.

For instance, many firms need to purchase 
domain names from foreign hosting 
services or have subscriptions with 
international cloud computing service 
providers. Azarkar says, “Costs of such 
services have increased in leaps and 
bounds.”
Spokesperson of Iran’s E-Commerce Union 
Reza Olfatnasab says, “We want to know 
how Mr. Sattari defines slight impact. A 
‘slight’ price hike for someone with vast 
financial resources might mean negligible, 
but for someone else the same amount is 
tantamount to a fortune.”
He adds, “Overheads of digital businesses 
have skyrocketed. For instance, renewing a 
domain name currently costs more than 12 
million rials ($85). Six months back it barely 
would cost 2 million rials ($14).”
The steep rise is due partly to the fact that 
for renewing such services Iranian firms 
need to go through intermediaries. Given 
the bottom line, this is sound of music for the 
army of avaricious middlemen.
Olfatnasab pointed out that the people’s, in 
particular fixed-wage earners, purchasing 
power has diminished to a great extent 
in the past few months. What this means 
is “sharp decline in overall demand for 
services and a blow to e-commerce firms.”

Russia Hammering out Secret Plan 
to Rid Economy of US Dollar
The Russian government is working on the details 
of a de-dollarization plan announced earlier in 
October. The program’s key point is to make it more 
profitable for key Russian exporters to use rubles 
instead of dollars.
Exporters will likely get perks like taxation benefits 
including quicker VAT returns and other stimulus to 
ditch the greenback, RT reported.
The Russian government is specifying the details 
of the plan that will soon be submitted to Prime 
Minister Dmitry Medvedev.
“The plan hasn’t been submitted to the PM yet. 
We still have disagreements between technical 
departments, now we will polish them quickly 
and, I hope, the government will soon consider it,” 
Russia’s deputy finance minister Alexey Moiseev 
told Reuters.
When asked whether the plan would be published 
after this, Moiseev stated that “no, the plan is for 
official use only”, adding that Ministry of Finance, 
Ministry of Economic Development and the Central 
Bank of Russia are working on the details.
The Russian authorities earlier said that the plan 
does not prohibit the circulation of the US dollar 
in the country, but includes a number of measures 
to stimulate the use of national currencies in trade 
instead of the dollar.The plan also does not ban 
loans in dollars for Russians, Moiseev stressed, 
but the central bank intends to make dollar loans 
unprofitable compared to borrowings in ruble.
Iranian MP Says Auto Import Ban 
Temporary
 A member of the Majlis Industries Commission says 
that the recently-imposed ban on car imports is not 
permanent and will end in the coming months.
Saeed Bastani said the introduction of the ban on auto 
imports was an emergency measure aimed at saving 
foreign currency reserves. “The ban will be lifted by the 
end of the current fiscal in March 2019.”
“The commission is currently working on a bill aimed 
at managing auto imports,” the news website Asb-e 
Bokhar quoted Bastani as saying.
Despite Bastani’s comments, business insiders are 
of the opinion that even if the prohibition is eased, car 
importers will face other hurdles since the economic 
problems that forced the government to ban auto 
imports have not been resolved.
Following US President Donald Trump’s decision to 
pull out from the 2015 Iran nuclear deal in May, the 
government started taking measures to deal with 
the looming sanctions, one of which was prohibiting 
car imports in anticipation of the dwindling currency 
reserves and earmarking foreign currency for basic 
not luxury goods.
The administration in summer prohibited imports 
of 1,339 items, including cars, categorized as non-
essential goods with equivalents made inside the 
country.

Vice President for Science and 
Technology Sorena Sattari says 
compared to other sectors, the 
recent volatility in the forex 
market has had a “slight” 
impact on knowledge-based 
firms. But businesses argue 
that the economic headwinds 
have led to a significant decline 
in demand for services, and 
when paired with increased 
overhead, have put companies 
under the cosh.

