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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

ادامه در صفحه 

گسترش تعامالت اقتصادی با کره 
جنوبی در دستور کار؛

 کره ای ها در ایران می مانند
سفیر کره جنوبی با حضور در اتاق تعاون ایران با 
رییس اتاق تعاون ایران دیدار و بر تحکیم روابط 

اقتصادی و تجاری تاکید کرد. 
بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران در دیدار 
با سفیر کره جنوبی ضمن معرفی بخش تعاون، 
توانمندی ها و ظرفیت هــای بخش تعاون، به 
روابط خوب ایران و کره اشاره و خواستار افزایش 

تعامالت اقتصادی  بین دو کشور شد.
رییس اتاق تعاون ایران در این نشست به سهم 
۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد اشاره کرد و 
گفت: براساس قوانین کشور بخش تعاون یکی از 
سه بخش اصلی اقتصاد است و با توجه به اینکه 
مردم نقش مستقیم در این بخش دارند فرصت 

خوبی برای همکاری مشترک با...

      سخنگوی آبفای استان اصفهان: حداکثر تا سال 98 باید تمامی صنایع ما تنها از پساب برای مصارف خود استفاده کنند و هم اکنون 40 درصد از صنایع ما هنوز از آب استفاده می کنند.
احداث یک تصفیه خانه با ظرفیت باال در حدی که پساب را به حد آب مقطر برساند، در دستور کار است.

قیمت 500 تومان

ناامیدی از تخصیص آب مشاجره را بر سر پساب برد؛  

زور غالب صنعت

بازار طال و سکه  97/7/25 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,150,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,270,0005,041,000جدید

2,150,0002,521,000نیم سکه

1,180,0001,441,000ربع سکه

676,000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
1842410488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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معاون وزیر نفت خبر داد؛

جزییات امضای سومین قرارداد 
جدید نفتی

معاون وزیر نفت جزئیات امضای سومین IPC )قرارداد 
جدید نفتی( را اعالم کرد.

علی کار با تاکید بر اینکه ســومین قــرارداد IPC با یک 
شــرکت خارجی خواهد بود، اظهار کرد: این که نام این شرکت 

چیست و میدانی که قرار است قرارداد توسعه آن امضا شود، مسائلی است که 
نمی توان تا قبل از زمان امضای قرارداد مطرح کرد اما شرکت خارجی است و...

وی افزود: مطابق سال 9۵ از اصفهان به تهران 
پیشنهاد داده شد که در صورت بارش های 
مطلــوب در حوضه زاینــده رود یک دوره 
آب برای کشــت پاییزه به کشاورزان شرق 
اصفهان تحویل داده شود که این موضوع در 

سال آبی جاری نیز باید بررسی شود.
معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت 
آب منطقه ای اصفهــان در خصوص گالیه 
کشاورزان اصفهان نســبت به اجرای طرح 
بن- بروجن و اینکه مطابق مصوبه 9 ماده ای 
نباید بارگذاری جدیدی در حوضه زاینده رود 
صورت گیرد، گفت: این طرح مطابق تصمیم 
هیئت دولت در حال اجراســت و شاید به 
نوعی مغایر با مصوبه 9 ماده ای است، اما این 
طرح در سطح کالن و وزارت نیرو پیگیری 

می شود و ارتباطی به اصفهان ندارد.

وی در پاســخ به این ســوال که در شرایط 
فعلی آیا زاینده رود توان بارگذاری جدیدی 
دارد یا خیر، تصریح کرد: این حوضه تحمل 
بارگذاری جدید حتی بــه میزان یک لیتر 
آب را هم ندارد و تحت هیچ شرایطی نباید 
بارگذاری جدیدی در حوزه شرب، صنعت، 
توسعه کشاورزی صورت گیرد و در صورت 
تــداوم بارگذاری های جدید شــاید برای 

همیشه زاینده رود را از دست دهیم.
ساسانی در خصوص تعرض دوباره کشاورزان 
اصفهانی به خط لوله انتقال آب به یزد، گفت: 
به طورقطع این گونه تعرض ها به خط لوله 
انتقال یزد هیچ مشکلی را از کشاورزان حل 

نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه لوله انتقال آب به یزد ساعت 
19 بعدازظهر سه شــنبه دوباره وارد مدار 

بهره برداری قرار گرفت، اظهار کرد: آبی که 
تحویل یزد می شود تنها برای شرب است با 
این وجود به دلیل بحران در تامین آب شرب 
در اصفهان، سال گذشته آب انتقالی به یزد 
حدود ۲0 درصد کاهش یافت و این کاهش 

همچنان ادامه دارد،
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان بابیــان اینکه در حال 
حاضر ذخیره سد زاینده رود 14۵ میلیون 
مترمکعب است،  تاکید کرد: متاسفانه در 
باالدست و حوضه کوهرنگ هیچ بارش موثر 
نداشــتیم و بارش های اصفهان نیز تاثیری 
در ذخیره سد زاینده رود نداشته و تنها بین 
یک و نیم تا دو میلی متر بارش ثبت شــده 
 اســت که موجب جاری شــدن روان آب

 نمی شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

حوضه زاینده رود تحمل بارگذاری حتی یک لیتر آب را هم ندارد

 این حوضه تحمل 
بارگذاری جدید حتی 
به میزان یک لیتر آب 

را هم ندارد و تحت 
هیچ شرایطی نباید 

بارگذاری جدیدی در 
حوزه شرب، صنعت، 

توسعه کشاورزی 
صورت گیرد و در 

صورت تداوم 
بارگذاری های جدید 

شاید برای همیشه 
زاینده رود را از دست 

دهیم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: حوضه زاینده رود تحمل بارگذاری جدید حتی به میزان یک لیتر آب را 
هم ندارد و تحت هیچ شرایطی نباید بارگذاری جدیدی در حوزه های شرب، صنعت، توسعه کشاورزی صورت گیرد.

حسن ساسانی، در خصوص اعتراض دوباره کشاورزان اصفهانی به اجرای طرح انتقال آب بن-بروجن، اظهار کرد: کشاورزان اصفهانی عالوه 
بر اعتراض با طرح انتقال آب بن-بروجن خواستار انتقال آب برای کشت پاییزه هستند. 

ایسنا
گـــزارش
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خودرو

ماشین 3
گـــزارش

تولید خودرو در ایران 46 
درصد کاهش یافت

براساس جدیدترین 
گزارش منتشر شده 
توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
تولید انواع خودرو در شهریورماه امسال 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته، با 

کاهش 46.2 درصدی همراه بوده است.

براســاس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، تولید انواع خودرو از 10۵ هزار و 
904دستگاه در شهریور سال گذشته به ۵۶ هزار 
و 949 دستگاه در ماه مشابه امسال کاهش یافته 
است. این در حالی  است که تولید انواع مدل های 
سواری نیز با کاهش 4/ 4۶ درصدی همراه بوده و 
از 9۸هزار و 40۷ دستگاه در شهریور سال قبل به 

۵۲ هزار و ۷0۷ دستگاه رسیده است.

تولید انواع ون با رشد ۵/ 11۲۳ درصدی همراه 
بوده و از 1۷ دستگاه در شــهریورماه 1۳9۶ به 
۲0۸ دستگاه طی شهریور امسال افزایش یافت. 
همچنین تولیــد انواع وانت نیــز 4/ 4۶ درصد 
کاهش یافته و از پنج هزار و 9۶1 دســتگاه در 
شهریورماه ســال گذشته به ســه هزار و 19۳ 
دستگاه کاهش یافت. طبق اعالم وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت، تولیــد انــواع مینی بوس و 
میدل باس افزایش پیدا کرده است؛ به  طوری که 
تیراژ این محصوالت با رشد ۸/ ۸1 درصدی از ۷۷ 
دستگاه در شهریور 1۳9۶ به 140 دستگاه طی 

ماه مشابه امسال رسیده است. 
اما در بخش تولید اتوبوس، خودروسازان داخلی 
با افت تیراژ مواجه شده اند و تولید انواع اتوبوس با 
کاهش ۶1 درصدی همراه بوده و از 1۸۲ دستگاه 
در شهریور ســال گذشــته به ۷1 دستگاه در 
شهریور سال جاری رسیده است. اما تولید انواع 
کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۵0 درصد کاهش 
را یافته و از یک هزار و ۲۶0 دستگاه در شهریور 
1۳9۶ به ۶۳0دستگاه کاهش یافته است. در طی 
شش ماه نخست سال جاری تولید انواع خودرو 
با کاهش 1/ 1۵ درصدی همراه بوده است. طبق 
آمار، تیراژ خودروهای داخلی از ۶۸۶ هزار و ۶۸۷ 
دستگاه طی نیمه نخست سال گذشته به ۵۸۲ 

هزار و ۷4۷دستگاه رسیده است.

کلبه طرح و  ساخت  
دفتر نظام  مهندسی 2439

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

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

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

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

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

امید است که از نگاه دیگران بهترین باشیم.
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بهره برداري رسمي از سالن آمفي تئاتر حکمت همزمان با نشست خبري شهردار اصفهان 
سالن آمفي تئاتر حکمت واقع در مجموعه فرهنگي- آموزشي باغ غدیر با حضور شهردار اصفهان، مدیران و معاونان شهرداري، خبرنگاران و اهالي 

رسانه مورد بهره برداري رسمي قرار گرفت. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، این سالن با اعتباري بالغ بر یک میلیارد و ۷۵0 میلیون تومان، 400 متر عرصه، زیربناي 
۸00 مترمربع و ظرفیت بیش از ۲۸0 نفر، میزبان نشست خبري دکتر نوروزي شهردار اصفهان بود تا به طور رسمي و با حضور اصحاب رسانه، 

مورد بهره برداري قرار گیرد.

به بهانه روز تربیت بدنی 
و ورزش؛

عافیت باشد!
ایرانیــان از دیر باز به ســالمتی 
اهمیــت خــود   جســمی 
همــواره  و  انــد  داده   مــی 
می کوشیده اند که با فعالیت های 
بدنی مناسب ، جســمی سالم و 
متعادل داشته باشند.در یکی از 
کتاب های باســتانی آمده است: 
»ورزش در ایران باستان، با هدف 
سالمت، شادابی و آماده بودن برای 
دفاع از وطن پا گرفت و هدف اصلی 
آن، تربیت جوانان بود. تیراندازی، 
کوه نوردی، شمشیرزنی، دو، اسب 
دوانی، شترســواری، ارابه رانی، 
مشت زنی، شنا و کشتی، در این 
مرز و بوم رواج داشــت. پارسیان، 
شــکار و شــکارگاه را آموزشگاه 
حقیقــی جنگ می پنداشــتند 
و جوانــان پارســی در شــکار، 
سحرخیزی، بردباری در راه رفتن 
و دوندگــی و تیراندازی، آمادگی 
روحی و چابکی را فرامی گرفتند.« 
امروز نیز مردم کشورمان فارغ از 
مشکالت اقتصادی موجود همواره 
ســعی بر این دارند که با ورزش 
کردن روحیه خود و جسمشان را 

نیرومند سازند. ...



عافیت باشد!

ادامه از صفحه یک:
...  به همین دلیل در تقویم جمهوری 
اســامی ایران روزی به نام تربیت 
بدنی و ورزش ثبت شــده است. 26 
مهر ماه هر ســاله به مناســبت روز 
تربیت بدنی مراسمات فراوانی گرفته 
می شــود اما آیا همه افراد جامعه به 
راحتی می توانند ورزش کنند؟ آیا 
امکانات ورزشــی در همه کشور به 
صورت متعادل پراکنده شده است؟ و 
آیا هنوز هدف از ورزش پهلوان شدن 
است یا اهداف ورزشکاران نیز تغییر 

کرده است؟
ورزش عــاوه برآثار فــردی برای 
ورزشکاران می تواند آثار اجتماعی 

فراوانی نیز داشته باشد.
 جامعه ســالم بار اقتصادی بســیار 
کمتری نسبت به جامعه بیمار دارد.  
از قدیم گفته اند عقل سالم در بدن 
سالم، و مسلما افراد سالم در جامعه 
بیشتر می توانند فعالیت های مثبت 
داشته باشــند تا افرادی که هر روز 
درگیر بیماری های شــهری چون 

دیابت و فشار خون و... هستند.
همچنیــن ورزش مایــه پرهیز از 
بیکاری، مبارزه با کسالت و تنبلی، 
افزایش توانایی های جسمی و روحی، 
شجاعت، سامت جسمانی و فکری 
و نیز وسیله ای برای جمع گرایی و 

اجتماعی شدن است. 
از این رو از گذشــته جوانان ایرانی 
به ورزش کردن توصیه شــده اند و 
 در بین کشــور های آســیایی جزو
  نیرومنــد تریــن افراد شــمرده 

می شدند. 
اما در بین ورزشــکاران حال حاضر 
 هســتند ورزشــکار نماهایــی که 
می خواهند یک شبه ره صد ساله را 
طی کنند و به یک ورزشکار تنومند با 

اندامی عضانی تبدیل شوند .
به همین دلیل مصــرف قرص ها و 
داروهای هورمونی چند سالی است 
در کشور به خصوص میان جوانان و 

نوجوانان افزایش یافته است. 
اما در همین ابتــدای کام باید این 
واقعیت را گفت کــه ورزش نکردن 
به مراتب خطر کمتــری از ورزش 
کردن با مصــرف هورمون و مکمل 

های سرشار از ناخالصی دارد. 
آکنــه، ریــزش مو، کاهش رشــد 
 طولی اســتخوان ها و عریض شدن 
اســتخوان ها، عقیمی در مردان و 
 نازایــی در زنان، ناتوانی جنســی، 
کم کاری و کوچک شدن غدد تناسلی 
در مردان، بزرگی پستان ها در مردان، 
افســردگی، پرخاشــگری، سکته 
قلبی و مغزی، خونریــزی داخلی، 
نارســایی کبد، کلیه و قلب، دیابت، 
ازدیاد یا کاهش فشــارخون، تنگی 
نفس، زخم معده، پوکی استخوان، 
تشنج، شوک، کما و مرگ زودرس 
 از عــوارض خطرناک مصــرف این 

داروهاست. 
حال انتخاب با شماســت ورزشی را 
انتخاب می کنید کــه به مرور زمان 
به سامتی و قدرت شما بیفزاید و از 
لحاظ روحی شما را سرشار از انرژی 
کند تا آماده فعالیت هــای روزانه و 
پیشرفت روز افزون در امور خود باشد 
و یا روشی که شما را به کام بیماری و 

یا مرگ بکشاند؟
ورزش، همان طور که بر جسم آدمی 
تاثیر می گذارد، بر روح و روان او هم 
تاثیر دارد. یکی از نتایج مفید ورزش 
بر روی شــخصیت افــراد، افزایش 

اعتماد به نفس است. 
ورزشــکاران موفق، خود ســاخته 
بوده و در برابر مشــکات، مقاوم تر 
هســتند. امام علی )ع( فرموده اند: 
 »زیباتریــن لباس آدمــی عافیت

 است«
 پس چگونه می توانید به بهانه اینکه 
لباس هایتان به تنتان زیبا باشــند 
ســامت و عافیت را از تن خود دور 

کنید!؟

اقتصاد استان
02

پنجشنبه 26 مهر 1397  | شمـاره 71

ISFAHAN
N E W S

قیمت نان در اصفهان 10 درصد افزایش یافت
 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان از تصویب و اباغ افزایش 10 درصدی قیمت نان در این 

استان خبر داد.
اسرافیل احمدیه افزود: تصویب افزایش قیمت نان در استان اصفهان حدود یک ماه پیش صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ افزایش قیمت دیگری در روزهای اخیر صورت نگرفته است، افزود : افزایش 10 
درصدی قیمت نان بر اساس مجوز ستاد تنظیم بازار کشور و در کارگروه تنظیم بازار استان اصفهان انجام 

شده است.
احمدیه با اشاره به اینکه این مقدار افزایش قیمت نان چندان مورد قبول نانوایان نبود، گفت: نانوایان خواهان افزایش 

درصد بیشتری بودند.
وی با بیان اینکه قیمت آرد افزایش چندانی نداشته است، اضافه کرد: با توجه به افزایش سایر هزینه ها مجوز افزایش نرخ نان صادر شد.

