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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 

4700 شرکت تعاونی در 
اصفهان غیر فعال هستند

 مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اصفهان گفت: اکنون از مجموع هشــت هزار 
شــرکت تعاونی دارای مجوز این استان حدود 

چهار هزار و 700 واحد غیرفعال هستند.
علیرضا تیغ ساز موازی کاری را از جمله مشکالت 
شرکت های تعاونی برشــمرد و افزود : در زمان 
حاضر سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای 
شرکت های تعاونی مجوز صادر می کنند که هر 
یک از این شرکت ها فعالیت مشترکی را دنبال 

می کنند. 
وی اظهارداشت : باید تمام شرکت های تعاونی 
مجوزشان را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دریافت و فعالیتشــان از ســوی این وزارتخانه 

رصد شود.  ...

       رییس خانه صنعت و معدن استان: خرید مواد اولیه صنعتگران، انتقال پول، صادرات کاالهای صنعت و معدن با ارز چهار هزار و 200 محاسبه می شود، اما نیازمندی های صنعتگران
 با ارز آزاد خریداری می شود.

قیمت 500 تومان

مجلس به نظارت خود ادامه خواهد داد؛  

عملکرد نامطلوب در حمایت از کاالی ایرانی

بازار طال و سکه  97/7/28 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,150,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,256,0005,041,000جدید

2,080,0002,521,000نیم سکه

1,160,0001,441,000ربع سکه

670,000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
1842410488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

اینترنت شبانه ؛ ماندن یا نماندن!
اضافه شدن اینترنت شــبانه به بســته های اینترنتی اپراتورها که تغییراتی را در 

هزینه هایشــان ایجاد کرده، اگرچه مخاطبانی هــم دارد اما ظاهرا  در 
آستانه  حذف شدن قرار گرفته که علت آن نارضایتی برخی 

کاربران و هم چنین مقابله با فرهنگ شب زنده داری اعالم 
شده است.

این اینترنت شبانه اخیرا موجب نارضایتی کاربرانی شد که 
پیش از این حجمی از اینترنت را با پرداخت مبلغی دریافت 

می کردند اما اکنون حجم اختصاص یافته با همین مبلغ بین 
شب و روز تقسیم شده و گویی اینترنت روزانه سهم خود را...

وی با اشاره به اینکه رویداد »اســتارت آپ ویکند« برنامه ای 
در راستای مطرح شــدن ایده های نخبگان جوان است، افزود: 
این برنامه به منظور ارائه ایده های جدیــد در قالب طرح های 
کارآفرینی و شــتاب دهنده برای ایجاد کســب و کار برگزار 

می شود.
مدیر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شهرضا موضوعات مورد بررسی این رویداد را رشته های 
فنی، مهندسی، پزشکی و مهندسی پزشکی، علوم انسانی، علوم 
پایه، شیمی و داروسازی معرفی کرد و گفت: آخرین مهلت ثبت 
ایده ها 28 مهرماه اســت و تاکنون 25 ایده به دبیرخانه ارسال 

شده است. 
وی اضافه کرد: در این استارتاپ، نخبگان فرصت دارند در یک 
دقیقه طرح های خود را توضیح دهند و ایــن ایده  ها از لحاظ 
کاربردی بودن، قابلیت اجرایی شدن و هزینه بررسی و سپس 
به حامیان مالی معرفی می شود. ایده هایی که از نظر خالقیت 
وکســب و کار در رتبه باال قرار بگیرند، به عنوان ایده های برتر 

معرفی می شوند.
مدیر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی 
شهرضا، تصریح کرد: ایده های برتر به استان اصفهان معرفی و 
سپس در سطح کشــوری مطرح می شوند. بنابراین با توجه به 
حمایت های مالی دولتی، بودجه اجرایی شــدن این طرح ها 

تامین می شود.
وی خاطرنشان کرد: این برنامه به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شهرضا است و در ماه آینده با محوریت رشته های دیگر 
در همین واحد برگزار می شــود. عالوه بر اینکه قرار اســت در 
دوره های بعدی در تمام واحدهای دانشــگاه های آزاد استان 

اصفهان برگزار شود.

30 آبان؛

نخستین استارت آپ ویکند استان اصفهان برگزار می شود

در این استارتاپ، 
نخبگان فرصت 

دارند در یک دقیقه 
طرح های خود را 

توضیح دهند و 
این ایده  ها از لحاظ 

کاربردی بودن، 
قابلیت اجرایی شدن 

و هزینه بررسی و 
سپس به حامیان 

مالی معرفی می شود. 
ایده هایی که از نظر 
خالقیت وکسب و 

کار در رتبه باال قرار 
بگیرند، به عنوان 

ایده های برتر معرفی 
می شوند.

مدیر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا گفت: نخستین استارت آپ ویکند استان اصفهان به همت 
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان اصفهان، 30 آبان ماه در واحد شهرضا برگزار می شود.

اعظم اعرابی اظهار کرد: این رویداد سه روزه با حضور صاحبان ایده، توسعه دهنده ها، مدیران تجاری، بازاریاب های حرفه ای و طراحان 
گرافیک به منظور پیدا کردن حامیان مالی و پیاده سازی یک کسب و کار قابل توسعه برگزار می شود.

ایسنا
گـــزارش
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خودرو

ماشین 3
گـــزارش

10 دلیل برای آنکه آریو 
 )S300( 300 سایپا اس

نخرید
آریو خودرویی که 
با چند نام در بازار 
ایران بــه فروش 
میرسد وهیچ گاه نتوانست بازار خوبی 

برای خود دست و پا کند. 

خودروی زوتی Z300 که بعدها با مونتاژ به 
آریو S300 تغییر نام داد محصول به نسبت 
جدیدی است که در حال حاضر در بازار آزاد 
مدل اتوماتیک آن قیمتــی 94 میلیونی و 
مدل دنده دستی آریو سایپا S300 قیمتی 
75 میلیونی دارد. نکته مهــم در مورد آریو 
اس300، وضعیت نامناسب خرید و فروش 
آن در بازار است و حتی در مقایسه با رقبای 
چینی خــود، به ســختی خریــد و فروش 

می شود.
گروه خودروســازی زوتی که به عنوان یک 
کمپانی نوپا و کپی کار شــناخته می شود از 
سال 2007  شــروع به فعالیت کرد و اولین 
خودروی خود را به نام NOMAD را از سال 
2008 به کشورهایی نظیر هند صادر کرد . 
این خودروساز با کپی محصوالت موفق بازار 
و به کارگیری تکنولوژی و پیشرانه های یک 
دهه قبل در خودروهایش به فکر گســترش 
بازار خود اســت. به تازگی آخرین محصول 
یا به عبارتی آخرین کپی این کمپانی کراس 

اووری با 
الهام از طراحی پورشه ماکان بوده است.

 آریو S300 کپی کاملی از تویوتا آلیون مدل 
2007 اســت اما در بخش فنی از پیشــرانه  
ساخت میتسوبیشی اســتفاده می کند این 
 به این معنی نیســت که با یــک خودروی 
فوق العاده در بحث طراحی و پیشرانه روبه رو 
هستید چراکه کیفیت متریال و ساخت این 
خودرو چیزی شــبیه به شوخی است تا یک 

خودرو در کالس شهری.
 آریو در بازار با یک پیشــرانه چهارسیلندر 
خطی امــا با حجم هــای مختلــف عرضه 
می شود. اولی با حجم 1600 سی سی دارای 
حداکثرتوان 112 اسب بخار و گشتاور 151 
نیوتن متر  است که با گیربکس چهار سرعته 
اتوماتیک عرضه می شود و مدل دوم،  پیشرانه 
با حجم 1500 سی سی دارای حداکثر توان 
103 اسب بخار و گشــتاور 141 نیوتن متر 
است. که فقط با گیربکس پنج سرعته دستی 

به فروش می رسد.

 در بخش امکانات ایمنی و رفاهی نیز آریو به 
چهار تیپ تقسیم بندی شده است:

 STANDARD 1.5 دستی
 ELEGANT 1.5 دستی

 ELEGANT 1.6 اتوماتیک
 ROYAL 1.6 اتوماتیک

که در دو تیپ اول طبق اعالم سازنده تفاوت 
در رینگ خودرو است که در مدل استاندارد 

از نوع 15 اینچــی فوالدی و 
در تیپ الگانــت از نوع 15 
اینچی آلومنیومی اســت. 
فول تریــن مــدل آریو در 
نسخه ای به نام رویال عرضه 
می شــود که دارای امکانات 
انحصــاری نظیر ســانروف 
دوربین عقب، تهویه مطبوع 
اتوماتیک، چهار عدد ایربگ، 
سیســتم صوتي و تصویري 
 DVD مجهز بــه مانیتــور
باقابلیت پخش MP5 رادیو، 
پورت USB قابــل کنترل از 
روي غربیلــک فرمان مجهز به 

شش بلندگو-و GPS است.
در اینجــا 10 دلیــل را یادآور 
میشــویم تا فکر خرید این بی 
کیفیت بی نام و نشــان  را از سر 

بیرون کنید:

 1-نفوذ  زیاد صدای پیشرانه به داخل کابین 
حتی در سرعت های پایین.

 2-گیربکــس اتوماتیک با عملکــرد نا امید 
کننده و کند.

 3-استفاده زیاد از پالســتیک خشک و بی 
کیفیت در داخل کابین.

 4-ایمنی خیلی پایین در تصادفات.

  5-بــازار دســت دوم ایــن خــودرو بــه 
گونه ایی است که از پیداکردن خریدار برای 

خودرویتان نا امید خواهید شد.

 6-قرار گیری نامناسب صفحه کیلومترشمار 
که هنــگام رانندگی راننده را بــرای دیدن 

کیلومتر به زحمت می اندازد.

 7- امکانات رفاهی در مدل پایه نا امید کننده 
است.

 8-سیستم تعلیق تقریبآ تمام دست اندازها و 
پستی و بلندی راه را به شما یاد آور خواهد شد.

 9- استهالک باالی آریو.

10-کمبود لوازم یدکی و به دردسر افتادن 
خریداران برای تعویض قطعه معیوب.