Impact of Volatile Forex Market 
on Iranian Tech Firms

news

 Cars to Cost More in Iran
 Automakers will soon receive the okay from relevant authorities 
to increase prices once again, a deputy minister of industries said. 
Bad news that translates into a simple message for the common 
man: cars are gradually becoming luxury items most families 
cannot afford anymore.
In an interview on Sunday, Mohsen Salehinia told Fars, “Car prices 
will for sure be updated. The amount to be added is being discussed 
at the Consumer and Producer Protection Organization (CPPO).”
After studying economic issues related to the auto industry, 
the CPPO will submit a report to another state body, the Market 
Regulatory Authority, an ad hoc committee created to check the 
raging inflation and price gauging. “The regulatory authority will 

announce the new prices.”
The senior industry official dodged every question about when the 
new prices will be announced or to what extent car prices would 
jump, according to Financial Tribune.
Prior to this, another state body, the Competition Council was 
in charge of supervising the prices of many domestic products, 
including cars. It used to set prices for some goods including cars 
costing 450 million rials ($3,214) or lower.
Salehinia declined to comment on whether or not the Competition 
Council was also involved in the process of determining the 
new prices. He said, “As per a mandate issued by the Economic 
Coordination Council of the Heads of the Three Branches of 
Government, currently, the Market Regulatory Authority 

is in charge of setting car prices in 
collaboration with CPPO.”
Factory prices of vehicles have not 
been updated [in recent months] 
in line with the rising foreign 
exchange rates, he told the news 
agency.
Domestic car companies rely on 
imports of some key automotive parts. 
The firms have claimed for long that they 
are under mounting pressure due to the higher forex rates and 
stringent government regulations that bar them from increasing 
prices.

Companies 
that do not 
need to buy 
electronic 
hardware on 
a regular basis 
have been 
less hurt by 
the economic 
situation. 

Some 820m people still suffering from hunger: UN Chief
There are still about 820 million people suffering from hunger, said 
the United Nations secretary-general in his message on World Food 
Day calling for a world in which every person has access to a healthy 
and nutritious diet.Some 820m people still suffering from hunger: UN 
Chief‹In our world of plenty, one person in nine does not have enough 
to eat,› said Antonio Guterres on Tuesday.Saying that most of them are 
hungry people are women, Guterres said, ‹Some 155 million children 

are chronically malnourished and may endure the effects of stunting 
for their entire lives.Guterres said, ‹Hunger causes almost half of 
the infant deaths worldwide,› which is ‹intolerable.›He urged the 
countries and companies, institutions and individuals to do their part 
towards sustainable food systems to make ‹a world without hunger -- 
a world in which every person has access to a healthy, nutritious diet,› 
according to a press release sent to the Islamic Republic News Agency 
(IRNA) by the United Nations Information Center (UNIC) in Tehran.
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Now, what has happened 
that people no longer 
have the ability to deal 
with the enemy and so lost 
themselves in this economic 
war that they are ready to 
travel to foreign countries, 
There they will spend lie 
with jobs that are not willing 
to do their home country? 
Now that Mr. Rouhani has 
talked about Hope Therapy 
in his recent speech, we will 
also invite a few people to 
hope in the future in this 
national media. The hope 
that comes from the effort is 
not a complaint! Of course, 
the officials also should 
be said that you also do of 
therapy Perhaps you can 
think of a solution to the 
problems of society.Because 
recently, some officials have 
been disappointed with 
solving the problems of the 
community And only solve 
the problems of themselves 
and their relations.

Everything has been 
prepared to provide 
the security of pilgrims 
in Arbaeen rituals, 
Iran Interior Minister 
Abdolreza Rahmani Fazli 
said.
Interior Minister vows 
safeguarding Arbaeen 
rituals
Rahmani Fazli made the 
remarks while arriving 
at Ilam airport to visit the 
facilities prepared for the 
pilgrims going to Iraq holy 
shrines through Mehran 
border. ‘Big strides have 
been taken for improving 
the security conditions 
and to reinforce necessary 
infrastructures,’ he said. 
Providing a safe and calm 
trip for pilgrims is the duty 
of all officials, he added.
About 60% of Arbaeen 
pilgrims choose Mehran 
international border for 
travelling to Iraq.
The Arbaeen mourning 
ceremony is one of 
the largest religious 
gatherings in the world. 
It marks the 40th day 
after the martyrdom 
anniversary of the 
grandson of Prophet 
Mohammad (PBUH), 
Imam Hussein (AS), the 
third Imam of the Shia 
Muslims.