به گفته وی افزایش 10 درصدی قیمت نان به نانوایان استان اباغ و به طور تقریبی اجرا شده است.
پیش از سال جاری، آخرین مصوبه شورای آرد و نان برای نرخ گذاری قیمت نان، مربوط به آذرماه سال 1393 بود. 

در شهرستان اصفهان 980 و در کشور بالغ بر 85 هزار واحد رسمی نانوایی وجود دارد. 

مطبوعات و خیریه ها از دادن هر گونه مالیات معاف هستند
مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: مطبوعات و خیریه ها از دادن هر گونه مالیات معاف هستند.

بهروز مهدلو ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: طبق قانون مطبوعات و خیریه ها 
از پرداختن هرگونه مالیات معاف هستند و این در حالی است که باید دقت نظری روی انضباط و شفافیت 

مالی صورت گیرد تا افرادی از این مطلب سوءاستفاده کنند.
وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی به افرادی اختصاص می یابد که اظهارنامه مالیاتی داشته باشد و دارای اسناد 

و مدارک باشد و انضباط مالیاتی باشد،  ادامه داد: برای معافیت مالیاتی باید موضوع انضباط مالیاتی نیز مورد توجه 
قرار گیرد که برای فرهنگ سازی نیاز به همراه کارشناسان و رسانه ها جلسات مختلف برگزار شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان تصریح کرد: نگاه منفی مردم نسبت به مالیات وجود دارد و باید آن را اصاح کنیم.
وی با اشاره به اینکه پرداخت مالیات راه نجات کشور است، ادامه داد: تاکنون نگاه دقیقی نسبت به مسائل مالیاتی نبوده و نیاز است که 

اطاع رسانی دقیق تری نسبت به این موضوع صورت بگیرید. مهدلو اعام کرد: مالیات برای توسعه ثروت جامعه مهم بوده که با عملکرد خود به 
دنبال تغییر نگاه دستگاه ها به بحث مالیات هستیم. وی ادامه داد: نقش مالیات در کشورها جایگاه عظیمی دارد که این مهم نیازمند فرهنگ سازی 

و توسعه مالیاتی است که رسانه ها می توانند در این حوزه به امور مالیاتی کمک کنند.

 سخنگوی آبفای استان 
اصفهان :

در حال حاضر تصفیه 
خانه شمال و جنوب 

را برای تصفیه پساب 
در نظر داریم که مقرر 

شد با تکنولوژی جدید 
بازسازی شود تا پساب 

را به حد مطلوبی تصفیه 
کند. 

یعنی از 93 شهر اصفهان 
معــادل 30 درصــد از 
شهرهای این استان فاقد 
شــبکه فاضاب است و 
پساب ها از طریق چاه های 
جذبی دفن می شود و این 
یعنــی 30 درصد از حجم 
پساب و این طای خاکستری جمع آوری 
نمی شود همچنین در این شرایط که از 
پساب تصفیه شده می توان در بخش های 
مرتبط اســتفاده کرد، روستاهای سطح 

استان اصفهان فاقد شبکه فاضاب است.
زمانی می توان پساب فاضاب را طای 
خاکستری نام برد که پساب به طور کامل 
و استاندارد تصفیه شود و با توجه به اینکه 
هم اکنون پساب فاضاب در اصفهان به 
طای خاکستری تبدیل نمی شود بنابراین 
نمی توان آن را یک کاالی باارزش نام برد با 
این وجود پساب فاضاب در استان اصفهان 
در همین حالت که ناخالصی های زیادی 
دارد عامل بســیاری از بیماری ها برای 
محیط زیست و برای محصوالت کشاورزی 
است و نباید برای آبیاری خوراک انسان 
استفاده شود اما به راحتی کشاورزان اقدام 
به این کار می کنند.این کار در عین ناباوری 
در حالی انجام می شــود که محصوالت 
آبیاری شده با پســاب وارد سطح بازار و 
چرخه مصرف انسانی می شــود و تنها 
پاسخ مسئوالن در این خصوص این است 
که کشاورزان در تنگنا هستند و تاکنون 

نتوانستیم جلوی این کار را بگیریم.

 فاضالب اصفهان یک قدم تا طال شدن
مهمترین سوال این است که چرا با وجود 
اینکه علم و امکان تبدیل پساب فاضاب 
به طای خاکستری وجود دارد اما این کار 
صورت نمی گیرد همانطور که محققان 
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به 
این سطح از دانش رســیده اند و محقق 
نشدن آن را تنها عدم همکاری مسئوالن 
اصفهان عنوان کرده انــد.  اما در همین 
شــرایط بی تفاوتی به فرصت هایی که از 
دســت می رود، هر صنف بدون توجه به 
اینکه استفاده از پساب خام چه زیان هایی 
خواهد داشت، پساب را هر چند آلوده برای 
مصارف خود استفاده می کند اما یکی از 
نکات مهم در مورد پساب اصفهان سهم 
بخش های مختلف از آن اســت و اینکه 

در شرایط کمبود آب، هریک از بخش ها 
اعم از صنعت و کشاورزی، پساب را حق 

خود می داند.

 تهاتر آب با پساب
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان 
اصفهــان در ایــن خصوص که پســاب 
فاضاب حق کشــاورزان است و ما از این 
حق نمــی گذریم، اظهار داشــت: طبق 
مصوبه ۴322 هیئت وزیــران در پنجم 
خرداد 1333، پســاب شــهر اصفهان 
مخصوص مــادی هــای جی اســت و 
شهرداری اصفهان حق فروش آن را ندارد.

وی گفت: یــک میــزان آب از تونل اول 
کوهرنگ برای مصارف شــهر اصفهان از 
حقابه کشاورزان برداشــت کردند که به 
جای آن تهاتری انجام شده که در عوض 
آن 30 میلیون مترمکعب پساب در سال 
تخصیص یابد ولی به دنبال رشد جمعیت 
۴00 میلیون متر مکعــب آب از حقابه 
کشاورزان برداشت می شــود و بنابراین 
باید پساب اختصاصی به کشاورزان هم به 

همین تناسب افزایش یابد.
حسین محمدرضایی با اظهار اینکه در آن 
زمان متولی این طرح شهرداری بود و هم 
اکنون آب و فاضاب است، ادامه داد: در 
 آن زمان پساب شهر اصفهان وارد رودخانه 
می شد و کشاورزان استفاده می کردند اما 
االن که آب نیست آب تصفیه خانه جنوب 
اصفهان به چاه ها نفوذ می کند و  به دلیل 

گرمای هوا در زیرزمین نفوذ نمی کند.

 پساب نیمه خام در اختیار کشاورزی!
وی اعام کرد: بدنبال پیگیری استانداری، 
مقرر شد که پساب شمال، جنوب، شرق، 
بهارستان و سپاهان شهر تصفیه کامل و در 
اختیار کشاورزان قرار بگیرد به این صورت 
که با مقداری آب از زاینده رود همراه و در 
آبشار تجمیع شود و به صورت برش بندی 
بین کشاورزان تقسیم بندی شود که از این 

پروژه هیچ خبری نیست.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان 

اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر پساب 
 به صورت نیمه خام به دســت کشاورزان 
می رسد، گفت: امکان تصفیه استاندارد 
وجود دارد و این در حالی است که پساب 
در حد استانداردهای مورد استفاده برای 

بخش کشاورزی تصفیه نمی شود.

 صنعت رقیب جدی کشاورزان برای 
بهره بردن از پساب

سخنگوی آبفای استان اصفهان با اشاره به 
اینکه تخصیص میزان پساب به صنعت، 
کشــاورزی و محیط زیست جزو وظایف 
شــرکت آب منطقه ای است، گفت: آبفا 
استان به علت اینکه بخش قابل توجهی از 
مشترکین شبکه فاضاب ندارند و از سوی 
دیگر منابع دولتی نیز برای ایجاد شبکه 
و تاسیســات فاضاب نیست، بنابراین از 
بخش های خصوصی درخواست سرمایه 
گذاری در این حوزه را کرده اســت تا این 
بخش به ازای پولی که وارد می کند، پساب 
در اختیار آنها قرار گیرد. وی به قرارداد بیع 
متقابل با شرکت آبفا و یکی از صنایع بزرگ 
استان، در سال 92 اشاره کرد و گفت: این 
شرکت قرار شــد در قبال 120 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری برای احداث ۴50 
کیلومتر شبکه فاضاب به مدت 20 تا 30 
سال از پساب فاضاب هفت شهر اصفهان 
مثل لنجان و مبارکه استفاده کند که در 
مجموع 6۷0 میلیون متر مکعب پساب به 

آن اختصاص می یابد.
 بنی طبــا بیان داشــت: یکــی دیگر از 
شرکت های صنعتی اصفهان هم اکنون به 
طور جدی بدنبال استفاده از پساب است 
که پساب لنجان و فوالد شهر و نجف آباد 

استفاده کند.

 استفاده از پســاب در پاالیشگاه 
اصفهان به جای ۱۸0 لیتر بر ثانیه آب

وی با بیان اینکه در پی جایگزینی پساب 
به جای آب در پاالیشگاه اصفهان هستیم، 
گفت: هم اکنون حدود 180 لیتر بر ثانیه 
آب توسط پاالیشگاه اصفهان برای تامین 

بنزیــن، گازوئیل و فــرآورده های نفتی 
استفاده می شود که برای دستیابی به آب 
پایدار تصفیه خانه پساب شاهین شهر را 
برای پاالیشگاه در نظر گرفتیم که تا پایان 

سال این اقدام صورت می گیرد.
سخنگوی آبفای اســتان اصفهان بیان 
داشت: نیروگاه اسام آباد که حدود 150 
لیتر بر ثانیه آب استفاده می کند مقرر شد 

که تا سال آینده پساب را جایگزین کند.
وی با بیان اینکه حداکثر تا سال 98 باید 
تمامی صنایع ما تنها از پساب برای مصارف 
خود استفاده کنند و هم اکنون ۴0 درصد 
از صنایع ما هنوز از آب استفاده می کنند، 
اضافه کرد: احداث یــک تصفیه خانه با 
ظرفیت باال در حدی که پساب را به حد 

آب مقطر برساند، در دستور کار است.
بنی طبا گفت: در حال حاضر تصفیه خانه 
شمال و جنوب را برای تصفیه پساب در 
نظر داریم که مقرر شد با تکنولوژی جدید 
بازسازی شود تا پساب را به حد مطلوبی 

تصفیه کند.  
هرچند کشاورزان اصفهانی به درست یا 
غلط، استفاده از پساب تصفیه شده را حق 
خود در ازای آبی کــه در قالب طرح های 
مختلف از آنها دریغ شده است، می دانند 
اما محیط زیست بر این باور است که حتی 
اگر پساب در حد استاندارد نیز تصفیه شود 
باز هم ممنوعیت استفاده از آن برای بخش 
کشاورزی و آبیاری فضای سبز به قوت خود 
باقی است و چراکه بهره بردن از این مایع 
در آبیاری تنها به افزایش بار بیماری ها در 
اصفهان  دامن می زند و بوی تعفن آن قطعا 

برای شهروندان قابل تحمل نیست.
اما ورود همین پســاب در صنعت آن را 
به طای خاکســتری بــرای این بخش 
تبدیل خواهــد کرد و بخــش زیادی از 
چالش صنعت در اســتفاده از آب زاینده 
رود که برای بخش شرب هم با محدودیت 
روبرو اســت، مرتفع خواهد شد هرچند 
این موضوع قطعــا باید با لحاظ مطالبات 
مشروع بخش کشاورزی اصفهان هم نیز 

همراه باشد .

ناامیدی از تخصیص آب مشاجره را بر سر پساب برد؛  

در شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي عنوان شد:زور غالب صنعت

طرح های نیمه تمام دولتی به جوانان الیق 
و شرکت های دانش بنیان واگذار شود

شصت و هفتمین جلسه شــوراي گفت و گوي دولت و بخش 
خصوصي اســتان اصفهان با حضور اســتاندار، رییس اتاق 
بازرگاني، روساي سازمان ها و نهادهاي دولتي و نمایندگان 

بخش خصوصي در اتاق بازرگاني برگزار شد. 

روابط عمومي اتاق بازرگاني اصفهان ، سیدعبدالوهاب سهل آبادی در 
این جلسه گفت:بخشی از افزایش هزینه تمام شده واحدهای تولیدی 
 به فرسودگی ماشین آالت و تجهیزات آنان باز می گردد و نوسازی آن 
می تواند هزینه این واحدها را به ویژه در بخش مصرف انرژی کاهش دهد.

وی از سیستم بانکی خواست که تسهیات ارزان قیمتی برای نوسازی 
ماشین آالت در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند .

سهل آبادی از تهیه مدل ارتباط صنعت و دانشگاه در اتاق بازرگانی خبر 
داد و گفت:در این مدل موضوع پایان نامه ها برای مقطع کارشناسی ارشد 
و دکترا از مسایل و مشکات بنگاه های اقتصادی انتخاب و توسط این 

اتاق راهبری می شود.
وی به همکاری اتاق جوانان بین الملل با اتاق بازرگانی اصفهان اشاره کرد 
و گفت:برگزاری دوره آموزشی ویژه مدیران بنگاه های اقتصادی  توسط 

دفتر ژاپن اتاق بین الملل به زودی در اتاق اصفهان برگزار می شود.
وی با اشاره به نقش موثر کمیته کارشناسی شورای گفت و گو گفت: 
این کمیته با حضور کارشناســان بخش خصوصی و دولتی  هر هفته 

موضوعات مطروحه را مورد بررسی قرار می دهد.
محسن مهرعلیزاده نیز در این جلسه تاکید کرد: خروج آمریکا از برجام و 
قصد دشمنان برای ایجاد بحران در کشور، بی نتیجه ماند و تابویی که در 
خصوص تحریم های جدید آمریکا در آبان ماه ایجاد شده بود با همراهی 

مردم از بین رفت.
استاندار اصفهان با بیان اینکه دولت و نظام در خدمت مردم هستند، 
افزود: این کشور پایه مستحکم و قدرت روز افزون دارد و خوشحالیم که 
با حضور مردم فهیم ایران علیرغم فشارهایی که از بیرون به ما تحمیل 

می شود اقدامات خوبی صورت می گیرد.
وی افزود: مدیران اجرایی و صاحبان تجارت و کسب و کار باید با تمام 
دقت و قدرت در جهت ایستادگی در ایجاد استقال و آرامش در جامعه 

کمک کنند تا از این دوره نیز با سربلندی عبور کنیم.
مهرعلیزاده در ادامه به تبصره 19 قانون بودجه سال 9۷ در خصوص 
واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: در 
استان اصفهان جوانان الیق، فعال و با استعدادی در شرکت های دانش 
بنیان فعالیت می کنند که باید از ظرفیت این جوانان در واگذاری طرح 

های نیمه تمام برای تکمیل استفاده شود.
وی با بیان اینکه 5۴0 شرکت دانش بنیان در شهرک علمی و تحقیقاتی 
فعال هستند، افزود: بسیاری از جوانان برای به انجام رساندن ایده های 
خود از عدم وجود مکان و سرمایه رنج می برند که تاش خواهیم کرد در 
قالب تبصره 19 قانون بودجه، طرح های نیمه تمام را به جوانان واگذار 

نماییم و این اتصال وظیفه ی ماست.
 مهرعلیزاده بر برگزاری سمینار بزرگی در سطح شهر اصفهان با حضور 
جوانان در دهه ی اول آبان ماه و با محوریت ســازمان برنامه و بودجه 
تاکید کرد و افزود: بخش خصوصی تنها صاحبان فعلی سرمایه نیستند 
و با توجه به کارهای بزرگی که از سوی جوانان کارآفرین و شرکت های 
دانش بنیان صورت گرفته است باید این جوانان تشویق و ترغیب به در 

اختیار گرفتن طرح های نیمه تمام شوند.
مهرعلیزاده با بیان اینکه امکانات دولتی موجود در قالب طرح های نیمه 
تمام و تسهیات الزم در اختیار جوانان قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: 
هیچ ریالی از جوانان گرفته نخواهد شد و تنها باید همت، هوش، درایت 
و انگیزه از جوانان باشد تا با امکانات موجود در جهت بهره وری هرچه 

بیشتر از استعداد و هوش آنان قدم برداریم.
استاندار اصفهان در پایان به اعطای تسهیات به واحدهای تولیدی نیز 
اشاره کرد و افزود: واحدهای تولیدی که کاالی ایرانی تولید می کنند و به 
عبارتی حداقل 80 درصد مواد اولیه آن ها ایرانی است از اولویت بیشتری 

در دریافت تسهیات و امکانات برخوردار هستند.

پســاب فاضالب که از آن به طالی خاکستری یاد می کنند با 
کمبود آب به موضوع مورد مناقشه صنعت و کشاورزی تبدیل 
شده و این در حالیست که هیچ زیرساختی برای سالم سازی 

پساب صورت نگرفته است.
به طور تقریبی ساالنه در سطح استان اصفهان ۱۵0 میلیون متر 
مکعب پساب فاضالب جمع آوری می شود و این در حالی است 
که این حجم از پساب در شــهرهایی است که مجهز به شبکه 

فاضالب نیست.

گــزارش
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      سخنگوی آبفای استان اصفهان: حداکثر تا سال ۹۸ باید تمامی صنایع ما تنها از پساب برای مصارف خود استفاده کنند و هم اکنون ۴0 درصد از صنایع ما هنوز از آب 
استفاده می کنند.

خـــبــــر

رویکرد قطار شهری اصفهان استفاده بهینه از فضای اقتصادی موجود است

مدیرعامل سازمان قطارشــهری اصفهان گفت: رویکرد قطار شهری 
اصفهان، استفاده بهینه از فضای اقتصادی موجود است و در این زمینه 

فعالیت های مناسب صورت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان قطارشهری اصفهان،   محمدرضا 
بنکدار در جلســه کنترل پروژه خط دوم متروی اصفهان با اشاره به پیگیری های 
صورت گرفته در خصوص روند ساخت ایســتگاه ها و تونل خط دوم مترو اصفهان 
اظهارکرد: امروز مســائل مالی خط یک و خط دوم مترو از اهمیت بســیار زیادی 
برخوردار است و در این زمینه باید اتفاقات مهمی صورت گیرد تا در شرایط کنونی 
اقتصادی، بهترین حرکت در زمینه ساخت مترو و تکمیل بخش های موجود صورت 

گیرد.
وی افــزود: بایــد تاش کــرد که مســائل مختلف خــط دوم متــرو پیگیری و 
 احصــا شــود و در این زمینــه واحدهــای مختلــف بررســی های الزم را انجام

 می دهند.
مدیرعامل ســازمان قطارشــهری اصفهــان تصریح کــرد: با توجه به شــرایط 
موجــود در زمینه مســائل مالی، بایــد از وضعیــت کنونی بهترین اســتفاده را 
داشــته باشــیم و در این زمینه مدیریت خط دوم قطارشــهری اصفهان بســیار 
 مهم اســت تا با ارائــه راهکارهای مناســب، زمینه بهبــود وضعیــت را فراهم 

کنیم.

   به دنبال جذب حداکثری بودجه برای خط دوم مترو هستیم
 معاون فنی اجرایی سازمان قطارشهری اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت 
توجه به مسیرهای بحرانی ساخت خط دوم مترو اصفهان گفت: باید تاش کرد برای 
بهره برداری از خط دوم مترو طبق برنامه زمان بندی، روند ســاخت در مسیرهای 

بحرانی این خط با سرعت بیشتری دنبال شود.
فرشید فرداد ادامه داد: راه حل های مورد نیاز برای بهبود سرعت احداث خط دوم 
مترو باید پیش بینی شود و جذب بودجه و منابع فعلی در حال حاضر اهمیت قابل 

توجهی دارد.
معاون فنی اجرایی سازمان قطارشهری اصفهان تصریح کرد: موضوعات مالی دغدغه 
سازمان بوده و در حوزه معاونت فنی اجرایی سازمان نیز به دنبال جذب حداکثری 

بودجه و اعتبارات محقق شده هستیم.
 فرداد اضافه کرد: دغدغه های ســاخت خط دوم بر اســاس برنامــه زمان بندی، 
مســائل میراث فرهنگی و ضــرورت توجه به آن، بحث همســان ســازی و تهیه 
 ســند باالدســتی معماری ایســتگاه ها نیز از موضوعات مهم این حوزه به شمار 

می رود.

ایمنا
خـــبــــر

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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232 واحد مسکونی خیرساز به مددجویان اصفهان واگذار شد
 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اصفهان گفت: 232 واحد مسکونی خیرساز در نیمه نخست سال جاری 

در اختیار متقاضیان واجد شرایط این نهاد قرار گرفته است.
محمدرضا متین پور در حاشیه دیدار با آیت ا... عبدالنبی نمازی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در گفت 
و گو با خبرنگاران افزود: 152 باب از این واحدهای مسکونی در شهرها و 80 واحد در روستاهای استان ساخته 

شده است.
وی بیان کرد: در مجموع برای ساخت این واحدهای مسکونی 68 میلیارد ریال از سوی خیرین مسکن ساز و کمیته 

امداد امام خمینی )ره( هزینه شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اصفهان همچنین از واگذاری 349 واحد مسکونی تا پایان امسال به مددجویان این نهاد در استان 

خبر داد و تصریح کرد : برای ساخت این واحدها 165 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
وی ادامه داد : ماهانه 190 میلیارد ریال به 100 هزار خانوار زیر پوشش این نهاد در استان اصفهان به عنوان مستمری پرداخت می شود که برای 
درمان این عده 30 میلیارد ریال هزینه می شود.  نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در این دیدار کمک به ایتام و افراد بی بضاعت را کاری الهی 

دانست و گفت : شاد کردن قشرهای مستضعف و محروم جامعه باعث خشنودی خداوند تبارک و تعالی می شود.

برگزاری نخستین کارگاه آموزش میناکاری در شهرضا
 رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرضا از راه اندازی نخستین مرکز آموزش میناکاری این شهرستان 

در آینده نزدیک خبر داد.
حسن ضیایی اظهار کرد: در حال حاضر در شهرضا، دو مرکز دولتی و 45 مرکز خصوصی آموزش فنی و 

حرفه ای وجود دارد.
وی ادامه داد: هریک از مراکز دولتی و خصوصی شهرستان ساالنه 360 هزار نفر ساعت آموزش و 1250 نفر 

دوره برگزار می کنند. 
رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرضا با اشاره به راه اندازی نخستین مرکز آموزش میناکاری در این شهرستان، 

تصریح کرد: این کارگاه با همکاری بخش خصوصی برگزار شده است.
ضیایی با اشاره به ثبت نام 30 نفر در نخستین دوره آموزشی این کارگاه، اظهار کرد: این افراد پس از انجام مصاحبه، به سه گروه مبتدی، متوسط 

و باتجربه تقسیم می شوند.
وی با بیان اینکه افراد مبتدی در این کارگاه پس از گذراندن دوره آموزش یک ماهه مشغول به کار می شوند، تصریح کرد: هنرجویان این کارگاه، 

به ازای کار در این مرکز دست مزد دریافت می کنند، به این معنا که محصوالت آنان خریداری می شود.

گسترش تعامالت اقتصادی با کره جنوبی در دستور کار؛

 کره ای ها در ایران می مانند

خبرهای دو خطیگردشگری

سفیر کره جنوبی با حضور در اتاق تعاون ایران با رییس اتاق 
تعاون ایران دیدار و بر تحکیم روابط اقتصادی و تجاری تاکید 

کرد. 
بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران در دیدار با ســفیر 
 کره جنوبی ضمن معرفــی بخش تعــاون، توانمندی ها و 
ظرفیت های بخش تعاون، به روابط خوب ایران و کره اشاره و 

خواستار افزایش تعامالت اقتصادی  بین دو کشور شد.

ایسنا
گـــزارش

اتاق تعاون ایران
گـــزارش
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معاون وزیر نفت خبر داد؛
جزییات امضای 
سومین قرارداد 

جدید نفتی

معاون وزیر نفت جزئیات امضای 
سومین IPC )قرارداد جدید نفتی( 

را اعالم کرد.
علی کار با تاکید بر اینکه سومین 
قرارداد IPC با یک شرکت خارجی 
خواهد بود، اظهار کرد: این که نام 
این شرکت چیست و میدانی که 
قرار است قرارداد توسعه آن امضا 
شود، مسائلی است که نمی توان تا 
قبل از زمان امضای قرارداد مطرح 
کرد اما شــرکت خارجی است و 
میدان موردنظر هم جزو میادینی 
است که اطالعات آن قبال توسط 
شرکت های خارجی مورد مطالعه 
قرار گرفته بــود. وی درباره زمان 
امضای قرارداد نیــز توضیح داد: 
احتماال این قرارداد دو هفته آینده 

امضاء شود.
 مدیرعامــل شــرکت ملی نفت 
ایران به ســوالی مبنی بر این که 
آیا ایران در دریافــت پول نفت با 
مشکل مواجه است یا خیر، پاسخ 
 داد: مشــکلی در این حوزه وجود

 ندارد.
کاردر هم چنین درباره این که گفته 
می شود ایران پول نفت را به جای 
دالر با یورو دریافت کند نیز اظهار 
کرد: مشکلی در این زمینه وجود 
ندارد؛ از آنجا کــه اروپا حمایت 
می کند، مشــکلی وجود نخواهد 

داشت.
بر اساس این گزارش، مدل جدید 
 )IPC( قراردادهای جدیــد نفتی
توســط وزارت نفــت در دولت 
یازدهم تدوین شــد و نخستین 
قرارداد در قالب ایــن قراردادها 
تیرماه سال گذشته بین شرکت 
ملی نفت ایران و کنسرســیومی 
به رهبری شــرکت توتال فرانسه 
برای توسعه فاز 11 میدان گازی 
پــارس جنوبی به امضاء رســید. 
البته با اعمــال تحریم های نفتی 
 شــرکت توتال از این قــرارداد

 خارج شد.

مهر
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پایان ارزان فروشی کاذب 
هواپیماهای خارجی!

ی  هــا پیما ا هو
خارجی که از یک 
هفته پیش، قیمت 
سفرهای هوایی را کاهش دادند، از دیروز به 
شرایط عادی برگشتند و دوباره بلیت ها را با 

»ارز آزاد« محاسبه کردند.