مدیرعامل مجمع بازنشستگان استان اصفهان:
در پرداخت حقوق بازنشستگان اصفهان تاخیر نداشتیم

مدیرعامل مجمع بازنشستگان استان اصفهان گفت: تاکنون در پرداخت 
حقوق بازنشستگان اصفهانی تاخیر نداشتیم و حتی معوقات آن را پیش از 

موعد مقرر پرداخت کرده ایم.
منوچهر افتخار، درباره وضعیت پرداخت حقوق و مزایای بازنشســتگان 
کشوری، اظهار کرد: متاسفانه خبرهای نادرستی درباره وضعیت نامطلوب 
مجمع بازنشستگان استان اصفهان منتشر می شود، اما تاکنون در پرداخت 
حقوق بازنشستگان با تاخیر مواجه نبوده ایم و حتی این معوقات را پیش از 

موعد مقرر پرداخت کرده ایم.
وی همچنین در خصوص نشست هم اندیشی مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کشور با روسای کانون های بازنشستگی استان اصفهان، با مثبت ارزیابی کردن 
این نشست در خصوص حل معضالت بازنشستگان، گفت: ساخت پروژه خانه 

امید یکی از طرح هایی است که باهدف ایجاد باشگاهی برای اوقات فراغت 
بازنشستگان و قرار گرفتن در محیطی شاد و دور از افسردگی برای این قشر 

از مدت ها قبل در دست بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل مجمع بازنشستگان اســتان اصفهان افزود: در سفر مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشور به اصفهان نشستی با حضور 33 نفر از روسای 
کانون های بازنشستگی کشوری و نماینده کانون نیروهای مسلح و تامین 
اجتماعی در اســتانداری اصفهان و همچنین تعدادی از نمایندگان مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی برگزار و سپس ساخت پروژه خانه امید 
کلنگ زنی شــد. وی ادامه داد: این مکان در بخشی از مجموعه فرهنگی و 
تفریحی باغ غدیر واقع در خیابان عالمه امینی شرقی در زمینی به مساحت 

800 متر احداث خواهد شد.
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صادرات نیازمند 
برنامه است

صادرات یکی از مهم ترین منابع 
کســب درآمد در دنیای کنونی 
است و همه کشورها سعی بر این 
دارند، در دنیــای رقابتی خود از 
دیگر کشــورها پیشــی بگیرند 
تــا صــادرات بیشــتری انجام 
 دهند به همین دلیل اســت که 
جنگ های اقتصادی قرن حاضر 
بر ســر تجارت و علی الخصوص 
صادرات اســت به طوری که هر 
کشوری که قدرتمندتر باشد مانع 
صادرات کشــورهای رقیب خود 
می شود تا  این صادرات را در دست 
بگیرد . توسعه تجارت خارجي و 
به ویژه صادرات از عوامل موثر در 
توسعه اقتصادي کشورها محسوب 
مي گردد که مــي تواند عالوه بر 
رشــد اقتصادي، موجب افزایش 
توان رقابــت پذیري کشــورها 
درعرصه هاي بین المللي گردد. 
اما برخی از کشورها مانند آمریکا 
و کشورهای اروپایی سعی دارند 
به هر نحو ممکن صادرات جهان 
را در دست خود بگیرند و برای این 
کار حتی حاضر هســتند با دیگر 
کشورهای جنگ کنند. کاری که 

در حال حاضر ...



 صادرات 
نیازمند برنامه است

ادامه از صفحه یک:
...  کشــور آمریکا و سیاستمداران 
آن با کشورهایی چون ، چین ، کره 
شمالی و ایران انجام می دهند و مانع 
 صادرات محصوالت این کشــورها

 شده اند. 
البته در برخی موارد موفقیت های 
حاصله کم بوده است اما تالش های 

آنان همچنان ادامه دارد.
در کشور ایران توسعه صادرات غیر 
 نفتی یکــی از ملزوماتی اســت که 
سال ها پیش بر آن تاکید شده و حتی 
در سال 1376 بیست و نهم مهر ماه 
با تصویب شوراي فرهنگ عمومي 
کشــور، به عنوان روز ملي صادرات 
تعیین گردید تا بیانگــر عزم و اراده 
ملي در مجموعه دولت و مردم براي 
توسعه صادرات غیر نفتي و درنتیجه 
توسعه اقتصادي کشــور باشد. اما 
متاسفانه توجه به این امر بسیار کم 
بوده و اکنون که صــادرات نفتی ما 
با چالش رو به رو شــده است لزوم 
سخنان افراد آگاهی چون رهبری به 

خوبی درک می شود . 
ایشــان یکی از افرادی هستند که 
همواره تاکید داشــته انــد بر نفت 
کشور تکیه نکنید و سعی کنید در 
همه مســائل از ظرفیت های کشور 
و جوانان اســتفاده کنید. در همین 
رابطه تاکیدات دینی بسیاری هم به 

ما شده است:
امام علی علیه السالممی فرمایند:

تَعرَّضوا للتِّجاراِت، فإّن لَُکم فیها ِغنًی 
عّما في أیْدي الّنــاِس، و إّن اللَّ عّز و 

جّل یُِحبُّ الُمحَتِرَف األمیَن.
به کارهای تجــاری بپردازید که آن 
شما را از مال دیگران بی نیاز می کند. 
خداوند عز و جل پیشه ور درستکار را 

دوست دارد.
تعیین یــک روز از روزهای ســال 
برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ 
صادرات در میان توده مردم، تقدیر از 
سربازان و ایثارگران جبهه اقتصادی، 
فرصتی برای تبادل افکار، شناخت 
تنگناها و بررسی راهکارهایی برای 
رســیدن به هــدف واالی جهش 

صادرات است .
در این ســال ها تنش های سیاسی 
حاکم بر منطقه از یکسو و اختالفات 
سیاســی حاکم بر روابط ایــران با 
کشورهایی چون عربستان و امارات 
متحده عربی از سوی دیگر، کاهش 
مراودات اقتصادی ایــران را در پی 

داشته است. 
کاهش میزان صادرات در کشــور 
را می تــوان از دو دیدگاه بررســی 
کرد. دیدگاهی که مــی گوید:افت 
صادرات ایران، به تنش های سیاسی 
در منطقه ارتباط چندانــی ندارد؛ 
بلکه بیشتر به مشکالت زیرساختی 
و بانکی برمی گردد و دیگاه دیگر بر 
این باور است که: تنش های سیاسی 
مزید بر علت شــده و صادرات ایران 
به کشــورهای منطقه را تحت تاثیر 
قرار داده اســت.  اما به نظر می رسد 
ترکیبی از ایــن دودگاه بتواند دلیل 
منطقی برای کاهش میزان صادرات 

در کشور باشد. 
هرچند در ماه های گذشته به دلیل 
افزایش قیمت دالر، میزان صادرات 
نیز افزایش داشته است اما این افزایش 
صادرات به دلیل بی برنامه بودن باعث 
شــد بازار داخلی دچار چالش شود 
 و افزایش صــادرات کام مردم را تلخ 

کند. 
به هر حال به نظر می رسد افزایش 
میزان صادرات با تمام مزیت هایی که 
برای کشور دارد نیازمند برنامه ریزی 
بلند مدت است و یک شبه نمی توان 

به این مهم دست یافت. 
امیدواریم امروز به عنوان روز صادرات 
اولین گام ها بــرای هدف گذاری در 

این راستا انجام شود.

اقتصاد استان
02
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دیوان عدالت اداری برخی منابع درآمدی شهرداری ها را محدود کرده است
 شهردار کاشان گفت: دیوان عدالت اداری برخی منابع درآمدی شهرداری ها را محدود کرده است.

 سعید ابریشمی راد در دیدار با معاون عمرانی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با اشاره 
به مشکالت موجود بر سر راه شهرداری ها برای درآمدزایی پایدار، اظهار داشت: در حالی مدام صحبت از 
درآمدزایی پایدار شهرداری ها می شود که سازمان های شهرداری کاشان کد اقتصادی ندارند و دفاتر آنها 

از نظر اداره امور مالیات مورد قبول نیست.
وی ادامه داد: دولت در حالی از شهرداری ها انتظارات زیاد و مطالبه گری دارد که خود به این نهادها بدهکار است 

اما مردم شهرداری ها را یک نهاد دولتی قلمداد کرده و از آنها انتظار کار و اقدام دارند.
 شهردار کاشان با اشاره به اینکه اقدامات شــهرداری ها می تواند در تامین نظر مثبت مردم تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: 

می توان با همراهی و تعامل بخشی از مشکالت بین شهرداری ها و دولت را برطرف کرد.
وی تصریح کرد: دولت به وظایف خود در حوزه سیاست گذاری، حمایت  هدایت عمل کند.

ابریشمی راد اظهار داشت: در حال حاضر سیاست گذاری صحیحی در خصوص اقدامات شهرداری ها از سوی حاکمیت وجود ندارد که این 
موضوع به عدم شناخت از شهرداری ها بازمی گردد.

کاشت غالت در تیران و کرون بیش از 60 درصد کاهش یافت
 مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون گفت: کاشت غالت در این منطقه در سال زراعی گذشته به دلیل کاهش 

بارندگی بیش از 60 درصد کاهش داشته است.
محسن حاج عابدی افزود: در سال زراعی گذشته 950 هکتار از اراضی زراعی تیران و کرون به کاشت گندم 
اختصاص داشت که در مقایسه با سال های آبی قبل 64 درصد کاهش یافته است. مدیر جهاد کشاورزی 

شهرستان تیران و کرون ادامه داد: در همین مقطع زمانی کاشت جو نیز در 550 هکتار از مزارع انجام شد که 
در مقایسه با سطح زیر کشت حقیقی 57 درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به میزان برداشت گندم و جو در تیران و کرون یادآوری کرد: در سال زراعی قبلی بیش از دو هزار و 600 
تن گندم و بیش از هزار و 300 تن جو در این شهرستان تولید و به بازار عرضه شد. حاج عابدی با اشاره به اقلیم شهرستان و 

کاهش بارندگی ها گفت: با توجه به تهدیدهای بخش کشاورزی، تغییر الگوی کشت و تبدیل مزارع گیاهان پر مصرف آب به گیاهان 
با مصرف کم آب در دستور کار قرار گرفته و کاشت گیاهان دارویی و دانه های روغنی توصیه شده است. وی اضافه کرد: 300 هکتار از اراضی 
کشاورزی این شهرستان به کاشت گیاهان دارویی و بیش از 150 هکتار به کاشت کلزا اختصاص یافته زیرا این دو نوع گیاه مصرف آب کمتری 

داشته و سازگاری آن ها با موقعیت این منطقه بیشتر است.

اختالل در 
سیاست گذاری های 
دولت و رسوب مواد 

اولیه و تجهیزات تولید 
در گمرک ها به دلیل 
سهل انگاری دولت 

در حل مشکالت ارز 
چهار هزار و 200 تومانی 

باعث شد تا بسیاری 
از واحدهای صنفی و 

تولیدی از دریافت مواد 
اولیه محروم بمانند.

از دیگــر ســو، صــدور 
بخشنامه های متعدد ارزی 
و زنجیر زدن بر دســت و 
پــای صادرکننــدگان، 
باعــث شــد تــا اغلب 
تولیدکننــدگان در طی 
هفت ماه اخیر با ابهامات 
فراوانــی در تامین مواد اولیــه، تولید 
محصــول، صــادرات و بازگرداندن ارز 
آن به کشور مواجه شــوند و بسیاری از 
بنگاه های کوچک عمال از چرخه تولید 

خارج شوند.

    پدیده ارز 4200 تومانی
تک نرخی کردن ارز در چهار هزار و 200 
تومان اولین شوک مهم صنعت در سال 
97 بود که باعث بروز سلسله مشکالت 
دامنه دار در تامین مواد اولیه و صادرات 
محصوالت شد. مالک قرار گرفتن قیمت 
چهار هزار و 200 تومان بــرای دالر و 
ممنوع اعالم شدن سایر مبادالت ارزی، 
باعث ایجاد بازار ســیاه ارزی و تعمیق 

شکاف قیمتی این دو بازار شد.
از یک ســو، واردکنندگان با استفاده از 
رانت موجــود، بیش از چنــد برابر نیاز 
وارداتی کشور، کاال ثبت سفارش کردند 
و از دیگر سو، با غیر واقعی شدن قیمت 
ارز، صادرکنندگان با ابهــام بزرگی در 
صادرات خود مواجه شده و ترجیح دادند 

صادرات خود را متوقف کنند.
در همیــن رابطــه ســید عبدالوهاب 
سهل آبادی، رییس خانه صنعت و معدن 
ایران نیز اظهار داشت: خرید مواد اولیه 
صنعتگران، انتقال پول، صادرات کاالهای 
صنعت و معدن با ارز چهار هزار و 200 
محاسبه می شــود، اما نیازمندی های 
صنعتگران با ارز آزاد خریداری می شود، 
هم چنین مهم ترین مشکل صنعت این 
اســت که تولیدکننــدگان نمی دانند 
 چه بایــد کننــد و امیدی بــه آینده

 ندارند.
با این حال دولت طی چند بخشــنامه 
تالش کرد تا مشــکالت ناشــی از ارز 
چهار هــزار و 200 تومانــی رفع کند 
که موفق ترین اقــدام در این خصوص، 

راه اندازی بازار ثانویه بــود که با تاکید 
پارلمــان بخش خصوصــی و پیگیری 

فعاالن اقتصادی عملیاتی شد.
بــا راه انــدازی ایــن بازار، مشــکالت 
صادرکنندگان و واردکنندگان تا حدی 
رفع شد اما مشــکل اصلی همچنان در 
خارج از بازارها و در کف خیابان در حال 
رشد بود و هجوم سرمایه ها به بازار غیر 
رسمی، رفته رفته ثبات را از بازارها برد و 

بر کلیت اقتصاد تاثیر گذاشت.