Iran Warns of US Attempts to 
Reinvigorate Terrorist Groups to 
Syria
Iran warned on Monday of the US suspicious 
attempts to pave the ground for the terrorist groups 
to return to Syria, rejecting Washington's call on 
Tehran to leave the war-torn country.
 "Iran's presence in Syria is an issue between the two 
countries' governments and the US is not entitled 
to comment on that. The US will fail in this case too," 
Foreign Ministry Spokesman Bahram Qassemi told 
reporters in a press conference in Tehran."The US 
is opposed to anyone who fights against terrorism 
and likes Syria to return to a situation in which 
the terrorists are present and grow. The US is 
not interested in stability and peace in Syria and 
improvement of the Syrian people's living," he added.
According to Fars News Agancy, Qassemi said that 
the US interference and presence in Syria without 
the permission of the country's government is 
illegal and against all international laws, adding that 
Washington has shown that it moves in line with 
increasing instability and insecurity and assistance 
to the terrorist groups in Syria.
Border Forces Abducted in Southeast 
Iran
The Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
Ground Force said a number of its troops and local 
Basij forces have been kidnapped at a border post 
southeast of Iran.In a statement on Tuesday, the IRGC 
Ground Force’s Quds Base said a number of local Basij 
forces and the border regiment forces stationed at a 
border post in Mirjaveh region in Iran’s southeastern 
province of Sistan and Baluchestan were abducted 
on Monday evening after act of treason and collusion 
involving an element or elements of the anti-
Revolution groups who had infiltrated into the 
country.Noting that the border post is properly 
fortified, the statement said the proxies of terrorist 
groups who receive support from foreign services 
had deceived and bribed the infiltrated elements 
to carry out the abduction operation at the border, 
located opposite of one of Pakistan’s border stations.
The look on Trump’s face will be 
priceless on Nov. 4: Amir-Abdollahian
 Iranian Parliament Speaker›s Special Aide Hossein 
Amir-Abdollahian said that the look on President 
Trump’s face will be priceless on November 4, when 
the second batch of US sanctions are slated to be 
imposed.In a Tuesday tweet, Amir-Abdollahian wrote 
that despite US sanctions, the Islamic Republic of 
Iran will powerfully continue its plans for developing 
the country, improving social welfare and national 
economy, in the same line that the country has made 
progress in its missile program and in nuclear and 
scientific realms.“The United States will never be able 
to keep the sanctions in place,” he noted, adding that the 
look on Trump’s face on November 4 will be priceless.
He also posted this photo of Trump:
President Trump pulled the US out of Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), also known 
as nuclear deal, in May, vowing to impose unilateral 
sanctions against Iran. The next wave of sanctions 
which targets Iran’s oil and banking sectors will start 
on November 4.

Pres. Rouhani: US Unable to Keep 
Implementing Anti-Iran Policies

“I am hopeful of a better 
future,” said Rouahni, adding 
that, “Without a doubt, all 
compassionate participants 
expressed their expert opinions 
for the Establishment, the country 
and the government, and these 
meetings should continue to be 
held.”
“Despite its difficulties, this 
passage of time will be bygone, 
and with the precise planning that 
has been done, the United States 
will not be able to follow its anti-
Iranian policies in the long run,” the 
Iranian president added.
“During the entire five-year 
activities of [my] administration, 
I have had two business meetings 
with officials, managers and 
economic advisers weekly, and no 
decision has ever been made in this 
administration without consulting 
with experts,” highlighted 
Rouhani.