 ایرالین های خارجی هر سال جشنواره هایی را 
در سراسر جهان برگزار می کنند و تخفیف های 
قابل توجهی را به مشتریان خود ارائه می کنند. 
نوســانات ارز و افزایش قیمت بلیت پروازهای 
خارجی در ایران باعث شــد این تخفیف ها به 
حساب ارزان فروشی و بازگشت آن شرکت ها به 

نرخ ارز نیما گذاشته شود.
بنا بر اعالم آژانس ها و ســامانه های رزرواسیون 
بلیت هواپیما به استناد بیانیه های ایرالین های 
خارجی، از 19 مهرماه مبنای محاســبه ارز در 
بلیت های خارجی از 14۷00 به 9۷00 تومان 
کاهش یافت، اما بررسی های ایسنا از تغییرات 
چشم گیری حکایت نداشت. حتی بنا بر اظهارات 
آژانس دارهــا، کاهش قیمت ها بــه حدی نبود 
که بازار ایران را تشویق کند؛ چرا که با توجه به 
میانگین درآمد ماهانه هر خانوار ایرانی ـ  طبق 
گزارش بانــک مرکزی از ســال 96ـ  که حدود 
سه میلیون و 606 هزار تومان برآورد شده، پرواز 

خارجی هنوز کاالیی گران محسوب می شود.
اطالعات دریافت شــده از کانتــر فروش بلیت 
پروازهای خارجی در تعــدادی از آژانس ها نیز 

حکایت از 
این دارد که دامنه تغییرات قیمت ها از پنجشنبه 

گذشته تا کنون چندان زیاد نبوده است.
مســئول کانتر پروازهای خارجــی در یکی از 
آژانس هــای تهران می گوید: ایــن کاهش نرخ 
روی بلیت شرکت های خارجی برای مدت بسیار 
محدودی اتفاق افتاد که آژانس ها به مشتریان 
خود اطالع دادند، اما در کل این کاهش قیمت 
به گونه ای نبود که به چشم مشتری بیاید و بازار 

سفرهای خارجی را در ایران از رکود خارج کند.
وی ادامه می دهد که براساس داده های سیستم 
جهانی نرخ گیری بلیــت هواپیما »آمادئوس«، 
 ROE فقط ایرالین های خارجی این کاهش را
لحاظ کردند و شرکت های داخلی همچون ماهان 
و ایران ایر و سایرین در قیمت ها تغییری ندادند، 
چون مبنای قیمت در ایرالین های داخلی »ریال« 
است نه دالر که آن را کاهش دهند. برای همین 

نرخ ها همچنان باال بود.
او می گوید: شرکت های خارجی خوی و عادت کار 
در بازار ایران را یاد گرفته اند. وقتی شرکت های 
داخلی قیمت ها را پایین نیاوردنــد، آن ها هم 
صندلی های کالس پایین را کمتر عرضه کردند. 
در واقــع آنچه این مدت از ســوی ایرالین های 
خارجی به فروش گذاشته شــد، صندلی های 
کالس قیمت باال بود. در کنــار آن هم نرخ پایه 
ارز را که از 14690 به 9۷00 تومان کاهش داده 
بودند، هر روز متناســب با تغییرات بازار آزاد و 

سامانه نیما افزایش دادند.
این مســئول کانتر بلیت هــای خارجی اضافه 
 low( می کند: با این کــه در فصل کم ســفر
season(  قرار داریم اما شرکت های داخلی 
پایین ترین قیمتی که برای رفت و برگشت مسیر 

تهرانـ  اســتانبول ارائه کرده اند یک میلیون و 
۷00 هزار تومان بوده است، درحالی که تا پیش 
از افزایش نرخ ها، حدود هفتصد هشــتصد هزار 
تومان بود. این درحالی است که مبنای قیمت این 

شرکت ها به ریال است.
او درباره پرواز »تفلیس« که درباره قیمت پایین 
بلیت آن تبلیغ زیادی می شود، توضیح می دهد: 
وضعیت بازار گرجســتان متفاوت است چون 
پروازهای آن چارتر شده اند، بنابراین قیمت این 
مسیر به شدت به متقاضی وابسته است. درحال 
ـ تفلیس یک میلون  حاضر کمترین قیمت تهران 
و 590 هزار تومان است که شاید در روز سفر، نرخ 
آن پایین تر شود. گاهی هم پرواز چارتری خالی 
می ماند و چارترکننده تصمیم می گیرد این بلیت 

را با پایین ترین قیمت ممکن بفروشد.
ناصر مرادیـ  از پیشکسوتان صنعت گردشگری 
و عضو  انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی 
ایرانـ  نیز درباره محســوس نبــودن کاهش 
قیمت پروازهای خارجی می گوید: شرکت های 
 R.O.E هواپیمایی خارجی این کاهــش را در
)نرخ تبدیــل ارز( لحاظ کردند، امــا با توجه به 
حذف رقبای خارجی در مســیرهای مستقیم، 
شرکت های هواپیمایی داخلی توجیهی نداشته و 
ندارند که نرخ ها را کاهش دهند، چون به هر حال 

مشتری خود را دارند.
او توضیح می دهد: مثال در مسیر تهرانـ  لندن 
درحال حاضر تنها شــرکت های ایرانی امکان 
برقراری پرواز مستقیم را دارند و استفاده از دیگر 
شرکت های خارجی شاید برای ایرانی ها ارزان تر 
تمام شود اما مدت زمان و معطلی که در فرودگاه 
واسط صرف می شــود ارزش ندارد، برای همین 
بیشتر مسافران ترجیح می دهند بلیت گران تر 
پرواز مســتقیم را از شــرکت های داخلی تهیه 
کنند و این بهترین موقعیت برای ایرالین های 

ایرانی است.
 از سوی دیگر حرمت اهلل رفیعیـ  رییس هیات 
مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتیـ  
که پیگیر کاهش نرخ بلیت هواپیما است و همراه 
مسئوالن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری در نشست های مشترک با ایرالین ها 
و ســازمان هواپیمایی حضور دارد نیز می گوید: 
اگرچه ROE برای مدتــی کمتر از یک هفته 
تغییر کرد و قرار شد شرکت های هواپیمایی نرخ 
بلیت ها را در مسیرهای خارجی با نرخ سامانه نیما 
محاسبه کنند، ولی طبق مشاهدات، آنچه از سوی 
شرکت های هواپیمایی بویژه خارجی ها در این 
مدت عرضه شد، صندلی هایی با کالس قیمت 
باال بود، برای همین هم کاهش نرخ احساس نشد.
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      مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قطب بندی کشت گیاهان دارویی در 
استان ها از سیاست های این وزارتخانه است و این طرح بر اساس نوع گیاهان هر اقلیم، در حال اجراست.
     سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد: نود و دومین مرحله پرداخت یارانه نقدی در ساعت 24 امشب 

)بیست و ششم مهرماه( به حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود.
     گمرک اعالم کرد: در شش ماهه نخست امسال بیش از 9 میلیون و 130 هزار تن کاالی اساسی به ارزش 
چهار میلیارد و 676 میلیون دالر وارد کشور شده است و این میزان 56 درصد کل واردات را شامل می شود.

     مدیر توسعه بازرگانی سفارت ایتالیا در ایران گفت که شرکت های سرمایه گذاری کشورش با وجود 
تحریم یکجانبه آمر یکا در ایران می مانند.

     رییس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش 200 تومانی نرخ مرغ خبر داد و گفت: قیمت این کاال در مراکز 
خرده فروشی به کیلویی 9۸00 تومان رسیده است.

     ترافیک کامیون ها در گمرک چذابه به دلیل بسته شدن مرز تجاری شلمچه است و مرز 
تجاری چذابه هم برای تردد کامیون ها از امروز بسته می شود.

رییس اتــاق تعاون ایران 
در این نشست به سهم 25 
درصدی بخش تعاون در 
اقتصاد اشاره کرد و گفت: 
براســاس قوانین کشور 
بخش تعاون یکی از سه 
بخش اصلی اقتصاد است 
و با توجه به اینکه مردم نقش مستقیم 
در این بخش دارنــد فرصت خوبی برای 
 همکاری مشــترک بــا کــره را فراهم

 می کند همچنین با توجه به شرایطی که 
اخیرا تحریم های آمریکا دارد از کره به 
عنوان یکی از شرکای تجاری کشور توقع 
داریم که به فعالیت هــای خود در ایران 

ادامه بدهند.
 عبداللهی افــزود: تجربه تاریخی نشــان 
می دهد که شرایط مذکور گذراست و ما باید 

روابط دو کشور را مانند قدیم ادامه دهیم.
رییس اتاق تعاون ایران اشاره کرد: بخش 
تعاون با توجه به اینکه بخش غیر دولتی 
است و وابســتگی به دولت ندارد شامل 

مفاد تحریم نخواهد شــد و این فرصت 
 مغتنمــی را در اختیار کشــور کره قرار 
می دهد کــه بتوانند در شــرایطی که 
 شــرکت های اروپایی از کشــور خارج 

می شوند تعامالت را افزایش دهند.
عبداللهــی گفت: پیشــنهاد می کنیم 
 با توجه به اینکه بخش تعــاون در تمام

 بخش های اقتصاد حضور دارد مشارکت 
شرکت های کره ای به سمت تعاونی ها 

معطوف شود.
رییس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری 
از این نشست به کارگاه آموزشی 29 اکتبر 
مشترک ایران و کره جنوبی اشاره کرد و 
گفت: این شروع خوبی است که بتوانیم 

کارهای بزرگتری انجام دهیم.
رییس پارلمان تعاون کشور اذعان داشت:  
با توجه به اینکه بخش تعاون 14 میلیون 
عضو داشــته و 40 میلیــون از خدمات 
تعاونی ها اســتفاده می کنند، ظرفیت 
فرصت مناسبی را برای گسترش تعامالت 

میان دو کشور فراهم می کند.
عبداللهــی همچنیــن از آمادگی اتاق 
تعاون برای مطالعــه و عملیاتی کردن 
پیشنهادهای همکاری کشور کره خبر 

داد.
ســفیر کره جنوبی با تاکید بر اهمیت 
موقعیت ایران به لحاظ اســتراتژیک از 
نظر تولید و جغرافیا، ابراز داشت:  دولت 
و شرکت های کره ای اهمیت حضور در 

بازار ایران را می دانند.

وی ادامه داد: کره از معدود کشورهایی 
است که خدمات توسعه ای که دریافت 
کرده بــود در کمترین زمان به ســایر 
کشورها برمی گرداند چنانچه می تواند 
دانش فنی کــه دریافت کرده اســت با 
سایر کشورها منجمله ایران به اشتراک 

بگذارند.
وی گفت: در حال حاضر رابطه ما تحت 
تاثیر تحریم های آمریکا است به طور قطع 
سایر حوزه ها تحت تاثیر قرار گرفته اند اما 
با توجه به اینکه تعاونی ها از این تحریم ها  
معاف هستند فرصت خوبی را در اختیار 

کره قرار می دهد.
سفیر کره جنوبی در ادامه افزود: برگزاری 
این کارگاه آموزشــی عالوه بر تقویت و 
تحکیم ارتباط اتاق تعاون و کره، در سطح 
گسترده تر ارتباط دو کشور ایران و کره را 

افزایش خواهد داد.
رییس اتاق تعــاون ایــران در ادامه دو 
پیشــنهاد بــرای گســترش تعامالت 
اقتصادی ارائه کرد و ابراز داشــت: بالغ 
بر پنج میلیون دانشجو در سطح کشور 
هســتند که در حــوزه کســب و کار 
الکترونیک و فضای مجــازی و نیازمند 
بهره گیری از تجربیات کره استفاده کنیم.

به همین دلیل اولین پیشنهاد برگزاری 
دوره های آموزشی مشترک میان ایران 
و کره در حوزه های مذکور است با توجه 
 به اینکه امــکان اعزام بــرای حضور در 
دوره های آموزشی کوتاه مدت به کشور 

کره نیز فراهم است می توان از این امکان 
بهره برد همچنیــن در بخش تعاون نیز 
تعداد زیادی از افراد هستند که آمادگی 
دریافت این آموزش را در تهران یا سئول 

را دارند.
وی گفت: با همکاری دو کشور می توانیم 
برنامه های آموزشــی تهیه و تدوین و 

عملیاتی کنیم.
عبداللهی در بیان پیشنهاد دوم به سفیر 
کره جنوبی، ابراز داشت:  با توجه به اینکه 
در شرایط تحریم شرکت های اروپایی و 
سایر شرکت ها فعالیت خود را محدود 

کرده اند شــرکت های کره ای با توجه 
سابقه خوبی که در ایران دارند می توانند 
از این فرصت استفاده کنند و تعامالت را 

گسترش دهند.
رییس اتاق تعــاون گفــت: تحریم ها 
شامل بخش های کمی از اقتصاد کشور 
 است و شامل تمام حوزه ها نمی شود و 
می توانیم دراین حوزه گسترش فعالیت 

داشته باشیم.
وی در بخش دیگــری از این گفت و گو 
به فعالیت بخش تعاون در بخش صنایع 
دریایی اشاره داشــت و بیان داشت: در 

حوزه آبزی پــروری و صنایع دریایی و با 
توجه به اینکــه 80 درصد آن در اختیار 
بخش تعاون است، با توجه پیشرفت های 
کره در این زمینه ، خواستار بهره گیری از 

تجربیات متخصصان این کشور هستیم.
ســفیر کره جنوبی در پایان این نشســت 
بیان داشــت: روابــط ایران و کشــور کره، 
فقط اقتصــادی و تجــاری نیســت و این 
ارتباط فراتر از آن اســت. وی خاطر نشان 
کرد: بســیاری از شــرکت های اروپایی در 
 حال ترک ایران هســتند اما شرکت های
 کره ای اعالم کردند که در ایران خواهند ماند.

 بالغ بر پنج میلیون 
دانشجو در سطح 
کشور هستند که 

در حوزه کسب و کار 
الکترونیک و فضای 

 مجازی و نیازمند
 بهره گیری از 

تجربیات کره استفاده 
کنیم.
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رویداد استارت آپی اسالمی قرآنی کشور کلید خورد
رویداد استارت آپی اسالمی قرآنی »طلوع برکت« با هدف حمایت از کسب و کارهای نوپا در این حوزه همراه 
با کارگاه های آموزشی آشنایی با فضای کارآفرینی اسالمی قرآنی در کشور و جهان؛ از روز سه شنبه در 

مرکز رشد واحدهای فناور آغاز شد.
معاون مرکز رشد واحدهای فناور و هنرهای قرآنی روز سه شنبه ضمن اعالم خبر آغاز به کار این رویداد 

اظهار داشت: در این رویداد طی یک برنامه فشرده سه روزه از 24 تا 26 مهرماه، شرکت کنندگان به وسیله 
بسته های آموزشی با مبانی راه اندازی کسب وکار بر اساس ارزش های قرآنی و اسالمی آشنا شده و از فرصت ها و 

تهدیدهای موجود در این بخش از زبان اساتید و فعاالن این حوزه اطالع حاصل می کنند.
زهرا کامیاب افزود: در بخش دیگر این رویداد، فضای واقعی ایجاد کسب وکارهای اسالمی، قرآنی برای شرکت کنندگان 

 شبیه ســازی می شــود به طوری که شــرکت کنندگان در محیطی پویا و خالق تیم هــای کاری خود را تشــکیل داده و مراحل 
راه اندازی یک کسب و کار اسالمی، قرآنی را از ابتدا تا انتها به صورت فشــرده تجربه می کنند. وی به ثبت نام 200 کارآفرین و ایده پرداز 
 جوان در این رویداد استارت آپی اشاره کرد و گفت: از بین ثبت نام شــدگان، 100 تا 120 نفر انتخاب و در فضای سه روزه رویداد پذیرفته

 خواهند شد.