    مشکل تامین مواد اولیه
در  اختــالل  ســو،  دیگــر  از 
سیاســت گذاری های دولت و رسوب 
مواد اولیه و تجهیزات تولید در گمرک ها 
به دلیل ســهل انگاری دولــت در حل 
مشکالت ارز چهار هزار و 200 تومانی 
باعث شد تا بسیاری از واحدهای صنفی 
و تولیدی از دریافت مواد اولیه محروم 

بمانند.
در همین رابطه، اکبر زاهدی شــهریور 
ماه امسال در خصوص وضعیت صنف 
کفش اصفهان و مشــکالت ایجاد شده 
برای این صنعت اظهــار کرد: وضعیت 
صنعت کفــش در اســتان اصفهان در 
حال حاضر به هیچ وجه مناسب نیست 
و اغلب کارگاه های کفش سطح استان 

تولیدی ندارند.
وی در ادامــه افــزود: دلیل ایــن امر، 
مشکالت متعدد ناشی از افزایش قیمت 
ارز اســت و در حال حاضر تولید برای 

تولیدکنندگان مقدور نیست.
رییس صنف کفاشــان استان اصفهان 
در خصوص تامین مــواد اولیه کفش و 
ارز مورد نیاز آن خاطرنشان کرد: حجم 
بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صنعت 
کفش هم اکنون در گمرک باقی مانده و 
تغییرات قوانین و بخشنامه ها باعث شده 
تا تولیدکننــدگان در تامین ماده اولیه 

خود عاجز بمانند.
زاهدی تاکید کرد: گمرک ادعا می کند 
چون این واردات قبل تر با ارز چهار هزار 
و 200 تومانی انجام شده در حال حاضر 
باید مابه التفاوت آن با ارز ثانویه پرداخت 
شود و از این رو از ترخیص کاال ممانعت 

به عمل می آورد.
وی اذعان داشت: مشکل فعلی تولید، 
عدم ثبات رویه دولت در سیاست گذاری 
ارزی و اقتصادی است و تولیدکننده باید 
مطمئن باشــد که می تواند ماده اولیه 
خود را به طور ثابت و مستمر در اختیار 

داشته باشد.

    عملکرد دستگاه ها ایده آل نبوده 
است

حمیدرضــا فوالدگر نیز معتقد اســت 
که در ســال جاری، عملکرد مجموعه 
دستگاه ها در تحقق شعار سال ایده آل 
نبــوده اســت. وی در ایــن خصوص 
اظهار کرد: رهبر معظم انقالب، امسال 
را در راســتای نام گذاری های قبلی به 
موضوعــات اقتصادی، ســال حمایت 
از کاالی ایرانــی نام نهادنــد و در این 
نام گــذاری، اهتمام بیشــتر دولت در 
حمایــت از کاالی ایرانی را خواســتار 

شدند.
وی در ادامــه افزود: با وجــود اینکه در 
گذشــته نیز اقداماتی برای حمایت از 
کاالی ایرانی صورت گرفته، در ســال 
جاری باید تالش بیشتری در این رابطه 

صورت می گرفت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی همچنین تاکید کرد: هدف اصلی 
از انجام سلسله سیاست های حمایت از 
کاالی ایرانی باید کاهش اتکا به واردات 

و افزایش استفاده از توان داخل باشد.
رییس کمیســیون ویژه تولید ملی در 
خصوص نقش مجلــس در حمایت از 

کاالی ایرانی خاطرنشان کرد: مجلس 
در سال جاری چندین گزارش نظارتی 
در خصوص اجــرای قوانیــن اجرای 
سیاســت های کلی اصــل 44، بهبود 
فضای کسب  و کار، اقتصاد مقاومتی و 

تولید  ارائه کرد.

    کمبود قانونی وجود ندارد
فوالدگر با تاکید بر اینکه از نظر مجلس، 
در حوزه حمایت از کاالی ایرانی از نظر 
قانونی کمبودی وجود ندارد گفت: با این 
حال در بودجه های ساالنه، برنامه های 
توســعه چهارم و پنجم، احکام دائمی 
برنامه های توسعه، قانون بهبود محیط 
کسب وکار و در بخشــی از قانون اصل 
44، مواردی برای حمایت از تولید قید 

شده است.
وی با اشاره به ظرفیت های قانون حداکثر 
اســتفاده از توان داخلی متذکر شد: در 
این قانــون، به زوایای مهمــی از نحوه 
حمایت از کاالی ایرانی توجه شده و با 
ســازوکارهایی که در نظر گرفته شده، 
می توان با افرادی که توجهی به حمایت 

از کاالی ایرانی ندارند برخورد کرد.
رییس کمیسیون ویژه تولید ملی یادآور 
شــد: عزم مجلس در حمایت از کاالی 
ایرانی کامل قرص و محکم است و تالش 
شــده تا در این برهه، نظارت بر اجرای 
قوانیــن حمایت کننــده تولید داخلی 
افزایش یابد و کمیسیون ویژه تولید ملی 
نیز گزارش های نظارتی خود را به صورت 

دوره ای به مجلس ارائه کرده است.
نماینده مردم اصفهــان در مجلس در 
پایان اظهار داشــت: در راســتای ارائه 
گزارش ها و نظارت دقیق بر دستگاه های 
مجری، ارتباط ما بــا وزارت خانه های 
صنعت، نفت و کشاورزی کامال نزدیک 
بوده و تالش داریم بــا وزارت خانه های 

نیرو و ارتباطات جلساتی داشته باشیم.

مجلس به نظارت خود ادامه خواهد داد؛  

 4700 شرکت تعاونی در اصفهانعملکرد نامطلوب در حمایت از کاالی ایرانی
 غیر فعال هستند

 مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان گفت: 
اکنون از مجموع هشت هزار شرکت تعاونی دارای مجوز این 

استان حدود چهار هزار و 700 واحد غیرفعال هستند.

علیرضا تیغ ساز موازی کاری را از جمله مشکالت شرکت های تعاونی 
برشمرد و افزود : در زمان حاضر سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشــاورزی برای شرکت های تعاونی 
مجوز صادر می کنند که هر یک از این شــرکت ها فعالیت مشترکی را 

دنبال می کنند. 
وی اظهارداشت : باید تمام شــرکت های تعاونی مجوزشان را از وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت و فعالیتشان از سوی این وزارتخانه 

رصد شود. 
وی ادامه داد : اگرچه قانون بر واگذاری 25 درصد فعالیت اقتصادی کشور 
تاکید دارد، ولی این شرکت ها نتوانستند به دلیل مشکالت موجود نقش 

خود را در اقتصاد ایفا کنند. 
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان با بیان این که 
این استان سه هزار و 300 تعاونی فعال دارد، تصریح کرد : بیش از 800 
هزار نفر در استان از خدمات تعاونی ها در بخش های تولیدی، خدمات و 

توزیع بهره مند می شوند. 
وی با بیان این که در شش ماهه اول سال جاری، 74 شرکت تعاونی در 
استان تشکیل شد، افزود : سه هزار و 580 اصفهانی در این مدت عضو 

شرکت های تعاونی شدند. 
به گفته وی استان اصفهان در شش ماهه اول امسال توانست رتبه دوم 

تعداد اعضای تعاونی های تشکیل شده در کشور را کسب کند. 
وی با اشاره به این که 11 درصد اعضای تعاونی های کل کشور در شش 
ماهه اول سال مربوط به اصفهان هستند، گفت : اصفهان پس از استان 
کرمان در رتبه دوم کشوری قرار دارد که برای یکهزار و 854 نفر فرصت 

شغلی ایجاد کرده است. 
تیغ ساز ادامه داد : بیشترین تعاونی ها در شهرستان های اصفهان، کاشان 

و نجف آباد فعالیت دارند. 
تیغ ساز با بیان این که اولویت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال 
97 رفع نیازهای شرکت های تعاونی از طریق تشکیل شرکت های تعاونی 
تأمین نیاز است، گفت : استان اصفهان با تشکیل سه تعاونی تامین نیاز 
تولیدکنندگان رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است و توانسته 20 
درصد از کل تعاونی های تامین نیاز تولیدکنندگان کشور را تشکیل دهد. 
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان اضافه کرد : با 
توجه به نقش شرکت های تعاونی های توسعه و عمران شهرستان در 
توسعه شهرستان ها و تفاهم نامه منعقده بین وزرای کشور و تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی از دیگر اولویت این اداره کل هماهنگی با مسئوالن استانی 

و کشوری به منظور رفع مشکالت این تعاونی هاست. 
تعاونی های استان اصفهان در زمینه های کشاورزی، صنعتی، معدنی، 
عمرانی، خدماتی، صنایع دستی و دانش بنیان فعالیت دارند که بیشتر آنها 

در دسته خدماتی با 35 درصد سهم از کل تعاونی، قرار دارند. 
از میان حدود 95 هزار و 82 تعاونی فعال در کشور، حدود 3.5 درصد آنها 
به تعداد سه هزار و 300 تعاونی با 800 هزار عضو و بیش از 55 هزار نفر 

نیروی کار در استان اصفهان هستند. 
استان اصفهان بیش از پنج هزار نفر عضو دارد. 

هفتمین ماه از ســال حمایت از کاالی ایرانی نیز گذشت و در 
سالی که انتظار می رفت جمیع سیاست های اقتصادی دولت و 
سایر قوا معطوف به تحقق این شعار باشد، حواشی سایر امور 

مانع از این کار شد.
هفتمین ماه از ســال حمایت از کاالی ایرانی نیز گذشت و در 
سالی که انتظار می رفت جمیع سیاست های اقتصادی دولت 
و سایر قوا معطوف به تحقق این شعار باشد، حواشی سایر امور 
مانع از این کار شــد. در این هفت ماه، دولت و سایر نهادهای 
تصمیم گذار اقتصادی آن قدر درگیر مسائلی همچون ارز، تورم 
و بی ثباتی بازارها شدند که حمایت از تولیدکننده و محصول 

داخلی تا حد زیادی به فراموشی سپرده شد.

گــزارش

فارس
گـــزارش
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      رییس خانه صنعت و معدن استان: خرید مواد اولیه صنعتگران، انتقال پول، صادرات کاالهای صنعت و معدن با ارز چهار هزار و 200 محاسبه می شود، اما نیازمندی های 
صنعتگران با ارز آزاد خریداری می شود.

خـــبــــر

خودروهای آفرودی بالی جان کویر های اصفهان

 

یک فعال محیط زیست گفت: اگرچه کویرهای اصفهان رو به نابودی است 
اما مسابقات رالی و حضور خودروهای آفرودی در این کویرها در تخریب 

هرچه زودتر بیابان ها اثر دارد.

مهدی بصیری در ارتباط با حضور خودروهای آفــرودی در کویر های اصفهان اظهار کرد: 
 فعاالن محیط زیست همیشــه با برگزاری مســابقات رالی در کویرهای اصفهان مخالف

 بوده اند اما سازمان محیط زیست با مجوزی که به هیئت اتومبیل رانی داده است، سال هاست 
که مسابقات رالی در بیابان های اصفهان برگزار می شود.