He added, “We are not in critical 
situations, but the situation is not 
normal, and in making decisions 
and announcing positions and 
views, these conditions should be 
taken into account.”
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. 
There is a 180 days interval before 
these sanctions come into effect.
Iranian First Vice-President Eshaq 

Jahangiri said on Wednesday 
that despite the pressures and 
sanctions imposed by the US to 
prevent the country’s oil exports, 
Tehran would continue its crude 
sales.
“Despite all pressures by the 
Americans, Iran has its own 
customers and everything is 
moving ahead without any 
problem,” Iranian Legislator 
Behrouz Nemati quoted Jahangiri 
as saying in a closed-door session 
with the parliamentarians in 
Tehran.
According to Nemati, the Iranian 
first vice-president also said that 
the country had exported over 
$26bln worth of non-oil products 
in the past 6 months.

Hope To Solve 
Problems

Interior Minister 
vows safeguarding 
Arbaeen rituals

Iranian President Hassan Rou-
hani said that the US will not be 
able to keep pursuing its anti-
Iran policies in the long run. The 
president made the remarks on 
Sunday in a meeting with a num-
ber of university professors of 
economics, during which he em-
phasized the need to strengthen 
hope within the society to defeat 
the enemies in the psychological 
and economic war.

Iran's UN Envoy Gholamali Khoshroo 
denounced the American foreign policy of 
threatening and bullying other countries 
as something that undermines the United 
Nations and its Charter.
"Nowadays we are witnessing a new and 
surprising trend of openly using threats 
against countries as a tool of foreign 
policy," said the Iranian permanent 
representative to the United Nations.
The diplomat made the remarks before 
the Sixth Committee of the 73st Session 

of the United Nations General Assembly. 
The meeting was on Report of the Special 
Committee on the Charter of the United 
Nations and on the Strengthening of the 
Role of the Organization (Agenda Item 
85).
"One could trace the manifestation of this 
policy in the UN as well. Threatening to cut 
financial aid to those countries who voted 
in favor of a UN resolution or warning 
them against the possible consequences 
of their vote in the General Assembly by 

saying: the US taking the names is just 
one example of visible offense to the 
UN principles," said the Iranian envoy 
to the UN, condemning the US policy of 
threatening other countries as a tool to 
realize its will.
Khoshroo lashed out at US foreign policy 
as blatant violation of UN principles and 
manifestation of explicit unilateralism in 
disregard for other countries' rights.
"One thing is clear. This trend is 
weakening the organization, not 

strengthening 
it, and runs counter to the very 

objective of the Charter Committee 
establishment," reiterated the Iranian 
diplomat.

Iran Condemns US Policy of Threatening Other Countries
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IRGC Equipped with Long-
Range Anti-Ship Ballistic 
Missile: Commander
Commander of the Islamic Revolution Guards Corps 
Aerospace Force Brigadier General Amir Ali Hajizadeh 
highlighted Iran’s latest achievements in producing long-
range missiles, saying that the IRGC forces are equipped with 
anti-ship ballistic missiles with a range of 700 kilometers.
Addressing a meeting with high-ranking political and 
military officials in Tehran on Tuesday, Brigadier General 
Hajizadeh highlighted the IRGC Aerospace Force’s recent 
achievements and said, “The world is witnessing (the fact) 

that in the missile sector, the Islamic Republic of Iran ranks 
first in the region…”   
“Today, we have managed to produce a coast-to-sea ballistic- 
not cruise- missile, which has a complicated technology,” he 
said, adding, “We can target warships from a distance of 700 
kilometers.”
“Today, all of our produced missiles with ranges from 200 km 
to 2,000km have pin-point accuracy, the commander went 
on to say.   
Iranian military experts and technicians have in recent 
years made great headways in manufacturing a broad range 
of indigenous equipment, making the armed forces self-
sufficient in the arms sphere.

Iranian officials have repeatedly 
underscored that the country will 
not hesitate to strengthen its 
military capabilities, including its 
missile power, which are entirely 
meant for defense, and that Iran’s 
defense capabilities will be never 
subject to negotiations.
Back in February 2018, Leader of 
the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei called for efforts to maintain and boost Iran’s 
defense capabilities, hitting back at the enemies for disputing 
the country’s missile program.