ISFAHAN
N E W S

انتخاب برگزیده های 
استارت آپ های 
دریایی، آبان ماه

دبیر بخش رویداد استارت آپ دمو 
اپلیکیشن دریایی چهارمین دوره 
جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت، 
اطالعاتی درباره این جشــنواره در 
بخش اپلیکیشن های دریایی ارائه 

داد.
دبیر بخــش رویداد اســتارت آپ 
دمو اپلیکیشن دریایی چهارمین 
دوره جشــنواره ملی »دریا مسیر 
پیشــرفت«، اطالعاتی درباره این 
جشنواره  در بخش اپلیکیشن های 

دریایی ارائه داد.
محســن نادری پیکام گفــت: با 
توجه به روند روبه رشد استفاده از 
اپلیکیشن ها و نقش آن ها در زندگی 
مردم و همچنین تنوع فعالیت های 
موجود در حــوزه دریا توســعه و 
فراگیر شدن استفاده از این فناوری، 
می تواند باعث بهبــود خدمات و 

فعالیت های صنعتی شود.
او تصریح کرد: رویداد استارت آپ 
اپلیکیشــن های دریایــی در آبان 
ماه ســال جاری با هدف برقراری 
ارتباط مستقیم بین صاحبان ایده 
و اســتارت آپ ها با سرمایه گذاران 
و بــا حضــور شــرکت های نوپا، 
اســتارت آپ ها و ایده پردازان این 
حوزه  برگزار خواهد شــد و سپس 
جلســات خصوصی بین صاحبان 
ایده و سرمایه گذاران برگزار شده و 
طرح های آنان مورد ارزیابی دقیق 

سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: در این رویداد هیج 
محدودیتی بــرای زمینه فعالیت 
اپلیکیشن های قابل ارائه در رویداد 
مطرح نبوده و صرفا ارتباط و کاربرد 
آن با حــوزه دریا  اهمیــت دارد. 
طرح های مطرح شــده می توانند 
در یک حــوزه تخصصــی دریا با 
رویکردهــای خدماتی و اجتماعی 

باشند.
نادری پیکام  گفت: پــس از اتمام 
زمان ارسال طرح ها، داوری و ارزیابی 
اولیه توسط داوران تخصصی صورت 
پذیرفته و ایده ها و استارت آپ های 
برگزیده جهت ارائه در روز رویداد 

معرفی خواهند شد.
رویــداد  روز  در  گفــت:  او 
شــرکت کنندگان 10 دقیقــه 
زمان دارند تا طرح هــا و ایده های 
خود را در مقابل ســرمایه گذاران و 
داوران ارائه کنند. در انتها به ســه 
طرح برگزیده جوایز نفیســی اهدا 
خواهد شــد. پس ازآن جلســات 
B2B بیــن صاحبــان طرح ها و  
سرمایه گذاران جهت تجاری سازی 
 و توســعه اپلیکشــن ها برگــزار 

خواهد شد.
چهارمیــن دوره جشــنواره ملی 
دریا مسیر پیشرفت در بخش های 
جشــنواره فیلم کوتــاه و عکس 
دانشجویی، مســابقات ربات های 
زیردریایی)ROV( ، مســابقات 
طراحی و ســاخت شــناورهای 
دریایی )RSV( ، مســابقه ملی 
ایده پــردازی دریایــی، طرح ها و 
دســتاوردهای فناورانــه دریایی 
کشور، جشنواره دانش آموزی دریا، 
نمایشگاه دســتاوردهای فناورانه 
دریایی کشور، رویداد استارت آپ 
دمو اپلیکیشــن دریایی و رویداد 
کارآفرینی هوشمندســازی بنادر 
به همت ستاد توســعه فناوری و 
صنایع دانش بنیان دریایی و ستاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان، 
یکم الی ســوم آبان ماه اول تا سوم 
آبان ماه در باغ مــوزه دفاع مقدس 

برگزار می شود.
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با این حال، علیرغم تمام 
منابعی که کسب و کار ها 
روی جذب و نگهداشــت 
 نیرو ســرمایه گــذاری
 مــی کننــد، بر اســاس 
یافته های علوم رفتاری، 
 نقطه شــروع اغلــب این 
گرفتاری ها موضوعی اســت که احتماال 
زیاد درباره اش شــنیده اید: ســوگیری 
شــناختی. این نوع ســوگیری با ایجاد 
 انحــراف در قضاوت و اســتدالل، باعث 
می شود در مورد سایر افراد و موقعیت  های 
مختلف نتیجه گیــری های غیرمنطقی 

داشته باشیم. 
به بیان ساده، کارفرما در پیدا کردن گزینه 
مناســب، دچار قضاوت اشتباه می شود 
 و تحت تاثیر عواملی دســت به انتخاب
  می زند کــه در واقع به نفع شــرکت و 
کسب و کار نیستند. این موضوع معموال 
با گذشــت مدت زمان کوتاهــی برای 
 کارفرما آشکار می شــود.  سوگیری ها و 
قضاوت های اشتباهی که در ادامه خواهید 
خواند، معموال مدیران نیروی انسانی را در 
 انتخاب های اســتخدامی خود به اشتباه 
می اندازند و باعث می شــوند کســی را 
انتخاب کنند کــه در واقع برای موقعیت 

شغلی مد نظرشان مناسب نیست:

  ۱- انتخاب کاندیدای برتر در مقام 
»حرف« به جای »عمل«

پژوهش ها نشان می دهند فرصت های 
شغلی به جای اصلح ترین گزینه، در اغلب 
مواقع نصیب کسانی می شــوند که در 
»تعریف کردن از خود« بیشترین مهارت 
را دارند نه در ویژگی هــای مورد نیاز آن 
موقعیت شغلی. اگر این موضوع را تماما 
به پای برندینگ شخصی افراد بگذاریم، 
الاقل بخشــی از علت موضوع را نادیده 
گرفته ایم. به عنوان قانونی کلی باید گفت 

افراد معموال توانایی های خود را دســت 
 باال می گیرند. در واقع می توان گفت ما 
 انســان ها هرچــه ضعیف تر باشــیم و 
مهارت هایمان محدود تر باشند، احتمال 
آنکه اعتماد به نفس کاذب بیشتری هم 

داشته باشیم بیشتر است.
در پژوهشی که از سوی دو روانشناس به 
نام های دیوید دانینگ و جاستین کروگر 
انجام گرفته، از شرکت کننده ها خواسته 
شــده به توانایی های خود امتیاز بدهند. 
شرکت کنندگان در تحقیق در صورتی که 
می توانستند صحت امتیاز های خود را به 
اثبات برسانند، پاداش مالی خوبی دریافت 
می کردند. اما با وجود این مشــوق مالی، 
شرکت کننده ها باز هم در امتیازدهی به 
مهارت های خود تا حد قابل توجهی دچار 
اغراق می شدند. به نظر می رسد بسیاری 
از ما فکر می کنیم از آنچه در واقع هستیم، 
توانایی های بیشتری داریم. علت این امر 
هم ساده است؛ چون از ندانسته هایمان 

اطالع نداریم.
به جای توجه به گفته های افراد مبالغه گر، 
باید سعی کنید به بنیه مهارتی و دانشی 
 متقاضیانی که چنــدان از خود تعریف 
نمی کنند نگاه نزدیک تــری بیاندازید؛ 
 حتی آنهایی که در موردشان دچار قضاوت
  می شــوید و فکر مــی کنیــد در ارائه

 مهارت هایشان ضعیف هستند. این کار 
می تواند به از بین بردن این ســوگیری 
ناخواسته کمک کند. اگر صرفا به دنبال 
کسی باشید که مهارت هایش را به بهترین 
شکل ارائه و تبلیغ می کند، معموال بعدا 
متوجه خواهید شد کســی را استخدام 
کرده اید که بیشــتر از آنکه کاری انجام 
دهد، در مورد کارهایی که می تواند انجام 

دهد حرف می زند.

 ۲- انتخاب از روی ظاهر
پژوهش ها و مطالعات مفصلی وجود دارند 
که نشان می دهند در فرایند استخدام، 
مصاحبه کنندگان به شدت تحت تاثیر 
ظاهر مصاحبه شوندگان قرار می گیرند؛ 
موضوعی که تبعات واضح و مشکل سازی 
در پی خواهد داشت. در بسیاری از موارد، 
متقاضیانی که برای مصاحبه ی استخدامی 
به شــرکت ها مراجعه می کنند، صرفا با 
پوشیدن یک دســت کت و شلوار شیک 
و آراســتگی ظاهری، حتی پیش از آنکه 
کلمه ای با مسئولین شرکت صحبت کرده 

باشند بر انتخاب آنها تاثیر می گذارند.

اســتخدام افراد با تاثیر گرفتن از ظاهر 
آنها ممکن است مســخره به نظر برسد، 
اما روانشناسان ثابت کرده اند این اتفاق 
با نرخ نگران کننده ای روی می دهد و در 
بســیاری از موارد، مدیران خودشان هم 
از اینکه تحت تاثیر ظاهر فرد تصمیم به 

استخدام وی گرفته اند آگاه نیستند.
تحقیقات نشان می دهند ظاهر متقاضیان 
اســتخدام اگر از ســوی دیگران جذاب 
تشخیص داده شــود، احتمال استخدام 
شدنشان بیشــتر خواهد بود. موضوع به 
همینجا هم ختم نمی شود. به کاندیداهای 
جذاب تر در مقایسه با دیگر متقاضیانی 
 کــه از ظاهر معمولی تــری برخوردارند 

پیشنهاد های باالتری ارائه می شود.

 ۳- دست کم گرفتن موقعیت
انسان ها تصمیم های خود را همیشه بر 
اســاس بافتار یا موقعیتی می گیرند که 
در آن قرار دارند. با این حال ما انســان ها 
اغلب تمایل داریم هنگام تصمیم گیری، 
تاثیرپذیری شــدید خود از موقعیتی که 
در آن قرار داریــم را نادیده بگیریم. حتی 
عواملی مثل گرســنگی، اتاقی که در آن 
قرار داریم، و آب و هوا نیــز می توانند بر 
احساسات، نگرش و فرایند تصمیم گیری 

ما تاثیرگذار باشند.
برای مثــال، فکر می کنیــد تخته گیره 
داری که رزومه متقاضی استخدام روی 
آن قرار گرفته می تواند بر نگرش شــما 
نسبت به او تاثیرگذار باشد؟ اغلب افراد از 

پذیرفتن اینکه به همین راحتی ممکن است 
 تحت تاثیر قرار بگیرند اِبا دارند، اما این عین

 یافته ای است که پژوهش ها نشان داده اند: 
شاید برایتان جالب باشد بدانید در پژوهشی 
 در همیــن زمینه، افــراد هنگام بررســی

 رزومه کســی که به یک تخته ی گیره دار 
سفت و محکم متصل شــده، او را نسبت به 
کســی که روزمه اش به تخته کم دوام تری 

الصاق شده بود ترجیح داده اند.

 بــرای کاهــش اثرگــذاری
 سوگیری های ناخواسته در فرایند 

استخدام چه باید کرد؟
با توجه به توضیحات باال، چگونه باید بر 
سوگیری هایی غلبه کنیم که در بسیاری 
از مواقع حتی از وجودشان اطالع نداریم؟ 
در پاسخ باید گفت یک فرایند استخدامی 
دو مرحله ای وجود دارد که اساسا با هدف 
به حداقل رســاندن این عوامل طراحی 
شده و بسیاری از شرکت ها را در فرایند 
 استخدامی شــان کمک کرده است. اگر
 می خواهیــد بدانید چــرا دچار چنین 
سوگیری های ناخواسته ای می شویم و 
چگونه می توانیم از آنها اجتناب کنیم، در 

ادامه مطلب با ما همراه باشید:

  شناسایی ویژگی های مورد نظر
مهم ترین بخش فرایند استخدام از قضا 
همان بخشی اســت که اغلب شرکت ها 
 از آن غافل می شــوند: مشخص کردن 
معیار ها و نحوه انتخاب گزینه مناســب 

برای یک موقعیت شغلی. واضح است که 
اگر ندانیم به دنبال چه هستیم، احتمال 
اینکه موفق به پیدا کردنش بشــویم کم 
است. اما تحت فشــار قرار گرفتن برای 
 پر کردن یک موقعیــت خالی، آن هم به 
سریع ترین و اثربخش ترین شکل ممکن، 
باعث می شود بســیاری از کارفرمایان تا 
مرحله مصاحبه در مورد معیارشان برای 
انتخاب نیرو با خودشــان کنار نیامنده 

باشند.

   احراز ویژگی های مورد نظر
وقتی به روشنی خواســته های خود از 
یک متقاضی استخدام را مشخص کنید، 
آمادگی این را خواهید داشــت که برای 
احراز این ویژگی ها با آنها مصاحبه کنید. 
مهم ترین موضــوع در ایــن مرحله آن 
 اســت که از متقاضیان بخواهید دانش یا 
مهارت هــای مورد نظر را به شــما ثابت 
کنند، نه اینکه خودتان با دید شخصی و 
مستعد اشتباه خود در آنها به دنبال این 
ویژگی ها بگردید. ایــن کار تا حد زیادی 
 از به اشتباه کشیده شدن شما جلوگیری 

خواهد کرد.
بنابراین اگر به دنبال کســی می گردید 
که مهارت باالیی در ارائه داشــته باشد، 
به جای آنکــه از متقاضیان اســتخدام 
 بخواهید تجربیات و مهارت های خود در 
زمینه ارائه را برایتان توضیــح دهند، از 
 آنها بخواهید خود را بــرای یک ارائه پنج 

دقیقه ای آماده کنند.

از این آسیب ها بر حذر باشید؛   

یک استخدام اشتباه !

 اگر صرفا به دنبال 
 کسی باشید که 

مهارت هایش را به 
بهترین شکل ارائه و 

تبلیغ می کند، معموال 
بعدا متوجه خواهید 

 شد کسی را استخدام
 کرده اید که بیشتر از 

آنکه کاری انجام دهد، 
در مورد کارهایی که 
می تواند انجام دهد 

حرف می زند.

آسیبی که یک استخدام نادرست می تواند به شرکت ها بزند 
نیاز به یادآوری ندارد اما بد نیست به نظر برخی متخصصین 
در این زمینه اشاره ای داشته باشیم: پژوهشگران معتقدند 
معادل مالی ضرری که هر اســتخدام نادرست می تواند به 
کارفرما تحمیل کند، بسیار هنگفت است. از طرف دیگر برآورد 
شده است که جانشین کردن کارمند نامناسبی که به اشتباه به 
استخدام شرکت درآمده، به ویژه آنهایی که مهارت یا تخصص 
خاصی دارند، می تواند چند برابر حقوق ساالنه یک نیرو برای 

شرکت هزینه در بر داشته باشد.

 
استارت آپ

تغییر رویکرد بدنه دولت نسبت به استارت آپ ها

مدیرعامل شرکت توسعه خدمات کارآفرینی مسکن از تغییر رویکرد 
بدنه دولت نسبت به فعالیت های اســتارت آپی ابراز خرسندی کرد و 
گفت: دولتمردان به خوبی می دانند که راه حل برخی از چالش ها، ورود 

استارت آپ ها است.