وی ادامه داد: بیابان های مناطق خشک یک الیه سنگ ریزه روی سطح خود دارند که به آن 
ذره بیابانی می گویند و برای جلوگیری از فرسایش بادی بسیار موثر است و مانع فرسایش 

بادی یا آبی می شود.

    ورود نمک های خاک کویر به مناطق مسکونی
این فعال محیط زیست با بیان اینکه خودرو های آفرود به گیاهان موجود در کویر آسیب میزند، 
گفت: پوشش گیاهی که در سطح کویر وجود دارد از سطح وسیعی از اطراف خود را حفاظت 
می کند و اگر دخالت انسانی وارد چرخه طبیعت شود به این مناطق آسیب جدی می رساند.

وی افزود: جانورانی که در این مناطق النه گزیدند نیز در اکوسیستم موثر هستند و اگر آسیب 
ببینند به طبیعت نیز آسیب وارد می شود همچنین کویر مکانی است که به دلیل خاک شوری 
که دارد نمک ساز است و زمانی که خودروهای آفرودی در این مکان تردد داشته باشند، همراه 

بادی که می آید نمک های خاک نیز جابجا شده و بعضا به سمت منازل مسکونی می رود.
بصیری با بیان اینکه بهم زدن اکوسیستم، خسارات زیادی بر جای می گذارد، اظهار کرد: 
چرخه طبیعت می تواند خودش را اصالح کند اما زمانی که انســان در آن دخالت می کند 

چرخه از حالت طبیعی خود خارج شده و آسیب های جدی می بیند.

    نمی توان به بهانه کویرهای رو به نابودی استفاده ناصحیح را مجاز دانست
وی با اشاره به اینکه کویرهای اصفهان رو به نابودی است، گفت: نمی توان نابودی کویرهای 
اصفهان را به طور قطعی اعالم کرد اما به دلیل بارش های کم در اصفهان،  کویر ها رو به نابودی 
خواهد رفت اما بر اثر تغییرات آب و هوایی قابل ترمیم خواهند بود اما نباید گفت کویر روبه 

نابودی است و می توان از آن به طور ناصحیح استفاده کرد.
این فعال محیط زیست اضافه کرد: مسابقات رالی و استفاده از خودروهای آفرودی تقلید 
از آمریکایی ها محسوب می شود. با اینکه فعاالن محیط زیســت آمریکا با این حرکت در 
کشورشــان مخالف بودند و اعتقاد داشتند نباید طبیعت دستکاری شــود، اما در ایران با 
دستکاری طبیعت و ساخت جاده برای اســتفاده از ماشین های آفرودی آسیب بزرگی به 

بیابان ها خواهند زد.

مهر
خـــبــــر

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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سامانهمدیریتمعابرراهاندازیمیشود
معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: با راه اندازی سامانه مدیریت معابر تمام بزرگراه ها، خیابان ها و معابر 

اعم از خیابان و پیاده روها شناسنامه دار خواهد شد.
ایرج مظفر اظهار کرد: به زودی با راه اندازی سامانه مدیریت معابر، شهروندان می توانند به صورت آنالین هر نوع 
خرابی در شبکه معابر شهر را از طریق گوشی های اندروید گزارش دهند تا پس از بازدید کارشناسان، عیوب 

احتمالی رفع شود.
وی با بیان اینکه اقداماتی که در شهرداری انجام می شود، جزء اموال و دارایی های شهر محسوب شده و باید یک 

مدیریت منسجم با کارآیی باال بتواند این دارایی ها را مدیریت کند، افزود: معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان باید 
مدیریت و نگهداری پل ها، معابر و ساختمان ها چه از نظر امور بنایی و چه از نظر امور تأسیساتی را انجام دهد، از این رو سامانه های مدیریت 
معابر، مدیریت ابنیه سنگین )پل ها( و مدیریت ابنیه کوچک راه اندازی شده تا بتوانیم تمام ابنیه را شناسنامه دار کرده و بر اساس آن 

بازدیدها و تعمیرات دوره ای انجام شود. معاون عمران شهری شهردار اصفهان ادامه داد: مهمترین سازه های شهری که همان پل ها است، از سال ها 
پیش به صورت دستی شناسنامه دار شده بود، اما در یک سال اخیر به سامانه الکترونیکی و هوشمند تبدیل شد تا بازدیدهای دوره ای و اقدامات 

پیشگیرانه بر روی سازه ها و ابنیه انجام شود تا در آینده هزینه های هنگفتی به شهر تحمیل نشود.

تخصیص۱۹.۵میلیاردتومانبرایحوزهآبخیزداریدرسمیرم
 استاندار اصفهان گفت: در صورتی که مردم به سمت اجرای طرح های گلخانه ای حرکت کنند، حداقل 

نیمی از هزینه آن را به صورت کمک های بالعوض خواهیم پرداخت.
محسن مهر علیزاده  با اشاره به گستردگی خشکسالی در شهرستان سمیرم اظهار کرد: با توجه به بحران 
خشکسالی استان اصفهان باید به سمت تغییر الگوی کشت و کاشت محصوالت کم آبی همچون گل 

محمدی حرکت کنیم. وی ادامه داد: در صورتی که مردم به سمت اجرای طرح های گلخانه ای حرکت کنند، 
حداقل نیمی از هزینه آن را به صورت کمک های بالعوض و بخش دیگر هزینه های آن را به صورت وام های 

شش درصد تامین خواهیم کرد.  استاندار اصفهان با اشاره به کمبود منابع آبی تاکید کرد: در رابطه با کشت گیاهان 
دارویی نیز همانند طرح های گلخانه ای و هر آنچه که به معیشت مردم مربوط باشد به همین صورت اقدام خواهیم کرد.

وی با اشاره به بحث گردشگری در شهرستان سمیرم تصریح کرد: در حوزه گردشگری سرمایه گذاران فعال در شهرستان فعالیت خود را 
آغاز کرده اند که این موضوع بسیار ارزشمند بوده، در منطقه گردشگری قره قاچ باید موضوع سد آن به زودی برطرف شود که مکاتبات آن با 
 تهران به زودی انجام خواهد گرفت. مهرعلیزاده با اشاره به تصمیمات گرفته شده در زمینه خطوط انتقال آب و احیاء قنوات به ویژه در موضوع

 آبخیزداری گفت: اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال برای رسیدگی به این موضوعات اختصاص یافته است.

وقتی تولید صنعتی تضعیف می شود؛

بینصیبیصنعتازنقدینگیوخروج۸۰درصدیسرمایهها

خبرهای دو خطیگردشگری

وضعیت ســرگردانی ســرمایه ها از طرفی و افزایش حجم 
نقدینگی ها از طرف دیگر باعث پمپاژ حجم عظیمی از پول 
در بازارهای اقتصادی شده است اما صنعت از بی نصیب ترین 
حوزه هــا در این میــان بوده تــا جایی که بــه گفته یک 
اقتصاددان»در این شرایط ۸۰ درصد از سرمایه گذاری ها از 

بخش صنعت خارج شده است«

ایرنا
گـــزارش

ایسنا
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اینترنت شبانه ؛ 
ماندن یا نماندن!

اضافه شــدن اینترنت شــبانه به 
بســته های اینترنتی اپراتورها که 
تغییراتی را در هزینه هایشان ایجاد 
کرده، اگرچه مخاطبانی هم دارد اما 
ظاهرا  در آستانه  حذف شدن قرار 
گرفته که علت آن نارضایتی برخی 
کاربران و هم چنین مقابله با فرهنگ 

شب زنده داری اعالم شده است.
این اینترنت شــبانه اخیرا موجب 
نارضایتی کاربرانی شــد که پیش 
از این حجمــی از اینترنــت را با 
پرداخت مبلغی دریافت می کردند 
اما اکنون حجم اختصاص یافته با 
همین مبلغ بین شب و روز تقسیم 
شده و گویی اینترنت روزانه سهم 
خود را با اینترنت شبانه به اشتراک 
گذاشته اســت یا مبلغی که برای 
بسته های اینترنتی دریافت می شد، 
با اضافه شدن اینترنت شبانه به این 
بسته های اینترنتی افزایش یافته 
اســت. محمدجواد آذری جهرمی 
- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات - 
درباره موضوع ارائه اینترنت ترکیبی 
شب و روز، اظهار کرده بود که ارائه  
بسته های ترکیبی شبانه و روزانه 
توسط اپراتورها ممنوع شده و دیگر 
نباید ارائه شــوند. هرچند نسترن 
محسنی - معاون بررسی های فنی و 
صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویــی- در این باره 
گفته بود: فروش بسته به این صورت 
که بخشی از حجم مخصوص شب 
و بخشی از آن مخصوص روز باشد، 
خالف مقررات نیســت بلکه باید 
میزان تعرفه در تمام شــبانه روز به 

یک میزان باشد.
اما برخی کاربران هستند که شاید 
به دالیلی  در این ساعت به اینترنت 
نیاز داشته باشند، به همین دلیل 
حذف کامل این بسته هاهم ممکن 
است موجب نارضایتی شود. بنابراین 
شاید بد نباشــد اپراتورها این حق 
انتخاب را به کاربــران بدهند که از 
بین اینترنت شبانه روزی، ترکیب 
اینترنــت روزانه و شــبانه یا حتی 
اینترنت مجزا برای شب و روز، یک 

مورد را انتخاب کنند.

ایسنا
خـــبـــر
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بسته حمایتی گردشگری 
 مرهمی بر معضالت 

هتل داران
 هتل داران کشور در 
نوسانات اخیر ارزی 
و افزایش هزینه ها ، با کاهش مســافران 
داخلی و خارجی مواجه شده اند و حال در 
انتظار ارائه بسته حمایتی هستند تا اندکی 

از مشکالتشان کاهش یابد.

پس از تدوین بســته اول ارزی دولت و تعلق ارز 
4۲۰۰ به کاالهای ضروری، صنعت گردشگری 
ایران با افزایش نرخ های سفر مواجه و جایگاه آن 

متزلزل شد.
برای مقابله با وضع پیش آمــده اقتصادی و در 
راستای اولویت دولت مبنی بر تقویت گردشگری، 
»علی اصغر مونسان« معاون رییس جمهوری و 
رییس سازمان میراث  فرهنگی، صنایع  دستی و 
گردشگری در حمایت از این صنعت، از ارائه بسته 
حمایتی در گردشگری در مرداد ماه سال جاری 
سخن گفت. بسته ای که موضوع آن مالیات بر 
ارزش افزوده، حمایت از جامعه هتلداران و دفاتر 

خدماتی مسافرتی خواهد بود.
همچنین در این بسته به مواردی چون قیمت 
هواپیمایی، تسهیل ورود گردشگران خارجی، 
نظارت بر مراکز اقامتی و ... اشاره شده است اما 
همچنان جزییات این بسته مطرح نشده است. 
چنانکه »محمد ثابت اقلیدی« مدیرکل نظارت 
و ارزیابی گردشگری سازمان اخیرا گفته است 

که »به دلیل جوانب مختلف بسته، باید از 
ســوی مجلس قوانینی تصویب و این بسته از 
سوی برخی سازمان ها و ارگان ها مورد تایید و 
حمایت قرار گیرد تا در نهایت بشود آن را به دولت 
ارائه داد.« او با اشاره به روند زمانبر بودن آن بیان 
کرده است که »در این بسته به نکات مختلفی 
اشاره شــده و تحریم های آبان ماه را نیز لحاظ 
کرده ایم تا با توجه به اتفاقات آینده که ممکن 
است کل کشور را تحت تاثیر قرار دهد آمادگی 