US Unilateralism Obstructing 
N. Disarmament in World
 Iran's Deputy Permanent Representative to the United Nations 
Eshagh Al Habib rapped the US unilateralism as the core obstacle 
on the way to nuclear disarmament in the world.
The Iranian diplomat made the remarks on Monday addressing 
the debate session of UN General Assembly’s First Committee 
(Disarmament and International Security) where delegates 
from all over the world voiced their concern over the possible 
breakdown of the Iran nuclear deal and discussed ways to get 
collective disarmament efforts back on track.
Al Habib said that systematic attempts have been made 
to undermine the value, significance and efficacy of 
multilateralism, to demonize multilateral institutions and 
agreements and to disregard global rules and norms.
"One clear example is the illegal United States withdrawal from 
the Joint Comprehensive Plan of Action, which is the outcome 
of long and intensive multilateral diplomatic efforts to resolve a 
manufactured crisis and build trust," he said.
"Violating its commitments under the agreement as well 

as Security Council resolution 2015) 2231), the United 
States brazenly forces others to either violate the resolution 
or face punishment. Under such circumstances, 'doing 
nothing is not an option', he said, calling on Member States to 
defend multilateralism as the foundation of the rules-based 
international system and to seek ways to advance multilateral 
cooperation on disarmament and non-proliferation. 
At the same time, he denounced a lack of meaningful effort put 
forth by nuclear-weapon States to implement their obligations 
to eliminate their arsenals. “The core problem of nuclear 
disarmament is unilateralism, in particular the unilateral 
nuclear actions and policies of the United States,” he said, 
affirming that as long as the current United States nuclear policy 
remains, no progress will be made towards disarmament. The 
lack of progress in the establishment of a nuclear-weapon-free 
zone in the Middle East is another matter of deep concern, he 
continued, noting that peace and stability cannot be achieved 
in the volatile region as long as the Israeli nuclear arsenal exists.
In return, the US representative said his country is seeking a 
“comprehensive” deal with Iran, which covers its nuclear and 
ballistic missile programs as well as its regional influence. He 
added that the JCPOA does not serve the United States’ interests.

“Despite its 
difficulties, this 
passage of time 
will be bygone, and 
with the precise 
planning that 
has been done, 
the United States 
will not be able to 
follow its anti-
Iranian policies in 
the long run,” 



 Cars to Cost More in Iran

Iraq to become Iran’s 1st export 
destination
Iran’s export to Iraq has been raised 45% in the first half of the Iranian 
year (starting on March 21), the secretary-general of the Iran-Iraq 
Joint Chamber of Commerce told .‘While Iraq was the third biggest 
among Iran’s export destination, it moved up to the second this year,’ 
said Hameed Hosseini.‘Iraq’s import from Iran was $4.5b, while that of 
China, the first rank on the list, was $4.6b. The wee difference implies that 
Iraq may surpass China to top the list.’Hosseini also said that Iran has been 
the third importer from Iraq, after China and Turkey.He added Iran’s export 
grew 14% in the half-year time, the country’s export to Iraq upped 45% in the period.

Man is alive in hope. 
Unfortunately, it is 
for some time that 
aliens and enemies 
have been pointing 
the same hope of the 
people and a wave of 
frustration has been 
created among the 
people, especially 
the youth. The result 
will be the youth 
u n e m p l o y m e n t 
and the thousands 
of other problems 
that have plagued 
the community 
afterward. Nearly 
40 years ago, our 
country, with its 
reliance on the 
young and old 
people's minds, 
was able to 
revolutionize the 
world to amaze the 
world. ..
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"Seven projects are going to be executed 

to solve the water shortage problem of Is-

fahan; one of them is reviving the Gavk-

hooni lagoon with the capacity of 60 million cubic 

meters," the governor general of Isfahan said.
 Announcing the implementation of these projects, 
Mehralizadeh said, "If there won't be any necessary 
cooperation, we may not even be able to prevent 
the human migration in the next few years."
"The provision of water and new resources 
in the ZayandeRood river basin ranges from 
1,100,000,000 to 1,600,000,000 cubic meters, 
including transferring water from the Koohrang 
and Behesht Abad dam and other resources, is 
a part of the implementation processes of this 
project," he said.
"Some parts of the implementation processes 
of this plan such as installing 450 "smart water 
meters" has been done in one basin, and other 
phases of the project like collecting the wastewater 
of Isfahan and directing it to the agricultural lands 

will be implemented in the future by observing all 
standards and allocating the credit of 250 billion 
tomans," he noted.
Saying that organizing the Zayandeh-Rood River 
condition from the source to the Gavkhooni lagoon 
is the other strategy to be implemented, he added, 
" Monitoring the annual distribution of water from 
the source to the end, and installing tubes for about 
200 kilometers in some directions is the other part 
of implementation processes of this plan."