حمید یاری با بیــان اینکه حوزه های مغفــول زیادی وجــود دارد که ظرفیت 
باالیی برای فعالیت های اســتارت آپی دارد اما در کشور ما هنوز مورد توجه قرار 
نگرفته اســت، افزود: حوزه های مرتبط با فعالیت های وزارت راه و شهرســازی 

اعم از مسکن، حمل و نقل جاده ای، راه آهن 
و خدمات فرودگاهی از این جمله اســت که 
قابلیت های زیادی برای شکل گیری کسب  و 
کارهای استارت آپی دارد، اما میان ایده پردازان 

ناشناخته مانده است.
وی با اشاره به تغییر رویکرد دولت در خصوص 
فعالیت اســتارت آپ ها، خاطرنشــان کرد: در 
بدنه دولت نگاه به اســتارت آپ ها تغییر کرده و 
اکنون اقبال زیادی به تسهیل امور از طریق ایجاد 
کسب  و کارهای استارت آپی شکل گرفته است. 
شرکت توســعه خدمات کارآفرینی مسکن نیز 
در طول حدود یک ســال فعالیت خود از ابتدای 
تاســیس تاکنون، تالش کــرده اهمیت حمایت 
از اســتارت آپ ها و راهگشــا بودن آنها برای حل 
چالش های گوناگون را برای دولتمردان تبیین کند 

و در این تغییر رویکرد اثرگذار باشد.
 استارت  آپ ها قادرند برای مســائل کهنه موجود 
در بازار مســکن )چالش ها(، راه حل ســریع، کم هزینه اما پراثر ارایه کنند. به 
 عنوان نمونه، مشکل نحوه اتصال خریدار و فروشنده مسکن به یکدیگر، با ورود 

استارت آپ ها به حوزه بازاریابی ملکی، در حال برطرف شدن است.
یاری با بیان اینکه شرکت توسعه خدمات کارآفرینی مسکن عالوه بر نقش شتاب 
دهی تیم های اســتارت آپی، حتی برای تیم هایی که قصد ورود به اکوسیســتم 
حمایتی این شــرکت را ندارند، خدماتــی ارایه می کند، توضیــح داد: در میان 
استارت آپ های حوزه های فعالیت مسکن، حوزه های راه و حمل و نقل و خدمات 

بانکی و پرداخت که مورد حمایت این شرکت هستند، ممکن است تیم هایی وجود 
داشته باشند که قصد استفاده از حمایت های مالی و مشاوره ای ما را نداشته باشند. 
اما برای این گروه نیز در صورت تمایل، شــرکت کارآفرینی نقش واسطه میان 
وزارت راه و شهرسازی و استارت آپ را ایفا خواهد کرد. در واقع ما ارتباطات الزم را 
میان این دو برقرار می کنیم و فارغ از اینکه استارت آپ تمایلی به قرار گرفتن تحت 
حمایت شرکت کارآفرینی را داشته باشد یا نه، کمک به شکل گیری رابطه موثر با 

بدنه دولت )وزارت راه و شهرسازی( را وظیفه ذاتی خود می داند.
مدیرعامل شرکت توسعه خدمات کارآفرینی مسکن با تاکید بر اینکه عمده تمرکز 
فعالیت این شرکت روی شتاب دهی استارت آپ ها است، افزود: تیم های تشکیل 
شده حول یک ایده در حوزه های فعالیتی که به آنها اشاره شد، پس از گذراندن 
مرحله داوری و پذیرش، از حمایت های مالی و نیز اختصاص فضا و مکان و البته 
مشاوره برخوردار شوند. این حمایت ها تا شکل گیری محصول اولیه استارت آپ 

ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، سهم تشکیل تیم قدرتمند برای پرداختن به یک ایده استارت آپی در 
پذیرش اولیه شرکت کارآفرینی بانک مسکن 80 درصد است و تنها 20 درصد از 

امتیاز به اصل ایده و بازار محصول نهایی آن اختصاص دارد.
یاری با اشــاره به برگزاری سلسله نشســت های معرفی فرصت های کارآفرینی 
در بخش های مغفول مانده حوزه های مســکن، راه و خدمات بانکی، تاکید کرد: 
از آنجا که شــرکت توســعه خدمات کارآفرینی بانک مســکن وابسته به بانک 
مســکن بوده و یک مجموعه دولتی اســت، دغدغه های اجتماعــی آن قدری 
پررنگ تر از دغدغه درآمدی اســت و به همین خاطر، با برگزاری این نشست ها 
تالش می کنیم در خلق ایده های خاص برای حل مسائلی که شاید ایده پردازان 
 و عالقمندان بــه فعالیت های اســتارت آپی کمتر به آن توجه نشــان داده اند، 

نقشی ایفا کنیم.
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 اگر به دنبال کسی می گردید 
که مهارت باالیی در ارائه داشته باشد، 

به جای آنکه از متقاضیان استخدام 
 بخواهید تجربیات و مهارت های خود در 

زمینه ارائه را برایتان توضیح دهند، از 
آنها بخواهید خود را برای یک ارائه پنج 

دقیقه ای آماده کنند.

اقتصادگران
یـــادداشت



For many people, Isfahan 
probably is the main attraction in 
Iran. Architecturally, the city is a 
masterwork and one of the finest in 
the Islamic world. The great Imam 
square with two mosques together 
with the palaces, the parks, and the 
old bridges creates a mood that lets 
the visitor feel that this really is the 
Orient.
 Isfahan was the capital of the 
country during the Safavids 
dynasty (1502-1736). The 
powerful Shah Abbas (1587-1629) 
was a great believer in architecture, 
art, and handicrafts. During his 
time the Emam square was built, 
looking like a large caravan. In its 
southern end rises the enormous 
Emam mosque. It is thought by lots 
of people to be the finest mosque 
in the country. On one of the long 
sides lies the Lotfollah mosque 
and opposite the Ali Qapo palace. 
The whole square is surrounded 
by shops for miniatures, gold, 
sweets and textiles together with 
a lot of tea houses. The great bazaar 
stretches from the northern part of 
the square a total of 5 kilometers, 
towards the older parts of the city 
and the Jame mosque from the 11th 
century. It is easy for a visitor to 
realize the meaning in a Persian 
saying from the 16th century: 
“Isfahan nesf-e Jahan - Isfahan is 
half the world.” 
 In the city and in its surroundings 
a large number of workshops can 
be found. Many of them have a 
world reputation such as Seirafian, 
Davari, Enteshar, and Haghighi. The 

patterns are often inspired by the 
mosques tile works or the gardens 
of the cities and palaces. Carpets 
from Isfahan have high class when 
it comes to the composition of the 
patterns, materials, and designs. 
They are characterized by thin, 
often carpets with extremely high 
knot density (Senneh knots) that 
sometimes are made on a silk warp. 
The material, mostly wool, and 
colors are made of the highest 
quality. The motifs often consist 
of medallions with palmettes and 
arabesques (Shah Abbas pattern), 
but figural motifs also occur.
 Along the large shopping streets, 
the carpet stores are very close 
together, and in the hotels, 
exhibitions are put up to attract 
buyers. There is also larger 
carpet bazaar in the surrounding 
countryside, selling the Yalameh 
and Bakhtiar carpets for example. 
These carpets are also sold under 
the name Esfahan. 
The two colored threads in the 
warp, in the white area, marks the 
quality of an Isfahan carpet.
To check the quality of an Isfahan 
carpet one can take a look at the 
backside of the carpet on the 
fringes. The number of different 
colored threads of warp can be seen 
in even intervals (see the picture). 
These are called “kheft” and are 
a quality mark on the handmade 
Isfahan carpet.
 If you count the threads on 1 meter 
in the carpet, they vary between the 
number of 7 to 16 and the higher 
number of threads, the finer and 
higher knot density it has.
Antique Isfahan Rugs (or Isfahan 
Rugs), claim a very proud tradition 
among Persian rugs going back to 
Safavid times in the seventeenth 
century. Isfahan was then the 
capital of Persia and many of the 
court quality carpets of this period 
that survive today have been 
attributed to Isfahan. Their designs 
consist of sublimely delicate 

patterns of arabesque tendrils, 
palmettes, and cloud-bands in rich 
magentas, blues, and saffron golds. 
19th century and early twentieth-
century antique oriental rugs from 
Isfahan continued the style and 
consummate technical virtuosity 
of their classical forerunners, 
although often with a softer, more 
decorative palette.
After Isfahan’s success in the 
garment industry, they expanded 
their knack for producing fine 
textiles by weaving some of the 
greatest rugs ever made in Persia. 
The city has long been a breeding 
ground for master weavers. The 
most famous of these is Sadegh 
Seirafian who spawned an Isfahan 
rug weaving dynasty that continues 
today. Antique Isfahan rugs feature 
enrapturing designs and luxurious 
materials that were also used to 
manufacture garments. Many of the 
finer carpets from the workshops 
of master weavers used silk wefts. 
However, the city’s earliest Isfahan 
rugs used fine hand-spun cotton.
The weavers and artists in Isfahan 
gathered inspiration from Persia’s 
best achievements. They borrowed 
dramatic spiraling vine-scrolls 
with deeply recurved tendrils from 
the city’s famous buildings. They 
also featured archetypal Persian 
designs that were inspired by the 
art and architecture of Shah Abbas, 
who ruled the Safavid Empire at its 
height. Antique Persian rugs from 
Isfahan incorporate flamboyant 
architectural medallions and 
unparalleled arabesques, but the 
city has another side too. Isfahan 
rugs and illustrates scenes from 
Persia’s outstanding literary 
works. The rugs of Isfahan 
are exceptionally attractive, 
captivating and classically Persian. 
These traits have made antique 
Isfahan rugs sought after by 
designers and collectors seeking 
Persia’s most iconic and archetypal 
rugs.

Isfahan Carpet:unique In 
The World

Mahan Hotel: Good Location , 
Good Services

Gyumri cafe Restaurant: 
Romantic Place & Great Taste
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Persepolis: City Of 
Persians

Located at 60 km northeast of 
the city of Shiraz, Persepolis, 
a World Heritage Site, is a 
complex of magnificent 
ancient ruins dating back 
to around 2500 years ago. 
The literal meaning of the 
word Persepolis is the city of 
Persians and the imposing 
ruins make any subtle 
observer acknowledge the 
factors behind the undefiable 
power of the Persians at 
that time. Persepolis was 
one of the three capitals 
of the Persian Empire. 
While the Median cities of 
Ecbatana and Shush were the 
administrative capitals of the 
Empire, Persepolis was the 
ceremonial one where the 
Achaemenid kings would 
greet their awe-stricken 
guests from around the world.
Persepolis; History
In 522 BC, Darius the 
Great became the king 
of the Persian Empire 
and commissioned the 
construction of Persepolis. 
The construction was 
continued and completed 
after Darius’s death and 
during the reigns of his son 
Xerxes the Great and the rest 
of Achaemenid kings. In 334 
BC, Alexander The Great 
started a 4-year war against 
the Persian Empire and the 
last Achaemenid king, Darius 
III who was ruling an unstable 
Empire at the time fled to 
Ecbatana while Alexander 
seized Babylon, Shush and 
finally the Persian capital, 
Persepolis. In the same year, 
Persepolis was burnt to the 
ground by Alexander and his 
army.
Persepolis; Structure
Persepolis complex of ruins 
comprises of four major 
groupings; the military 
buildings, the treasury 
building, the reception hall, 
and the kings’ residential 
palaces. The list of noted 
structures in the ruins 
includes the Great Stairway, 
the Gate of Nations, 
Darius’s palaces; Thachra 
and Apadana, the Hall of 
a Hundred Columns, the 
Three-Gated Hall, the Hadish 
Palace of Xerxes, the palace 
of Alexander III, the Imperial 
Treasury, the Royal Stables, 
and the Chariot House.The 
main material used in the 
construction of Persepolis 
was grey limestone and it is 
stunning to see the whole site 
had been equipped with a 
sewage system comprised 
of channels dug under the 
ground through the rock.

Iran
Attraction

ISFAHAN
N E W S

tourism
05ISFAHAN

N E W S

Thursday,October 18,2018, No.71

where to stay

where to eat

Isfahan Mahan Hotel is built in 2011. This 3-star 
hotel in Isfahan is located in the eastern part of 
Isfahan near main highways of Isfahan (Sayad 
Shirazi and Aghababayi highways). Accordingly, 
you can quickly access to city center. It is near 
Flowers Garden, Zayandeh Rud (river), Abbasi 
Great Mosque, Naghsh-e Jahan Square, Ali 
Qapu, and Ghadir Garden. You will easily reach 
these places on feet. Ghadir Garden is about 2 
kilometers away, so you can get there within a 
20-minute walk.
Isfahan Mahan Hotel is an 8-floor building with 
48 rooms. This hotel has a capacity of 174 people 
per night. Rooms include 24 twins, 12 triples, and 
12 quads. Keep in mind that 42 extra beds are also 
available. Notably, it is a bed and breakfast hotel 
so the breakfast is free.  Rooms offer heater and 
chiller, free Wi-Fi, 24-hour room service, minibar, 
LCD TV, telephone. Additionally, it has an air 
conditioner, fire extinguisher, drawer, bathroom, 
slippers, western toilet in each room and local 
toilet on each floor. The lobby has a capacity of 12 
people. The hotel provides services like a 24-hour 
front disk, laundry, parking, elevator, fax, printer, 
fire escape, and a praying room.
Isfahan Mahan Hotel has made a contract with the 
university nearby, so the guests can hold different 
seminars there. The seminar hall has a capacity of 
180 people. Within a 10-minute walking distance, 
you can reach there. It also has a restaurant 
serving different types of Iranian cuisines. The 
restaurant has a capacity of 60 people.
Note that in case of not asking for extra services, 
kids of three to eight years old are half-price. In 
case of asking for an extra bed, they are charged 
fully.

Neda Y, Texas: Persian elegance and great service
I visited this coffee shop twice while I was in Isfahan. 
They are located in a nice area and offer a great menu of 
coffee and sweets! The store is decorated with beautiful 
antiques and furnishings. The food decorations add 
a touch of elegance to their offerings. We tried several 
items from the menu and they were all excellent!
Amir k: Gyumri: cafe, which I would like to revisit
I can briefly tell you the place has a UNIQUE atmosphere, 
which combines coziness to the traditional elements of 
Isfahan. The menu is something conventional but the 
quality is good. The important thing about Gyumri is 
its geographic position in addition to the nice behavior 
of the staff, which can give you a time to ret your soul in 
the middle of one of the most beautiful areas of Isfahan.
Jan L, Leiderdorp, The Netherlands: The finest 
coffee in Isfahan
GYUMRI serve in my opinion the best coffee in Isfahan. 
The owner has a lot of experience all over the world, 
something that you can see in the excellent quality of 
everything they serve. Just try the cake, sandwich; a 
fresh glass of juice. Gyumri became one of the places I 
always go to when I am in Isfahan.
Hanryano S: Perfect place to sit and enjoy a cup of tea
They serve a wide variety of tea, herbal, spiced, fruity 
tea and it was so very good especially on a cold winter 
night. The service was thoughtful and attentive. Turkey 
sandwich was delicious and tender. A must visit after a 
tiring day strolling around the city.

In the middle of Iran with the 
Zagros mountains to the left 
and the desert to the right, lies 
the city of Isfahan; Today, it is 
an important industrial city 
with a population of 1.2 million 
inhabitants.
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 A near fivefold rise in packing 
paper exports, thanks to the 
surge in foreign currency rates 
against the Iranian rial and the 
prices of recycled paper, has led 
to the shortage of raw materials 
needed for the production of 
cardboard boxes.
Amir Hossein Esmaeilpour, 
the managing director of Iran 
Carton Company, added that as 
a result, the output of companies 
has declined by 30-50% in the 
first half of the current Iranian 
year (March 21-Sept. 22), IRNA 
reported. 