داشته باشیم.«
همانطور که اشاره شــد یکی از موضوعات این 

بسته، حمایت از جامعه هتل داران است. 
»جمشید حمزه زاده« رییس جامعه هتلداران 
ایران با انتقاد از تحمیــل عوارض و مالیات های 
مختلف توسط ســازمان مالیات و شهرداری ها 
بیان کرده است که »هتل ها به دالیل مختلف از 
سوی ماموران سازمان بیمه نیز جریمه می شوند 
 حتی از سوی شهرداری ها می بینیم که نگاه ها 
ســلیقه ای و عوارض متفاوتی وضع می شود...، 

هتلداران با مشکالت زیادی روبرو شده اند.« 
موضوع دیگری که برخی از هتل ها با آن مواجه 
هســتند، جریمه وام های بانکی و هزینه های 

سنگین حامل های انرژی است. 
در این باره حمزه زاده گفته است: اکثر دوستان 
ما وام های سنگین گرفته اند و امروزه به دالیل 
شرایط سخت قادر به پرداخت نیستند و بسیاری 
منتظرند تا این جرایم زیاد شود و هتل را مصادره 

کنند.
وی درباره هزینه حامل های انرژی در نخستین 
همایش سراسری هتلداران ایران در اوایل مهرماه 
بیان داشت: هزینه حامل های انرژی باال رفته و اگر 

در گذشته هزینه آب برای یک هتل دو ستاره ۱٥ 
میلیون تومان بود؛ این میزان در حال حاضر به ٦۰ 

میلیون تومان رسیده است.
حمزه زاده بیان کرد: موضوع دیگر درباره دریافت 
نرخ ارزی از گردشگران خارجی است. امروزه باید 
گفت عمال هتل ها را مفت به خارجی ها می دهیم. 
هتل سه ستاره فولبرد ۱۰ یا 8 دالر است در واقع ما 
هتل ها را ارزان به گردشگران خارجی می دهیم. با 
تدوین راهکارها این موافقت گرفته وهتل ها را به 

قیمت ارزی به گردشگران خواهیم داد.
وی در این همایش خواسته های جامعه هتلداران 
ایران را چنین جمع بندی نمود: عالوه بر موضوع 
معافیت صد درصــد مالیاتی بــرای یک دوره 
مشخص، کاهش هزینه  های حامل های انرژی، 
دریافت نرخ ارزی از گردشگران خارجی، تعیین 
تکلیف وضعیت مهمانســراهای دولتی و مراکز 
اقامتی غیرمجاز از جمله درخواست های ما در 
بسته حمایتی اســت که قطعا می  تواند سبب 

پیشرفت صنعت گردشگری شود.
»ایمان یعقوبی« مسئول روابط عمومی و تبلیغات 
گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی  در این 
باره گفت: این گروه پنجاه سال سابقه ارائه خدمات 
و پذیرایی دارد. این مجموعــه هتل ها با تعداد 
٥4 هتل و اقامتگاه در سراســر کشــور، بخاطر 
بدهی های دولت، از آن جدا و ســهام آن به طور 
٥۰- ٥۰ بین سازمان تامین اجتماعی و صندوق 
بازنشستگی کشوری تقسیم و اداره آن خصوصی 
شد.  یعقوبی با اشاره به کاهش شمار گردشگران 
خارجی از کشورهای اروپایی و آمریکا در سه ماه 
اخیر، گفت: البته این منزله صفر شــدن بازار ما 
نیست. وی درباره راهکارهای مقابله با این وضعیت 
گفت: صنعت هتلــداری، از ارائه خدمات درآمد 
دارد نه از تولید کاال و این صنعت وابسته به رونق 
گردشگری است. بنابراین ما برای حفظ صنعت 
هتلداری در سطح کالن به دنبال تقویت هویت 
ایرانی هســتیم و بدین منظور کمپین گردش 
ایرانی را راه انداخته ایم .مسئول روابط عمومی و 
تبلیغات گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی 
تصریح کرد: تنها راه برون رفت از شرایط فعلی، 
توسعه و رونق گردشگردی داخلی است و کمپین 
گردشگری ایرانی می تواند کمکی کند. مجموعه 
ایرانگردی و جهانگردی مجــری ارائه تورهای 
بازنشستگی کشور است و تخفیف ٥۰ درصدی 
برای بازنشســتگان در نظر گرفته شــده است. 
همچنین باتوجه به کاهش حضور گردشگران 
اروپایی، ما باید در ورود گردشــگر از کشورهای 
همسایه و کشورهای عربی سرمایه گذاری کرد 

که ما هم از آنان بی بهره نیستیم.
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 نسبت بین فعالیت بانک ها 
بــا رونــق فعالیت های 
تولیــدی از آن دســته 
مقوالت حساســی است 
که اگر به درستی تنظیم 
نشــود، می تواند جلوی 
رشد و توســه اقتصادی 
را بگیرد؛ بانک ها در کشــورهای در حال 
توســعه مانند کشــور ما باید عالوه بر 
فعالیت های مالی که دارند، تمرکز خود 
را بر حمایت از تولیدات صنعتی بگذارند. 
بانک ها با فراهم کردن تسهیالت مالی در 
موقع مناسب می توانند بستری برای رشد 

فعالیت های تولیدی باشند.
در چنین حالتی رشد نقدینگی متناسب 
با رشــد ثروت در جامعه خواهــد بود و 
پدیده هایی مانند تــورم یا کاهش ارزش 

پول به این راحتی ها بروز پیدا نمی کند.

    پول بدون پشتوانه ثروت هم نمی آورد
با این حال اگر رشــد فعالیت های مالی 
در یک جامعه بیشــتر از اندازه معمول و 

ظرفیت اقتصادی آن جامعه باشــد، پول 
بیشتر لزوما به معنای ثروت بیشتر نخواهد 
بود؛ امری که احتماال ادامه آن با افزایش 
حجم نقدینگی و بروز تورم همراه خواهد 

بود.
این مســاله می توانــد تبعــات زیادی 
برای اقتصاد کشــورها داشــته باشد که 
افزایش فعالیت های سوداگرانه، تضعیف 
فعالیت های صنعتی و کاهش اشتغال از 
جمله آن ها خواهد بود. در این باره با یکی 
از اقتصاددان متخصص در حوزه مسائل 

صنعتی گفت وگویی داشته ایم.
محمدقلی یوسفی - عضو بازنشسته هیات 
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی - با بیان 
این که ایران به  دلیل اقلیم خشک با مشکل 
کشاورزی روبرو است، اظهار کرد: از این رو 
ما باید بر تولید صنعتی متکی باشیم. برای 
این که تولید در کشور ما رونق پیدا کند، 
باید شرایط تولیدی فراهم شود. قوانین 
ثابت یکی از آن شرایطی است که می تواند 
باعث ایجاد امنیت ســرمایه گذاری و در 

نهایت رشد تولید شود.
وی ادامــه داد: بــا این حــال در جامعه 
ما شــرایط نهادی اجازه رشد را به تولید 
نمی دهد. نهادهای قانونی ما به ســمت 
حمایــت از تولیــد نمی رونــد، چراکه 
دولتمردان عموما برای حفظ شــرایط 
موجــود کار می کنند. آن هــا به منظور 
اهداف انتخاباتی یا سیاســی خود به این 
فکر می کنند که در جامعه سطح مصرف 

در چه حدی است اما به این فکر نمی کنند 
که اوضاع تولید چگونه است.

    روانه ارز نفتی، تورم و نقدینگی می سازد
او با تاکید بر این که ما از یک طرف دارای 
ثروت عظیم منابع طبیعی و نفت هستیم 
و از ســوی دیگر نمی توانیم برای تولید 
استفاده کنیم، تاکید کرد: زمانی که ارز 
حاصل از فروش محصوالت نفتی را وارد 
بازار می کنیم، باعث ایجاد تورم و نقدینگی 
می شود. در چنین شرایطی تجارت رشد 

بیشتری نسبت به تولید خواهد داشت.
وی با بیان این که در شرایط رونق تجارت 
بانک ها خلق پــول می کنند، اظهار کرد: 
بانک ها از طریق خلق پول به بانک مرکزی 
اتکا می کنند که همیــن باعث افزایش 
پایه پولی در اقتصاد می شــود. زمانی که 
نقدینگی در اقتصاد تولید می شود، دولت 
مجبور است برای جبران بدهی های خود 

از بانک مرکزی قرض کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به این که دولت 
یازدهم برای کنترل نقدینگی در ابتدای 
کار خود نرخ ســود بانکی را افزایش داد، 
گفت: در چنین شــرایطی بســیاری از 
سرمایه داران ترجیح دادند سرمایه های 
خود را در بانک ها بگذارند و از ســود آن 
استفاده کنند. در نتیجه این شرایط تولید 

جذابیتی برای سرمایه گذاران نداشت.
یوســفی همچنین عدم تــوان برخی از 
صنعت گران در اعاده وام های خود را یکی 

دیگر از علل افزایش نقدینگی ارزیابی کرد، 
به این صورت که این صنعت گران به دلیل 
عدم توان پرداخت بدهی های بانکی خود 
مجبور شــده اند وام های خود را تمدید 
کنند و همین باعث شد نقدینگی افزایش 

پیدا کند.

    پیامدهای تضعیف تولید صنعتی 
او در ادامه با اشاره به پیامدهای تضعیف 
تولیــدات صنعتی بیــان کــرد: زمانی 
که تولیدات صنعتی ضعیف می شــود، 
بسیاری از مشــاغل هم از بین می روند، 
چراکه این صنعت است که می تواند قابلیت 
اشتغال زایی باالیی را فراهم کند. از سوی 
دیگر اگر تولید صنعتی رونق بگیرد، به دلیل 

توزیع ســرمایه  و تولید اشتغال که از این 
طریق انجام می شود، می تواند در ایجاد 

عدالت اجتماعی هم اثرگذار باشد.
یوســفی هم چنیــن بــا بیــان این که 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصی روی 
ماشین آالت صنعتی بسیار کم تر از گذشته 
شده است، آمار سرمایه گذاری های بخش 
خصوصی در این حوزه را حدود شــش 
درصد ارزیابی کرد که نسبت به گذشته 

روندی کاهشی داشته است.

    افت ســرمایه گذاری در حوزه 
ماشین آالت صنعتی

وی با بیان این که حتی دولت هم در حوزه 
ماشین آالت صنعتی سرمایه گذاری نکرده 

است،  گفت: سرمایه گذاری دولت برروی 
ماشین آالت صنعتی تنها ۰.۹ درصد است. 
همچنین سهم صنعت در تولید ناخالص 
داخلی به ۱4 درصد کاهــش پیدا کرده 
است، در حالی که این نرخ در دنیا حدود 

۲٥ درصد است. 
او در پایان با تاکید بر این که 8۰ درصد از 
سرمایه گذاری ها از بخش صنعت خارج 
شده اســت، پیامد چنین شــرایطی را 
اشتغال زدایی گسترده از فضای اقتصادی 
ارزیابــی کــرد و گفــت: از برنامه های 
اشتغال زایی دولت تنها ۱٥ درصد آن ها 
محقق شده اســت؛ این یعنی این که 8٥ 
درصد مابقی مشاغل مدنظر دولت ایجاد 

نشده است.

 زمانی که تولیدات 
صنعتی ضعیف 

می شود، بسیاری از 
مشاغل هم از بین 

می روند، چراکه 
این صنعت است 

که می تواند قابلیت 
اشتغال زایی باالیی را 

فراهم کند.