Standardization of 
children's playgrounds on 
agenda

"The standardization processes of children's 

playgrounds in the recreational centers affili-

ated to the Department of Education and the 

Social Welfare Organization of Isfahan is on the agenda," 

the head of games and sport committee of Isfahan prov-

ince said.
 Saying that children are the main pillars of the society, 
and their vitality and cheerfulness depend on the 
amount of time spent playing, Maryam Shahzeidi 
said, "The children's psychological and educational 
disorders are recognized during their playing outside, 
and most of these disorders are treated when they 
keep playing and enjoy their vitality."Pointing out that 
assigning a special place for children to have fun is on 
the agenda, she said, "the Children's House and the 
Sport Organization of Isfahan province have announced 
their readiness for this action. Unfortunately, children 
spend most of their time in cyberspace, we are trying 
to help children touch the games and enjoy their 
playing as well"."Using some recreational equipment 
in urban places prevents children from natural need of 
shouting, jumping about and laughing. The games and 
sport committee of Isfahan province tries to organize 
the standardization of  games in gyms by cooperation 
of other institutions and assemblies, and also by 
concluding an agreement with the Social Welfare 
Organization and the Department of Education," she 
emphasized

 "Implementing the comprehensive ur-

ban master plan of Isfahan is a step to-

ward developing knowledge-based 

citizen participation," the mayor of Isfahan said.

"The importance of preparing the 
comprehensive urban master plan with a new 
approach is due to the fact that this project 
will be implemented with the involvement of 
people in managing urban affairs and with the 
participation of all the stakeholders, citizens, 
elites, counselors, NGOs, companies, trade 
unions, associations, and also in discussion with 
the university professors," he continued.
"This comprehensive plan can solve the urban 
issues and standardize them in all directions, it 
can also ensure the citizen's future to have a good 
life in Isfahan by solving the current problems," 
he noted.

Referring to presenting the report of the annual 
performance of Isfahan municipality in the 50th 
plenary meeting of Isfahan Islamic council, 
Nowrouzi said "Despite all shortcomings, I 
am happy that during the last year, we carried 
out the affairs according to the announced 
scheduled plan with the efforts of all employees 
of the municipality."

"Many plans to solve the water problem of 

industries in Isfahan are being run," the dep-

uty minister of Industry, Mine, and Trade said.
 "Isfahan has faced many water-related problems that 
have affected the industry. We should keep in mind 
that only less than three billion cubic meters out of 
100 billion cubic meters of the water consumption 
of the country is used in industry sectors," the new 

CEO of Iran's Small Industries and Industrial Parks 
Organization added.
"Many plans have been implemented to solve the 
problem of providing water for industries in Isfahan, 
such as implementing the plan of transferring the 
refined wastewater of Shahreza with the investment 
of about 80 billion Rials," Najafi, the deputy minister of 
Industry, Mine, and Trade, said.
Saying that the main goals of the Ministry of Industry, 
Mine, and Trade is to support domestic production 
and goods, he said, "Currently, the producers are stuck 
in a bad situation, therefore, the Ministry of Industry, 
Mine, and Trade has codified special plans by the order 
of the president."
Pointing out that the government had promised to 
renovate 240,000 light and heavy vehicles throughout 
the country, he said, "One of the ministry action plans 
is supporting the production and increasing the use of 
electric motorcycles to reach the government's goals 
in 2018 in this regard."

Gavkhooni lagoon to be revived in 
near future

 Isfahan's urban master plan to 
develop citizen's population

Government to solve water related 
problems of industries in Isfahan
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