“Last year (March 2017-18), 
about 850,000 tons of packing 
paper were produced in the 
country, whereas in the first 
six months of the current year, 
its output hit 500,000 tons and 
is expected to see a significant 
growth by the end of the year 
(March 20, 2019),” he added. 
The company official noted that 
given the drastic shortage of 
packing paper and wastepaper, 
many carton manufacturing 
factories are now operating at 
50% of their capacity, according 
to Financial Tribune.

 Iran Engine Oil 
Production Rises 
24%
 A total of 214 million 
liters of engine oil were 
produced by Iran’s four 
major companies in the 
first half of the current 
Iranian year (March -21
Sept. 22), registering a 
%24 rise compared with 
the similar period of last 
year.
IRNA reported that these 
are Behran Oil Company, 
Iranol Oil Company, 
Sepahan Oil Company 
and Pars Oil and Gas 
Company, citing the 
Ministry of Industries, 
Mining and Trade. 
Sepahan Oil Company's 
output increased by 
%37, Pars Oil and Gas 
Company by %35, Iranol 
Oil Company by %35 and 
Behran Oil Company by 
%6 year-on-year.  
Over 157 million liters 
of engine oil were sold 
by these four companies 
in H1, indicating a %31 
increase YOY.

US Imposes 
New Sanctions 
on Iranian 
Banks, Firms
The United States 
imposed fresh 
sanctions on a number 
of Iranian banks and 
financial institutions 
as well as companies 
two weeks before the 
Trump administration 
reimposes a new round 
of sanctions against 
Tehran.The US Treasury 
on Tuesday announced 
fresh sanctions on 
Iranian banks, including 
Bank Mellat and Mehr 
Eqtesad Bank.According 
to an announcement 
on Treasury's website, 
the US is also imposing 
sanctions on Iran Tractor 
Manufacturing Company, 
Esfehan’s Mobarakeh 
Steel Company, and other 
companies linked to 
investment, commodities 
and engineering.The 
Treasury imposed 
sanctions on a 
mult ib i l l ion-dol lar 
financial network 
that supports the 
Basij Resistance Force 
affiliated with Iran's 
Islamic Revolutionary 
Guard Corps (IRGC), 
Press TV reported.
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Packaging Industry Facing 
Shortage of Raw Materials

In its notice published on the Iran Energy 
Exchange (IRENEX) website, NIOC said it was 
offering one million barrels of light crude oil on 
IRENEX and that the first session of trading will 
start on October 28, at 02:00 pm local time. 
NIOC chief Ali Kardor, told Tasnim news agency 
on Tuesday that the order for offering one million 
barrels of crude on IRENEX was issued late 
Monday and took effect on Tuesday.
According to NIOC, the measure is intended to 
help promote tenets of the ‘Resistance Economy’  
proposed by the Leader Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei which called for diversity in oil sales 
methods and involving the private sector in crude 
exports, Financial Tribune reported.
An IRENEX official confirmed the news to the 
Financial Tribune on Tuesday, saying that 
investors and companies can take part in the 
trading process. The move comes as the US 
prepares to target Iran’s oil  sector on November 4. 
Iran exported 1.33 million barrels of crude per 
day to countries including India, China and Turkey 
in the first two weeks of October, according to 
Refinitiv Eikon data. That was down from 1.6 
million bpd in September, the data showed. 
The October exports are a sharp drop from the 2.5 
million bpd exported in April before US President 
Donald Trump withdrew from a multi-lateral 
nuclear deal with Iran in May and ordered the re-
imposition of economic sanctions on the country, 
the third-largest producer among the members 
of the Organization of the Petroleum Exporting 

Countries (OPEC). 
“While at the moment, the mechanism is limited 
to spot trading, plans to launch oil futures are also 
in the pipeline,” the IRENEX official said. 
The first crude delivery for private buyers will take 
place between November 28-December 28, NIOC 
said. Kardor said the current mechanism for oil 
trading at IRENEX will continue until Nov. 4 and 
then NIOC will decide whether or not the policy 
needs revision.   Iran has long been trying to launch 
a crude futures by letting players other than the oil 
ministry take part in the business of oil exports. 
First Vice President Esh’haq Jahangiri hd said in 
summer that the government was embarking on 
new efforts to bring oil trade to the stock market.  
“Iran’s crude oil will be offered at the bourse so 
that private companies can buy and export it,” 
Jahangiri said, adding that the move was aimed 
at containing the mounting US animosity and its 
intention to block Iran’s oil export – its main forex 
earner. 
Trade Mechanism 
As per NIOC’s announcement, the base price 
for crude sales at IRENEX would be $79.15 bpd 
with the lowest allowed change in bidding price 

being $0.01. The lowest volume of trade for 
price discovery to take place would be 35,000 
barrels.  The minimum and maxim volume of 
trade would be 35,000 barrels and one million 
barrels respectively. There is an unlimited range 
for price fluctuations. To take part in trading, 
investors should pay 10% of the price in advance 
two hours before the offering takes place to an 
account belonging to the hCentral Securities 
Depository of Iran. 
The delivery place would be Kharg Island Oil 
Terminal in the Persian Gulf. The sale cargo 
can be loaded for all destinations except Israel. 
Base prices are determined by Brent prices 
and the bench exchange rate  would be the ones 
announced on sanarate.ir, a website that records 
the daily forex trade from across the country’s 
exchange bureaux. According to an earlier 
announcement by NIOC, oil trading on IRENEX 
will be 20% in rial and 80% in foreign currency. 
Settlement of the rial portion should take place in 
cash before the cargo is delivered and settlement 
of the foreign currency will be on credit and  take 
place by presenting a valid bank guarantee after 
the cargo delivery.  

Iran’s five-month steel production 
hikes by 11%
 Iranian steel mills produced a total of 9.328 
million tons of crude steel during the first five 
months of the current Iranian year (March 
-21Aug. 22).According to the data released by 
the Ministry of Industry, Mine and Trade, the 
figure indicates a %10.8 increase compared 
with last year’s corresponding period, when 
the country’s steel output stood at 8.42 million 
tons.Production of iron ore and coal concentrate 
also observed an increase during the period.
Iranian companies produced close to 15.398 
million tons of iron ore and 607,400 tons of coal 
concentrate, indicating a %13 and %5.1 growth, 
respectively.Iran has been active in the foreign 
steel markets, especially in the neighboring 
states. the country’s exported 998,000 tons of 
steel worth more than 546$ million to Iraq and 
Afghanistan during the first five-month period. 
Iranian, Chinese traditional 
medicines complementary
Iranian and Chinese traditional medicine have 
been of global importance since ancient times 
and they are complementary to each other, 
said the head of Chinese Traditional Medicine 
Association.“Iranian medicine and Chinese 
traditional medicine and acupuncture are 
closely related to each other and both of them 
have treated people for many centuries,” said 
Huang Long Xiang in an interview with the 
Islamic Republic News Agency (IRNA).“Modern 
and traditional medicine are complementary, 
therefore, the current popularity of the modern 
medicine should not cast a shadow on the use 
of traditional medicine,” he added. Head of 
the Chinese acupuncture standardization 
committee said, “Traditional medicine enables 
Eastern countries to perform joint medical 
and educational research projects to combine 
medicines and finally devise a comprehensive 
and more effective compound medicine.
Iran Gov’t Cuts Back on Spending 
Amid Growing Budget Deficit
 President Hassan Rouhani’s Cabinet approved 
plans on Sunday to cut down the government's 
unnecessary expenses.Any renting or purchase 
of new office buildings, recreational or sports 
facilities, or renovation of office facilities and 
equipment that will impose additional burdens 
on the current year’s budget has been prohibited. 
Spending on operational expenses must not 
exceed 70% of the projected in the budget.
The cost of government officials’ foreign travels 
or their domestic missions, except for those by 
the International Department of the Oil Ministry, 
the Central Bank of Iran and the Atomic Energy 
Organization of Iran must not go beyond 60% of 
last year’s outlay.

Iran officially started spot oil 
trading on its energy exchange on 
Tuesday with the National Iranian Oil 
Company publishing a notice of offer 
on Monday, in which it outlined the 
terms and conditions of the trading 
mechanism.

Oil Trading Listed on Iran Energy Exchange
news

 Iran, Russia to promote 
economic coop. via adapting 
standards
 Head of the Iranian National Standards Organization (INSO) 
said Wed. that Iran and Russia are making every effort to 
achieve common standards in the economic sector in a bid to 
boost mutual trades.
Nayereh Pirouzbakht, the INSO head, said that facilitating 
mutual trades entails common standards, and the two sides 
are studying various options and potentials to pave the way for 
greater cooperation.
Constant talks are underway between the Islamic Republic and 

the Russian Federation to find the best approaches to reach 
common standards, she added.
Referring to the long-term strategic ties between the two 
countries, Pirouzbakht said, establishing joint laboratories 
are among the ideas proposed by the Russian side to achieve 
the goal.
To do so, Russians are eyeing to use some of the Iranian modern 
laboratories in the private sector, she said, adding that Iran is 
also following a similar approach toward Russian laboratories.
Pirouzbakht added that formulating similar standards can help 
reduce goods inspection period in the borders, which would 
lead to acceleration and promotion and trades between the 
two states.

Pointing to the impending US 
sanctions, the official reiterated 
that such measures will also help 
increase the share of Iranian 
goods in the international 
market.
Expansion of Iran-Russia relations 
has gone smoothly in the past years 
as the two sides have held a wide 
gamut of ties in the fields of energy, rail 
and aviation industries.
Iran exported close to $300 million worth of non-oil goods to 
Russia during the past Iranian year (March 2017-2018).

Nearly Half the World Lives on Less 
than 5.50$ A Day: World Bank
 Despite progress in reducing extreme poverty, nearly half the world’s 
population lives on less than $5.50 a day, with a rising share of the poor 
in wealthier economies, the World Bank said Wednesday.
In a twice-yearly report, the bank took a broader look at poverty to see 
where countries were lagging, even though the share of those living 
in extreme poverty -- defined as earning less than $1.90 a day -- has 
continued to come down in recent years.
Under the expanded criteria for poverty, the report found the number 
of poor worldwide was still “unacceptably high,” while the fruits 
of economic growth were “shared unevenly across regions and 
countries.”
Even though global growth of recent years had been sluggish, the 
total count of people in poverty declined by more than 68 million 
people between 2013 and 2015 -- “a number roughly equivalent to 
the population of Thailand or the United Kingdom.”
Despite the improvement, the report said current trends indicated 

the World Bank’s goal of reducing extreme poverty to less than three 
percent of the world’s population by 2030 may be unattainable, AFP 
reported.
“Particularly distressing findings are that extreme poverty is 
becoming entrenched in a handful of countries and that the pace of 
poverty reduction will soon decelerate significantly,” the report said.
At the $5.50-a-day threshold, global poverty fell to 46 percent from 67 
percent between 1990 and 2015. The bank reported last month that 
extreme poverty had fallen to 10 percent in 2015.
With China’s rise, East Asia and the Pacific saw a 60 point drop in the 
poverty rate to 35 percent, but the region is unlikely to continue to 
achieve that pace going forward as growth has moderated.
And poverty is becoming entrenched in Sub-Saharan Africa, where 
84.5 percent of the population still live on less than $5.50 a day, the 
report said.And while two decades ago, 60 percent of the global 
population lived in low-income countries, by 2015 that had fallen 
to nine percent.The World Bank also cautioned that in many of 
those countries, the poor were not sharing equally in economic  
growth.



...   wrestling were 
prevalent in this 
country. Persian 
considered hunting 
as the true school of 
war, and the Persian 
youth became 
enthralled in hunting, 
satire, tolerance 
in walking, riding 
and shooting, and 
spiritual readiness 
and agility. Persia's 
young people learned, 
tolerance in walking 
and running and 
shooting, and mental 
fitness and agility by 
hunting. However, 
can all people in the 
community easily 
exercise? Is sports 
facilities scattered 
throughout the 
country balanced? In 
addition, is the goal 
of the sport still to be 
championed, or the 
athlete's goals have 
also changed?

In a meeting with member 
of Uruguayan House 
of Representatives, 
Jorge Gandini, Iran and 
Uruguay Parliamentary 
Friendship Group 
exchanged their views in 
the field of expansion and 
development of bilateral 
parliamentary cooperation.
For his part, Abdol-Reza 
Azizi Chairman of Iran and 
Uruguay Parliamentary 
Friendship Group pointed 
to the 112-year history of 
amicable relations between 
the two countries and 
placed special emphasis on 
the necessity of optimal use 
of parliamentary capacities 
of the two countries for 
expanding bilateral ties 
especially in trade and 
economic fields.
He pointed to the salient and 
significant achievements of 
the Islamic Republic of Iran 
in various arenas including 
science, nanotechnology, 
biotechnology and stem 
cells and added, “after 
implementation of the 
Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), 
many countries especially 
European countries seized 
this opportunity to expand 
their trade and economic 
ties with the Islamic 
Republic of Iran.”

IRGC kills mastermind of Ahvaz 
terror attack in Iraq’s Diyala
Iran's Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
announced that the mastermind of a recent 
terror attack in Iran's southwestern city of Ahvaz 
was killed in surprising operation in Iraqi's 
Diyala province.
IRGC said in a statement, “In the reconnaissance 
and surprise operation in Diyala province on 
Tuesday morning, the mastermind of Ahvaz 
terrorist attack and an emir of the Daesh terror 
group, known as Abu Dhoha and four of his 
companions were killed”.
On Sept. 22, four armed men clad in the uniform 
of the IRGC attacked a military parade in Ahvaz, 
capital of Khuzestan province, which was 
marking the anniversary of the Iran-Iraq war in 
1988-1980.
In the attack, 25 people were killed and over 60 
others were injured.
Iran Urges Pakistan to Arrest 
Terrorists behind Abduction of 
Border Guards
Iranian Foreign Ministry Spokesman Bahram 
Qassemi called on Pakistan to take all measures 
necessary to arrest terrorists who recently 
abducted a number of Iranian border guards and 
help secure their release rapidly.
In a statement released on Tuesday evening, 
Qassemi condemned the kidnapping of the 
Iranian security forces by a Takfiri terrorist 
group and their transfer to Pakistan.
Islamabad should immediately adopt all 
necessary measures to help secure the release 
of the Iranian border guards and arrest “the evil 
terrorists”, Qassemi said. 
Report on human rights situation 
in Iran reflects UN dual standard 
policy
A senior Iranian diplomat at the United Nations 
(UN) said on Tuesday criticized UN's report on 
human rights practices in Iran, saying "it reflects 
the dual standard policy of the organization."
Iran’s Counsellor and Permanent Representative 
to the Third Committee of the UN General 
Assembly Mohammad Hassani-Nejad has 
condemned United Nation's double standard 
policy towards human rights, and slammed the 
lack the focus and attention to the economic and 
social sanctions against the people of Iran.
Speaking during the meeting of the Third 
Committee of the UN General Assembly on 
Tuesday, Hassani-Nejad slammed the Secretary-
General's report on human rights in Iran, saying 
"it once again revealed the inaccuracy and 
politicality of human rights processes in the 
United Nations."
He continued "the presentation of four similar 
reports annually on the situation of human 
rights in Iran reflects only selective approaches 
and dual standard policy of the organization; 
an approach that most of all undermines the 
credibility and integrity of UN human rights 
processes."