       نوبخت با تاکید برلزوم اســتفاده از ظرفیت کشور برای خنثی کردن اثرات تحریم، گفت: یکی از 
برنامه های دولت، نوسازی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بافت های فرسوده با هدف رونق تولید و اشتغال است.
       سرپرست وزارت تعاون، کار با بیان اینکه سرپرستان خانوار با درآمد کمتر از سه میلیون، مشمول 
سبد کاال می شوند گفت: جمعیت تحت پوشش و مبلغ قابل شارژ در نشست فردای دولت نهایی می شود.
       سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( در اطالعیه ای ضمن تاکید بر اینکه خودروسازان 

حق افزایش خودسرانه قیمت ندارند، اعالم کرد: قیمت های بازار آزاد خودرو باید کاهش یابد.
       وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: اکنون دو ماهواره دانشگاه های »امیرکبیر« و »شریف« آماده 

پرتاب است که امیدواریم با پرتاب این ماهواره ها، مردم از ثمره آن بهره  مند شوند.
       رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: با توجه به اینکه تعرفه صادرات سوریه 

به کشورهای عربی صفر است، این کشور می تواند مبدا صادرات کاالهای ایرانی باشد.
       سازمان گسترش و نوسازی صنایع: ارایه پیشنهاد اصالح قیمت از سوی خودروسازان به مراجع 
ذیربط از قبیل سازمان حمایت یا ستاد تنظیم بازار، ضرورتا به مفهوم پذیرش آن درخواست نخواهد بود.
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برتری ایده های سه گروه در رویداد قرآنی»طلوع برکت«
 رویداد استارت آپی اسالمی -قرآنی طلوع برکت از سوی مرکز رشد واحد های فناوری هنرهای قرآنی 

سازمان جهاددانشگاهی برگزار شد.
این رویداد با هدف حمایت از کسب وکارهای نوپا در حوزه اسالمی-قرآنی از سوی مرکز رشد واحد های 

فناور و هنرهای قرآنی در طول سه روز برپا شد.
در این رویداد سه روزه کارآفرینان جوان با حضور در فضایی شبیه سازی شده به محیط واقعی و با مشارکت 

گروهی با بوم کسب و کار، طرح کسب و کار، طراحی و توسعه محصول، صنایع خالق و فرهنگی، گرافیک، فنی 
و برنامه نویسی، بازاریابی،تامین مالی، اصول و فنون مذاکره ، حل مساله،فن بیان و فن ارائه آشنا شدند.

در این رویداد مصطفی حسین پور، دبیر اجرایی استارت آپ اسالمیـ  قرآنی »طلوع برکت« گفت: استارت آپ ویکندی 
است که با زمینه اسالمی وقرآنی فعالیت می کند که دانشجویان در این استارت آپ ها از طریق ثبت نام در سایت شرکت می کنند.

وی با اشاره به رویکردهای این استارت آپ افزود: گردشگری،هنرهای تجسمی،معماری دکوراسیون ،اسباب بازی و بازی های رایانه ای سالمت 
و محصوالت حالل و تولید محتوای چند رسانه ای واپلیکیشن و بانکداری اسالمی محورهای این استارت آپ بوده است. بدین صورت در روز 
اختتامیه که پنجشنبه 26مهر ماه برگزار شد گروه های برتر این استارت آپ به ترتیب شانتاژادبی،نبات و صندوق قرض الحسنه صفر بوده اند.
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نفوذ فناوری 
بالکچین در 
بازی بزرگ 

 سرمایه گذاران

با پیشرفت روزافزون فناوری نه تنها 
کســب و کارهای سنتی و کاالها و 
خدمات تغییر شکل  می دهند بلکه 
در برخی موارد مفاهیم یک حوزه 
و چارچوب هــای آن به کلی تغییر 

 می کنند.
یکی از حوزه هایی که در نمایشگاه 
جی تکــس 2۰۱۸ دبــی بســیار 
مــورد توجه اســتارتاپ ها و حتی 
 سرمایه گذاران قرار گرفته، پلتفرم 
 سرمایه گذاری غیرمتمرکز مبتنی 

بر فناوری بالکچین است.
این پلتفرم در اصل یــک نرم افزار 
بالکچیــن اســت کــه امــکان 
 سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران 
و جذب ســرمایه توسط تیم های 
استارت آپی را به صورت غیرمتمرکز 
فراهم کرده اســت. به گفته برخی 
 VC از بازدیدکنندگان، این اولین
غیرمتمرکز اســت که به همه این 
امکان را  می دهد که بدون دخالت 
واسطه ها، طرح های استارت آپی را 
مشاهده کنند، به صورت امن روی 
آنها  سرمایه گذاری کنند و از منافع 
آنها نیز منتفع شوند. استارت آپ ها 
نیز  می توانند با اطمینــان از یک 
فرآیند منطقی و روشــن، جذب 
سرمایه کنند و بدون نگرانی بابت 
دریافت پول و خدمــات، از پایگاه 
مشتریان عمده این پلتفرم به عنوان 

مشتریان اولیه، استفاده کنند.
»ویجــای« کــه بــه نمایندگی 
از یــک مجموعــه  ســرمایه گذار 
آمریکایی-اماراتــی در جی تکس 
2۰۱۸ دبی حضور فعــال دارد در 
خصوص پلتفرم GlobalVC و سایر 
پلتفرم های مشابه به خبرنگار اعزامی 
اتاق تهران به ایــن رویداد فناوری 
گفت: از مزایای استفاده از فناوری 
بالکچین در حوزه سرمایه گذاری 
که باعث ناکارآمدی سایر نهادهای 
 ســرمایه گذاری متمرکز  می شود 
 می توان به هزینه پایین بررســی و 
مدیریت طرح ها، شفافیت باال و عدم 
امکان دخالت سلیقه برخی مدیران 
در تصمیم گیــری، غیرمتمرکــز 
بودن و جهانی بودن این پلتفرم ها 
و ارائه اطالعات دقیق و بدون امکان 
دستکاری جهت سهولت و شفافیت  
در جــذب ســرمایه و همچنین 
فرآیندهای شفاف و مبتنی بر خرد 

جمعی اشاره کرد.
بــه گفتــه وی، ایــن مجموعــه 
 سرمایه گذاری سعی دارد تا با تکیه 
بر فناوری بالکچین نقش معامالت 
پولی در استارت آپ ها را کمرنگ تر 
کرده و بدون توجه به مناقشــات 
سیاسی فضای  ســرمایه گذاری در 

جهان را رشد دهد.
ویجای در ادامــه توضیح می دهد 
کــه در این مدل  ســرمایه گذاری 
در ازای پــول دریافتــی، توکــن 
ســهام ارائه  می شــود کــه کلیه 
حقــوق ســهام را داراســت و بر 
بستر بالکچین که یک بستر امن 
اســت، ذخیره  می شود. همچنین 
قرارداد حقوقــی در جهان واقعی 
نیز با استارت آپ منعقد  می شود و 
 بر بستر بالکچین، ذخیره خواهد 

شد.  
او در توضیحات بیشتر ادامه می دهد: 
هر  سرمایه گذار و استارت آپ در ازای 
کوین های سهامی خود، کوین های 
اشــتراک دریافــت  می کنــد که 
 می تواند آنها را نقد کرده، به دیگران 
 داده یــا با اســتارت آپ های دیگر، 

معاوضه کند.

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 

سر دبیر: مرضیه ربیعی
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا

 تلفن:031-32274500    
روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 

سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  
فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

 چاپ: گلریز
امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

    ١. تمرکز
 مدیر نیاز به تصمیم گیري هاي

 مهم دارد و ایــن تصمیم 
گیری ها، معمــوال طاقت 
فرساســت. وقتي صحبت 
از اتخاذ تصمیمات مهم به 
میان مي آید، اهمیت تمرکز 
نیز مطرح مي شود. براي مدیریت یک تیم 
باید پریشاني و هرج و مرج را از عملکرد روزانه 
خود حذف کنید. پیشــنهاد ما این است 
که چندکاره بودن را کنار گذارید و بر روي 
اولویت ها، تمرکز کنید. همچنین نگراني 
هاي حاشیه اي را از امور اصلي متمایز کنید.

    ٢. اعتماد به نفس
یک مدیر مي تواند با نشــان دادن چشم 
اندازي روشــن، همدلــي و مربي گري 
قدرتمند، اعتماد بــه نفس را به تیم خود 
القا کند. براي نشان دادن اعتماد به نفس 
دروني خود کافي اســت عالوه بر حفظ 
ظاهري محکم، مهرباني، سخاوت و احترام 

را نیز در اولویت رفتاري خود قرار دهید.

    3. صداقت
کارمندان بازتاب مستقیمی از ارزش هاي 
اعتقادي یک مدیر هستند. اگر همه چیز 
بر مبناي صداقت پیش برود، استعداد تیم 
به صورت هدفمندتر هدایت مي شــود و 
صرف مسائل حاشیه اي نخواهد شد. اگر به 
جای راستی و درستی، راهکارهای پیچیده 
را پیش بگیریم، پتانسیل کسب و کار را 
محدود خواهیم ساخت. برای دستیابی 
به اعتبار بهتر است که در تعامالت خود 
صداقت داشــته باشــید و فرهنگی این 

چنینی را در سازمان خود بنا گذارید.

    4. الهام
شاید این جمله را از دیگران شنیده باشید 
که »من انسان خود ساخته ای هستم«. 
اما باید بگوییم کــه چنین چیزی وجود 
ندارد. مدیران خود ســاخته نیســتند، 
آنها به این مســیر هدایت شده اند و یک 

 پتانسیل درونی دارند. نمی توان گفت که 
آموزش ها و مهارت ها نقشــی در روند 
مدیریت ندارند، ولی داشتن یک نیروی 
درونی برای مدیریت یک تیم از ملزومات 
است، اعتقادات شما از دورن شور و شوق 
دست یابی به آنچه می خواهید را ایجاد می 
کند. اگر قدرت الهامات درونی را بدانید، 
آن زمان هدایت دیگــران را نیز بر عهده 

خواهید گرفت.

    5. شور
شــما باید کاری را که انجــام می دهید، 
دوست داشته باشید. برای اینکه واقعا در 
چیزی به موفقیت برســید باید از لحاظ 
روحی برایتان خوشایند باشد. مهم نیست 
که چقدر ممکن اســت کسب و کار شما 
موفق شود، اگر نســبت به کار خود شور 
و اشــتیاق نداشته باشــید، هرگز راضی 
نخواهید بود و به طــور مداوم در معرض 
فشار قرار می گیرید. زمانی که حس کنید 
مجبور به انجام کاری هستید، مدیریت کار 

محقق نمی شود.

    6. نوآوری
در هر سیستمی با منابع محدود و امکان 
گســترش نامحدود، برای دست یابی به 
موفقیت، نوآوری و خالقیت ضروری است.  
نمی توان کسب و کار جدید و نوآوری را از 
یکدیگر متمایز دانست؛ همانطور که وجود 
تکنولوژی الزمه بقای یک سازمان است، 
نوآوری نیز تنها امید برای حل چالش ها 

محسوب می شود.

    7. صبر
داشتن صبر در امور واقعا نیازمند قدرت 
است، این توانایی به معنای آزمودن میزان 
تعهد به خود و اعتقادات خود است. مسیر 
دســت یابی به چیزهای بزرگ، همیشه 
دشوار اســت؛ اما بهترین مدیران درک 
این را دارند که چه زمانــی باید دالیل را 
رها کنند و چه زمانی باید در کار پایداری 
ورزند. اگر بینش بلند مدت شما به اندازه 
کافی مشخص باشد، صدها دلیل هم نمی 
 تواند شما را مردد کند. همه موارد گرد هم 
می آیند، مثل بازارهای خارجی، رقابت، 
تامین مالی، تقاضای مصرف کننده نیازمند 
و ... ممکن است نشان از این داشته باشد 
که شانس دست یابی به موفقیت بزرگتر، 

پیش روست.

   8. تفکر باز
یکی از بزرگترین رازهای مدیریت کسب و 
کارهای خوب این است که، این فرد با عزم 
و اراده قوی، اهداف رویا پردازانه خود را در 
سر می پرورانند و محدودیتی برای ذهن و 
توانایی های خود، قائل نمی شود. مدیران 
باید ذهن انعطاف پذیری داشته باشند، 
زمانی که کمپانی در مرحلــه راه اندازی 
و کسب و کار نوپاست، این امکان وجود 
دارد که برنامه ریزی برای آینده آن، بسیار 
گسترده در نظر گرفته شود. اهداف یک 
استارت آپ، ایستا نیست. تعهد شما باید بر 
روی سرمایه گذاری، توسعه و حفظ روابط 

بزرگتر باشد.

   9. قاطعیت
زمانی که با صدای محکــم، نگاهی نافذ 
 و رفتاری قاطعانه با دیگــران وارد تعامل 
می شوید، در آنها احساس اعتماد بیشتری 
ایجاد خواهید کرد. این رفتار در بلند مدت 
برای ایجاد یک تیم قوی تر، موثر خواهد بود.

    ١0. توانمندسازی
 در بسیاری از فلســفه های مدیریت، به

 آموزه های ورزشــکاران اشاره می شود. 
شاید یک تیم ورزشــی خوب، همیشه 
متشکل از ناب ترین استعدادها نباشد، اما 
باید مجموعه ای از چند مهارت، چندین 
نقطه قــوت و همچنین حــس اعتماد 

بین اعضا را به همراه داشــته باشد. برای 
 ساخت چنین تیم ممتازی باید بتوانید 
مســئولیت های موجود را در میان اعضا 
ایجاد کرده و به آنها توانمندی اجرا بدهید. 
شاید این کار سخت تر از این باشد که آن 
مسئولیت را خودتان انجام دهید، اما با این 
کار تیم قوی تری خواهید داشت و یکی از 
ارکان مدیریت را پیش برده اید. باید بتوانید 
قابلیت های افراد را بیابیــد و با واگذاری 
تعهدات و مســئولیت های کاری، از این 

قابلیت ها استفاده کنید.

    ١١. مثبت بودن
به منظور رسیدن به کسب موفقیت های 
عظیم، باید فرهنگ خوش بینی را در خود 
ایجاد کنید. فراز و نشیب های زیادی در 
کســب و کارها وجود دارد اما شیوع دید 
مثبت، پیشرفت شرکت را حفظ خواهد 
کرد. اما بدانید که این امر، مستلزم شهامت 
و بی باکی است. شما باید واقعا ایمان داشته 
باشید که امور غیر ممکن را ممکن خواهید 

ساخت.

    ١٢. سخاوت
شــاید هدف اصلی ما همیشه این باشد 
که بهترین را بــرای خودمان ارائه دهیم. 
 اما وقتی کــه به عنوان یــک کل، جمع
 شده ایم، باید بدانیم که زمانی رشد جمعی 
حاصل می شود که نسبت به دیگران نیز 
بخشده باشیم و برای کمک به آن ها پیش 

قدم شویم.

    ١3. تداوم
تمام کارهــای بــزرگ، نیاز بــه زمان 
دارند. تداوم در امور باعــث ادامه حیات 
کسب و کار خواهد شــد. یک مدیر باید 
بداند که هــر زمانی که متوقف شــود، 
دیگرانی نیــز که برای پیمودن مســیر 
 به او تکیه کــرده اند، متوقــف خواهند

 شد.

    ١4. ارتباطات
اگر دیگران از انتظارات شما آگاه نیستند 
و پس از مدتی تعامل خود را با شما قطع 
می کنند، واقعا مقصر خودتان هستید، 
زیرا برای آنها توضیحی نداده اید. گاهی 
بین افرادی که با هم کار می کنند، شکافی 
ایجاد می شود، ارتباطات است که در این 
 میان اعتــدال رفتاری بین افــراد را رقم
 می زند. همیشــه نیاز اســت که افکار و 

ایده ها مطرح شوند.

    ١5. پاسخگویی
شاید اینکه بخواهید مسائل را به تعویق 
بیندازید و یا آن را به دیگران واگذار کنید، 
کار آسانی باشــد اما یک مدیر همیشه 
پاسخگوست. شــخصی که هدایت تیم 
 را بر عهده دارد، نه تنها مســئولیت ها را 
می پذیرد، بلکه در قبال درخواست ها نیز 

متعهد است.

این گونه باشید؛   

خصیصه های مشترک در میان مدیران خوب

در هر سیستمی با 
منابع محدود و امکان 

گسترش نامحدود، 
برای دست یابی به 
موفقیت، نوآوری 

و خالقیت ضروری 
است.  نمی توان کسب 

و کار جدید و نوآوری 
را از یکدیگر متمایز 

دانست؛ همانطور که 
وجود تکنولوژی الزمه 

بقای یک سازمان 
است، نوآوری نیز تنها 

 امید برای حل 
 چالش ها محسوب

 می شود.

زمانی که یک کسب و کار نوپا شــکل می گیرد، فردی برای 
رهبری آن پیش قدم شده است که برای رسیدن به موفقیت 
و هدایت تیم، باید برخی از خصوصیت های ذاتی و رفتاری را 
داشته باشد. در این مقاله قصد داریم برخی از خصیصه های 
مشترک در میان رهبران خوب را بیان کنیم. با ما همراه باشید .

 
استارت آپ

آیا برای اجرای هر ایده ای به تاسیس استارت آپ نیاز دارید؟

اگر به پتانسیل باال و قابلیت مقیاس پذیری ایده  جدید خود ایمان  دارید، باید 
پیش از اجرای فرآیندهای تولیدی، خروجی های قابل  قبول برنامه هایتان را 

اثبات کنید.

»برنامه  بعدی ات چیســت؟« این جمله، یک سوال عمومی اســت که غالبا مدیران از 
کارمندانشان می پرسند. گرچه انتظار ندارند مخاطبشان، پاسخ خاصی به آن ها بدهد؛ 
چراکه می دانند کارمندان معموال به دنبال مسئولیت  بیشتر، فرصت  شغلی بهتر، یک دفتر 

کاری جدید یا شرکت در یک تیم یا دپارتمان متفاوت هستند.
اما ممکن است شما واقعا جویای چیزی کامال متفاوت باشید؛ مثال بخواهید تیم خودتان 

را بسازید یا کسب وکار جدیدی راه بیندازید. بسیاری از مردم فکر 
می کنند این همان زمانی است که باید شغل سابق خود را ترک کنند؛ 
اما آن ها اشتباه می کنند. شما می توانید هم زمان با حرفه ای که مدت ها 

است دنبال می کنید، ایده  نوآورانه  خود را پیگیری کنید.
شرکت های خوب همیشه از ایده های عالی و افرادی که می توانند به 
این ایده ها زندگی ببخشند، استقبال می کنند. آنچه شما نیاز دارید 
اراده و استقامت بی پایان، یک طرح کسب وکار حساب شده و مدبرانه و 

آمادگی برای شب بیداری  و کار زیاد است. 

    همیشه در اتاق هیئت ناظر حضور داشته باشید
شما باید همان فردی باشید که مفهوم اولیه  ایده را به فروش می رساند.

مسلما عالی و آرمانی خواهد بود اگر بتوانید به عنوان یک ایده پرداز، نقش 
قهرمان را به عهده بگیرید و از جایگاهی برتر، به آنچه می گذرد نگاه کنید. 
ولی موضوع این است که حتی بهترین شرکا و همکاران شما نمی توانند با 
همان اشتیاقی که شما ایده  خود را مطرح می کنید و نمی گذارید انحرافی از 

مسیر اصلی به وجود بیاید، به شرح برنامه های شما بپردازند. 
همیشه در جلسات مالقات با ســرمایه گذاران و مدیران حضورداشــته باشید؛ در غیر 
این صورت نمایندگی افکارتان را به دســت کسانی ســپرده اید که ممکن است پس از 
مدتی از شرح مفاهیم مورد نظر شــما، خسته شوند. مهم نیســت که درنهایت پیروز 
 می شــوید یا شکســت می خورید؛ اما الاقل هرگز بابت کوتاهی و قصورتان پشــیمان

 نمی شوید.
بهترین راه محافظت از ایده، این است که از همان مراحل اولیه، کیفیت تمام خروجی ها را 
کنترل کنیم. به دیگران نشان بدهید شما بهترین فردی هستید که می توانید به این ایده 
رنگ واقعیت ببخشید؛ زیرا واقعیت مهم دیگری نیز وجود دارد: همیشه افرادی هستند که 

فکر می کنند می توانند کار شما را بهتر از خودتان انجام دهند.

    در برابر انتقادات مقاوم باشید
اگر ایده  خوبی مطرح کرده اید که وضعیت فعلی بازار را به چالش می کشــد، احتماال با 
مخالفت های گوناگونی مواجه خواهید شد. برخی از مخالفان ایده  شما، رقیبانی هستند 
که در بازار حضور دارند و برخی دیگر، از گروه های سنتی صنعت شما بیرون می آیند. اجازه 

ندهید که این بازخوردها و انتقادات، شما را از ادامه  مسیر ناامید و دلسرد کند.
از طرف دیگر، ممکن است زمانی که برای فروش ایده، وارد معامالت اولیه شدید، شما را 
تحت  فشار بگذارند تا افراد جدیدی به تیمتان اضافه کنید. اگر می بینید پذیریش اعضای 
جدید، کمکی به پیشبرد اهدافتان نمی کند، در برابر این خواسته مقاومت کنید. به یاد 
داشته باشید که ایده های بزرگ، توسط افرادی پرورش می یابند که همفکر و هم عقیده اند.

شریل سندبرگ می گوید: »اگر بخواهید همه را راضی و خشنود نگه دارید، هرگز پیشرفت 
نمی کنید.« به لحاظ انسانی هم امکان پذیر نیست که بخواهید همه را متقاعد کنید و به 

اهدافتان هم پایبند بمانید. انرژی  خود را بایت چنین مسائلی هدر ندهید.

    بیش ازحد سرسخت نباشید
بسیار مهم است که به اصول خود پایبند و متعهد باشید. اما اگر اشتیاقتان به تعصب تبدیل 
شود، ایده  شما دیگر رشــد نخواهد کرد. به یاد داشته باشید که مراقبت از ایده و تعصب 
کورکورانه، باهم متفاوت اند. تعصب و سرسختی باعث می شود روانی و پویایی ایده را از 
دست بدهید و افراد هوشمندی را که واقعا قصد دارند به شما کمک کنند، از خود برانید. 
همیشه برای پیشروی آماده  باشید؛ اما آن قدر سریع حرکت نکنید که گزاره هایی را که به 
بهبود خروجی های شما منجر می شوند، نادیده بگیرید. کلید موفقیت شما این است که 
آنچه می خواهید انجام دهید، کدگذاری کنید و هدف نهایی تان را مشخص کنید تا بتوانید 
حرکتتان را روی نمودار درست، نگه دارید. اما درعین حال در برابر محدودیت های بودجه 
و واکنش های پیش بینی ناپذیر، منعطف باشید. گاهی اوقات ممکن است پیشنهاد هایی 
دریافت کنید که تضادی با هدف نهایی تــان ندارند و به صورت یک فعالیت مکمل، روند 

پروسه های شما را تسریع می کنند. نباید چنین فرصت هایی را از دست بدهید.
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کارمندان بازتاب مستقیمی از
 ارزش هاي اعتقادي یک مدیر هستند. 

اگر همه چیز بر مبناي صداقت پیش 
برود، استعداد تیم به صورت هدفمندتر 

هدایت مي شود و صرف مسائل حاشیه اي 
نخواهد شد. اگر به جای راستی و درستی، 

راهکارهای پیچیده را پیش بگیریم، 
پتانسیل کسب و کار را محدود خواهیم 

ساخت. 