 Wait and contemplate for a second

However, this time the self-
proclaimed defenders of human 
rights have created a commotion 
over the murder of Jamal Khashoggi, 
a loyalist to the West. If Khashoggi 
was not a devotee to the West, his 
murder was put into oblivion like 
thousands of innocent men, women 
and children in today’s Palestine, Iraq, 
Syria, Yemen, Myanmar, and Kashmir.
Shouldn’t all people be the equally 
protected or perpetrators of carnage 
held accountable before the laws of 
man? What is the difference between 
the killing of Sheikh Nimr, Saleh 
Sammad, Ghazanfar Roknabadi, 
Emad and Jihad Mughniyah, Hassan 
Shehtah, Mustafa Badr al-Din, 
Samir Qnatar, and Fathi Shaghaghi. 
These prominent figures died amid 
deafening silence.
One answer lies in the nature and 
ideology of liberal democracy that 
theorizes about individualism and 

tribalism, from Machiavelli to Hobbes 
to Theodor Herzl, that extols human 
societies in contradiction to the 
creator’s command for justice and 
accord. Human rights assertions are 
largely in sham in too many places 
globally.
If assassination and slaughter 
is considered a crime, and if your 
conscious is no longer at ease and 
you feel disgusted by, for example, 
the story of Khashoggi’s murder, be 
aware that this is your own doing, too. 
You pick puppets to rule over your 
lands, scare people off Islamic virtues 

and create Islamophobia and back the 
terrorist Wahhabis.
Iranian rocketry exists only to try 
to defend Iran and the oppressed 
against the brutality of tyrants. Have 
the followers of true Islam led by 
Prophet Mohammad (pbuh) ever 
started war on each other?
If you want to know the truth about 
the obscene application of power and 
militancy you can study the honest 
narratives of Hiroshima, Nagasaki, 
Vietnam, Palestine, Iran Air Flight 
655, the Balkans, and the war on 
Yemen, among other atrocities.

God bless 
you!

Iran, Uruguay 
to expand 
parliamentary ties

Like it or not, the story of liberal 
democracy in the West has often 
been unjust and inhumane. You 
haven’t made a mistake if you call 
it “no human rights.”

Following the disappearance of Saudi 
prominent journalist, unprecedented 
pressure on Saudi Arabia is being taken to a 
whole new level with further international 
companies and investors adding their 
names to the list of those withdrawing the 
investment conference due to take place 
in Riyadh, Al Jazeera TV channel reported 
on Wednesday.
The International Monetary Fund (IMF) 
announced Christine Lagarde, managing 
director of the IMF has postponed her trip 

to the Middle East, including Riyadh.
Last Saturday Lagarde said in Indonesia 
she did not plan to change her plan, but she 
was 'horrified' by media reports on the 
disappearance of the Saudi investigative 
journalist.The trip cancellation 
announcement came hours after other 
major participants pulled out of the 
investment conference due to take place in 
Riyadh on October 23rd, among them John 
Flint, Executive Director of HSBC (British 
multinational banking and financial 

services institutions), Bill Winters, Chief 
Executive at Standard Chartered Bank 
(multinational banking and financial 
services company) and Tidjane Thiam, 
executive officer of the Swiss bank Credit.
According to the Financial Times, Stephen 
Schwarzman, Chairman, CEO and Co-
Founder of Blackstone who also serves as 
the chairman of Trump's business council 
will not attend the high-profile event 
commonly referred to as Davos in the 
Desert.Dutch Minister of Finance and 

L o n d o n 
Stock Exchange chairman 

are also no longer on the list of those taking 
part in the international conference, 
informed sources say.

Banning Saudi conference takes to new level: Media
report
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ICJ fixes time for Iran, US to 
represent “initial pleadings”
 The International Court of Justice (ICJ) has fixed a time limit 
for Iran and the United States for the “filing of the initial 
pleadings” after Iran lodged a complaint with the Court 
against US violation of the 1955 Treaty of Amity.Iran has 
already filed a suit in the ICJ against the US re-imposition of 
unilateral sanctions as Washington withdrew unilaterally 
on May 8 from the Iran Deal formally known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA). The ICJ, having seat in 
the Hague, said through a press release on Tuesday (October 
16) that the principal judicial organ of the United Nations 

“has fixed the time-limits for the filing of the initial pleadings 
in the case concerning Alleged Violations of the 1955 Treaty 
of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic 
Republic of Iran v United States of America.”
“By an Order dated 10 October 2018, the Court fixed 10 April 
2019 and 10 October 2019 as the respective time-limits for 
the filing of a Memorial by the Islamic Republic of Iran, and a 
Counter-Memorial by the United States of America.”
In related development, Head of Iran's Presidential Center for 
International Legal Affairs Mohsen Mohebbi said in late July 
that according to the 1955 treaty, US had committed to have 
fair behavior towards Iranian nationals and not put obstacles 
on financial relations.

Article 74, paragraph 4, of the Rules of 
Court draws “the attention of both 
Parties to the need to act in such 
a way as to enable any Order the 
Court will make on the request 
for provisional measures to have 
its appropriate effects.”In line with 
its order after hearing to Iran at the 
Court, the ICJ said “That the USA shall 
refrain from taking any other measure that 
might prejudice the rights of Iran and Iranian nationals and 
companies under the Treaty of Amity with respect to any 
decision this Court might render on the merits.”

Mohammad Ghaderi

President Rouhani Lauds 
Iran’s Progress in Defense 
Sector
Iran’s President Hassan Rouhani praised the Islamic 
Republic’s recent achievements in producing a wide range of 
state-of-the-art military gears and the country’s progress in 
the defense sector.
In a message released on Tuesday evening, Rouhani expressed 
his gratitude to Defense Minister Brigadier General Amir 
Hatami and the ministry’s military experts over the 
“remarkable” progress in defense industries.The message 
came after 189 lawmakers issued a statement to express their 
appreciation for the progress made in the country’s defense 
sector, saying that despite 40 years of sanctions, Iran’s defense 
industry has made remarkable advances and become a role 

model for overcoming the embargoes.
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.“Without a moment of hesitation, the country must 
move to acquire whatever is necessary for defense, even if the 
whole world is opposed to it,” Ayatollah Khamenei said on 
February 18.

If assassination 
and slaughter 
is considered 
a crime, and if 
your conscious 
is no longer at 
ease and you feel 
disgusted by, for 
example, the story 
of Khashoggi’s 
murder, be aware 
that this is your 
own doing, too. 

Leader receives 
elites, top 
scientific talents
Leader of Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei received more 
than a thousand young elites and top 
scientific talents on Wednesday.
Some of Iranian leading elites, including 

heads of knowledge-based companies, 
highly educated Iranians who have 
returned to the country, top performers 
of Olympiads, scientific festivals 
and examinations, best university 
researchers, brilliant talents, and top 
scoring students in Iran›s university 
entrance exam met with Iranian 
Leader Ayatollah Khamenei at Imam 
Khomeini›s Husseinieh on Monday.



Nearly Half the World Lives on Less 
than 5.50$ A Day: World Bank

Iran to nominate city for Islamic green 
capital
Iran will nominate a city for the capital of the best environmentally-
friendly Islamic city that will be adopted by the Islamic Educational, 
Scientific and Cultural Organization in line with efforts on protecting 
environment, an Iranian official said Wednesday.
‘At the 39th forum of the ISESCO in Morocco, it was agreed by the member 
states to choose a city from amongst the 57 member states of the organiza-
tion to designate as the capital of environment and sustainable development 
of the ISESCO, said Gholam-Reza Karimi Head of the International Affairs Depart-
ment of Iran’s Ministry of Education.

Iranians have long 
been concerned 
about their physical 
health and they 
always try to 
have a healthy 
and balanced 
body with proper 
physical activity. 
One of the ancient 
books mentioned: 
"Exercise in ancient 
Persia was aimed at 
health, happiness 
and preparedness 
for the defense of 
the homeland, and 
its main goal was 
to educate young 
people. Shooting, 
mountaineering, 
swordsmanship, 
running, horses 
riding, camels 
riding, chariots, 
boxing, swimming 
and...

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
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Morning call to prayer : 
04:48:58  
Noon call to prayer : 
11:48:30   
Evening call to prayer: 
17:45:04 

High: 22 ° c
Low: 7 ° c

5000 Rials

God Bless 
You!

President 
Rouhani Lauds 
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Sector
US Imposes New 
Sanctions on 
Iranian Banks, 
Firms

Isfahan Carpet:unique 
In The World
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Iran has registered 140 patents in the United States 
so far, said Sourena Sattari, Iranian Vice President 
for Scientific and Technological Affairs.
Iran registered 140 patents in US: Government
Fifty of the patents were registered during the last 
Iranian year (beginning on March 21), Sattari said 
during a meeting with the elites and university 
presidents in Iran’s northwestern Province of 
Western Azarbaijan on Tuesday evening. “It is 
expected that the figure reach 200 patents by the 
end of the current Iranian year, comparable to that 
of Turkey,” he added. 
Saying that supporting elites is among the top 

priorities of the government, he added, “The 
government would afford all the registration 
costs.”
He urged university professors to register their 
contributions as patents rather than publishing 
them as articles. Sattari stressed that the country’s 
development largely depends on elites, and failure 
to pay enough attention to them would disrupt 
the development process in the country. Opening 
Western Azarbaijan Province’s Science and 
Technology Park was also among the itinerary of 
the vice president’s visit to the provincial capital, 
Orumiyeh. 

New study suggests that cognitive ability of 
children and even grandchildren of fathers who 
have exposed themselves to nicotine may defect.
The effect, which was not caused by direct 
secondhand exposure, may be due to epigenetic 
changes in key genes in the father's sperm.
Exposure of mothers to nicotine and other 
components of cigarette smoke is recognized as 
a significant risk factor for behavioral disorders, 
including attention deficit hyperactivity disorder, 
(or ADHD) in multiple generations of descendants. 
Whether the same applies to fathers has been 
less clear, in part because in human studies it 
has been difficult to separate genetic factors 
(such as a genetic predisposition to ADHD) from 
environmental factors, such as direct exposure to 
cigarette smoke, Medical Xpress reported.
To overcome this difficulty, Deirdre McCarthy, 
Pradeep Bhide and colleagues exposed male mice 
to low-dose nicotine in their drinking water during 
the stage of life in which the mice produce sperm. 
They then bred these mice with females that had 

never been exposed to nicotine. While the fathers 
were behaviorally normal, both sexes of offspring 
displayed hyperactivity, attention deficit, and 
cognitive inflexibility. When female (but not male) 
mice from this generation were bred with nicotine-
naïve mates, male offspring displayed fewer, but 
still significant, deficits in cognitive flexibility. 
Analysis of spermatozoa from the original nicotine-
exposed males indicated that promoter regions of 
multiple genes had been epigenetically modified, 
including the dopamine D2 gene, critical for brain 
development and learning, suggesting that these 
modifications likely contributed to the cognitive 
deficits in the descendants.
Nicotine and cigarette smoke have been previously 
shown to cause widespread epigenetic changes, 
Bhide said. "The fact that men smoke more than 
women makes the effects in males especially 
important from a public health perspective. Our 
findings underscore the need for more research on 
the effects of smoking by the father, rather than just 
the mother, on the health of their children."

Trump Warns Central American 
Countries He Will End Aid over 
Immigrant ‘Caravan’
The US president has tweeted that he has warned 
Honduras, Guatemala and El Salvador that 
Washington will stop financial support if a caravan 
consisting of nearly 2,000 migrants from Honduras 
isn't stopped.
Trump, via his Twitter account said that if 

Honduras, Guatemala and El Salvador allow their 
citizens to enter the United States illegally, “all 
payments” to these countries will stop, adding that 
“anybody entering the United States illegally will be 
arrested and detained."
The US president’s remarks come amid reports that 
there is a migrant caravan of around 1,600 people 
who have started the journey from Honduras 
toward Guatemala aiming to reach the US-Mexican 
border in order to escape poverty and violence in 
their home country.

 The air quality expert of Isfahan's Environ-

ment Department announced the registra-

tion of 23 clean air days during the first six 

months of the year.
Saying that total rainfall in March and April of this 
year has been effective in cleaning the air, Mahmood 
Mazare said, "From the beginning of this year till 
September, 23 clean air days, 148 healthy air days, 14 
unhealthy air days for the sensitive groups have been 
registered in Isfahan, while according to the statistics, 
Isfahan did not have even one clean day in the first six 
months of the last year."
Pointing out that till the end of March, 173 ,2018 
healthy air days, 11 unhealthy air days for sensitive 
groups, and one very unhealthy air day have been 
registered for Isfahan, he said, "So far and by 
investigating the statistics, we can say that there is no 
significant difference between the number of the clean 
and healthy air days of the last year and this year."

"The activities of the refineries, Isfahan steel company, 
and Sanay-e Foolad don’t impose any problem at this 
moment, but in the case of special conditions, and 
the probable inversions, the meeting of Air Pollution 
Emergency Committee will be held, and they will be 
warned to reduce their activities; however I have to 
say that the inversion phenomenon won't happen till 
the end of autumn."

"The bibliotherapy project for Isfahani women 

will be implemented in "The Women's Special 

Library" with the purpose of psycho-emotional 

healing," the head of Library and Study hall affairs depart-

ment of Isfahan municipality said.
 "The project of book reading and bibliotherapy for women 
will be implemented with two approaches of creating a 
preventive role and self-help therapy for women," Tayebeh 

Fatemi said regarding the bibliotherpay project.
Emphasizing on this fact that books are perfect tools for 
self-help therapy, she said, "reading books is not the goal 
in this project, but it is indirectly contributed to increasing 
the reading percapita; books are actually used for self-help 
therapy."
"The thinking room of this project is considered to be 
in the library departments, but the first conference of 
familiarizing with this project will be run by Ehsan Kazemi, 
the psychologist and psychotherapist in the central library 
or the women's special library, Banoo Saray-e Aftab. This 
project can be implemented for both men and women," 
she said regarding the location of bibliotherapy programs.
"The way bibliotherapy works is that in the first 
conference, the subjects like regret, disloyalty, self-
loving, betrayal, and psychological issues of the society 
will be discussed and the audience of these subjects are 
supposed to participat in discussions as well. This project 
will be implemented for 3 or 4 months in groups and then 
individually." She said.

 Iran registered 140 patents in US: Government

Nicotine Use of Father Can Cause Cognitive Problems in Children

23 clean air days registered in 
Isfahan from beginning of year

 Isfahani women to take advantage of 
bibliotherapy
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