زومیت
یـــادداشت



The architecture of New Julfa documents how 
Armenian Christian traditions were adapted to 
a Persian Islamic environment. The influence of 
the official Safavid architecture on the Armenian 
buildings was balanced by Armenian patrons 
who employed Armenian craftsmen and artists 
with a European training and imported artwork 
from Amsterdam and Venice. New Julfa’s 
buildings preserve a rich heritage of the applied 
arts, ranging from the 17th to the 20th centuries.
In the 1660s New Julfa had 24 churches that 
belonged to the Armenian Apostelic Church, 
as well as a few other missionary houses and 
chapels. Today 13 Apostolic churches are still 
standing. The most important are All Savior’s 
Cathedral and the churches of the Holy Mother 
of God, St. George, and St. Bethlehem. The others 
are St. James, St. Stephen, St. John the Baptist, 
St. Catherine, St. Nicholas, St. Gregory the 
Illuminator, St. Sargis, St. Minas, and St. Nerses.
(1) Ḵᵛāja Avetikʽ financed the erection of All 
Savior’s Cathedral between 1653 and 1664. All 
of its interior was adorned with floral stucco 
decoration and with frescoes, showing scenes 
from the Old and the New Testaments. The 
frescoes are the work of Varpet Minas (ca. 1600-
70), Yovhannēs Merquz (1635-1715), Tēr-
Kirakos, Barseł, and others.
(2) Parts of St. James’ Church date back to 1606, 
and it is therefore considered the oldest church 
of New Julfa. The small church, sometimes called 

chapel, is located at the entrance to the courtyard 
of the Church of the Holy Mother of God.
(3) The construction of the Church of the Holy 
Mother of God, built in 1613, was also financed by 
Ḵᵛāja Avetikʽ. Its sumptuous interior decoration 
combines frescoes, stucco reliefs, and tiles with oil 
paintings on canvas imported from Venice .
(4) St. George’s Church in the Pʽokʽr Mēydan 
quarter is one of New Julfa’s largest and most 
famous sanctuaries (Carswell, pp. 37-40; 
Hakhnazarian and Mehrabian, pp. 53-57; see i/
PLATE V). Since the construction of the church 
was financially supported by Ḵᵛāja Nazar, the 
second mayor of New Julfa (see i, above), it is 
also known as Ḵᵛāja’s Church. The church is a 
renowned pilgrimage site, since it houses a few 
stones from the Holy See in Ēǰmiacin .
(5) St. Stephen’s Church in the Yakobǰan 
quarter was built between 1613 and 1614. The 
construction of the largest church in New Julfa 
was made possible through the collective efforts 
of the quarter’s inhabitants.
(6) The Church of St. John the Baptist in the 
Čʽarsu quarter was originally dedicated to the 
Holy Mother of God .But it was rededicated, 
when its congregation obtained relics of St. John 
the Baptist, which are kept in a reliquary in the 
shape of a right hand. The church is therefore also 
known as the Church of the Holy Hand (Aǰi Žam).
(7) St. Catherine’s Church and Nunnery are also 
located in the Čʽarsu quarter, and their 1623 
construction was financed by Ḵᵛāja Exiazar. In 
1858, the nunnery housed the first New Julfa 
school for girls , and in 1967, parts of the complex 
were converted into an orphanage and a home 
for the elderly.
(8) St. Bethlehem Church is a magnificent edifice 
with a huge dome. Its construction was financed 
by Ḵᵛāja Petros Veliǰaneancʽ (see i, above). It 
has many frescoes attributed to Varpet Minas, 
Martiros, and Bogdan Saltanov. In the 1850s 
the church was on the verge of collapse, and Āqā 
Elizian ensured its restoration. 
(9) The Church of St. Nicholas the Patriarch is 
located in the Łaragel quarter and was at first 
dedicated to the Holy Mother of God. It was 
built around 1630 through the joint efforts 
of the quarter’s inhabitants. The church 
was rededicated to the patriarch, when the 
congregation was given one of the saint’s relics .
(10) The Church of St. Gregory the Illuminator 
was built in 1633, in the Pʽokʽr Meydan quarter, 
and Ḵᵛāja Minas financed its construction .

(11) St. Sargis’ Church was built in 1659, in the 
Erevan quarter. Donations from the congregation 
paid for the church building. The few preserved 
frescoes suggest that its whitewashed walls used 
to be covered with paintings. Shortly after its 
construction, the church served for about three 
decades as the seat of Yovhan Vardapet, a rival to 
the Primate of New Julfa, and so it is also known as 
Yovhan’s Monastery.
(12) St. Minas’ Church in the Tabriz quarter was 
built between 1658 and 1662. Its apse, niches, 
and pillars are completely covered with frescoes.
The plan of the churches follows that of the 
church in the Armenian provinces of Gołtan 
and Yernjak, which today is part of Nakhijevan, 
in particular the churches in Old Julfa, Agulis, 
Cʽłna, Bisti, Pʽaraka, Yayji, and Ramis. In general, 
the domed churches are derived from a central 
square plan, which is their dominant feature 
. The walls are built of brick and a mixture of 
clay and thatch, with a layer of gypsum as the 
final plaster coating; in Armenia, however, 
the churches have solid stone walls. A distinct 
characteristic of the churches of New Julfa is that 
they integrate into a building complex, thereby 
appearing more like monasteries than churches. 
They are surrounded by high, fortified walls, 
and have cells, community rooms, storehouse, 
and kitchen. Several entrances connect the 
complex with different streets, faciliting access to 
refuge in emergencies and dangerous situations. 
Some churches have a main sanctuary and an 
eastern chapel, which is called summer church. 
This typical feature of New Julfa churches is 
also found in the Armenian churches built by 
Julfan merchants in India.  All churches had 
wooden bells ,but today only a single specimen 
is preserved in St. Catherine’s Nunnery. St. 
Thomas’ Church was the first sanctuary with a 
bell, and it was therefore known as the Church-
with-a-bell.  The interior of Armenian Apostolic 
churches is not usually well lit, as semi-darkness 
is considered more appropriate for entering into 
the presence of God. The interior is simple and 
austere, and all decoration is concentrated on the 
facades, but not so in the New Julfa churches. Since 
the facades of Safavid mosques were lavishly 
adorned, the church facades in Persia had to be 
plain by contrast to avoid any impression of a 
competition between mosques and churches. 
The New Julfa architects therefore designed 
church interiors with richly decorated frescoes 
and tiles to compensate for their bare facades. 
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Hasht 
Behehst 
palace of 
Isfahan

The Hasht behesht 
historical palace of 
Isfahan is located 
in the middle of the 
city, in the Westside 
of Chahrbagh 
Abbasi Avenue, on 
the opposite side 
of Sheikhbahaee 
Street.
 This palace used 
to be one of the 
residences of the last 
Safavid rulers. The 
decorated tiles in 
this palace portrays 
the pictures of 
beautiful birds, 
predators, and 
reptiles. There is not 
much left from the 
vast garden of Hash 
Behesht, however 
a park was built 
around it after the 
Islamic revolution.
This historical 
palace which is 
still valuable and 
interesting is also 
known under the 
names of Hasht be 
Hasht, Hasht dar-e 
Behesht, and Bagh-e 
Bolbol; Hasht 
Behesht refers to 
the porch or eight 
gates of paradise.
This octagonal 
palace has four 
different facades. 
It seems that the 
northern side is the 
main façade, while 
the eastern side of 
the palace that faces 
the garden pool 
indicates the main 
façade.
The building was 
built 2 meters higher 
than the ground. The 
stairs in this palace 
were designed in 
such a way that two 
floors are connected 
to one another from 
different sides. Now 
the garden has been 
turned into a park, 
and registered in 
the list of national 
monument of Iran 
with the registration 
number of 227. 
Some trees, ponds, 
and mansions 
are the reminders 
of that historical 
garden. Its garden 
pavilion is now 
available for visitors.
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Any trip to Iran is made more pleasant by the 
many aspects of the local culture, from its food to 
the local famous (and seemingly favorite piece 
of info on US travel writing) sense of hospitality, 
to the emotional overload built up by the burst 
of colors that rules everywhere no matter what.  
That’s why the culture of Iran and of the legendary 
Persian empire is best seen through the colors of 
their sinuous art, sophisticated architecture, and 
welcoming traditions. 
 
White like Tehran’s Azadi Tower   
White as a symbol of purity in Iranian culture. 
White like Tehran’s symbol, the Azadi Tower, 
built in the early 1970s to celebrate the 
2500th anniversary of Persian monarchy and 
opened under the name of King’s Memorial 
Tower, changed into Freedom Tower after 1979 
Revolution. 

 Persian Blue as national color   
Blue as the national color in Iranian history, 
symbol of heaven and spirituality, here beautifully 
represented in the sophisticated decorations 
of the Imam Mosque in Isfahan’s main square 
Naqsh-e Jahan, but also present in Tabriz Blue 
mosque heavily damaged in the 1779 earthquake.  

Pink like Qajar roses   
Pink like the roses ever present in the decorations 
of Qajar-era buildings like the beautiful Nasir al 
Molk mosque in Shiraz.

  Gold like opulence  
 A culture of opulence, gold here is in the peacock 
tail shaped by the light seeping into the hole of 
the Sheikh Lotfollah mosque dome at sunrise in 
Isfahan.  

Desert hues 
 Shades of the desert that covers a great part of 
Iran’s soil. In cities like Yazd and Kashan, the 
desert is an important element of the culture and 
is evoked in many aspects of the daily life, such as 
the local architecture with the famous badgers, or 
windcatchers. 

 Kaleidoscopic like Persian carpets   
From the kaleidoscopic interior of Nasir al Molk 
mosque in Shiraz to Persian carpets all over the 
country, multicolored decorations always play a 
great role in the culture of Iran. 

 Sand like the immortal vestiges of the 
Achaemenids   
Sand hues are the main colors in all the vestiges of 
the ancient Achaemenid Empire, from Pasargadae 
to Darius the Great’s precious ceremonial capital 
Persepolis to the engraved funerary complex of 
Naqsh-e Rostam. 

 Green like lush Gilan province 
 Iran is not only desert, and the Caspian provinces 
of Gilan and Mazandaran make up in greenery for 
all the barren landscape of the central regions. In 
Iranian culture, green is the color of regeneration, 
heaven, and gardens, and that’s probably why 
picnicking is so important. 

 Silver like jewelry  
Silver like the color of luxury and jewelry, not 
necessarily the ornaments you wear but also the 
mesmerizing interplay of mirrors and lights in the 
Mirror Hall of the beautiful Narenjestan Garden 
in Shiraz.

  Turquoise like paradise   
 Turquoise as a mutation of blue, widely present 
in the masterpiece that is a Yazd Grand Mosque. 

 Red life fire. And saffron 
  The pride of Iranian cuisine, red saffron is a 
regular in the local culture and zereshk polo  
(saffron rice with sour berries) always a must for 
me when I go to Iran. Red is also the clay used to 
built charming Abyaneh near Kashan.

By 1640 New Julfa had grown 
into an important cultural center 
of high repute with many public 
buildings, including churches, 
markets, and bath houses, as well as 
private residences and workshops. 
Four bridges over the Zāyandarud 
connected the Armenian settlement 
with Isfahan, and today the Mārnun 
Bridge, the Ḵᵛāju Bridge, and the 
Čārbāḡ Bridge are still standing. The 
Čārbāḡ Bridge, commonly called 
Si-o-seh pol, is at the end of Čārbāḡ 
Avenue. For Armenians its 33 (Pers. 
si-o-seh) arches symbolize the 33 
years that Jesus Christ lived on earth, 
but the bridge is also associated with 
Allāhverdi Khan (d. 1662), a Safavid 
ḡolām of Armenian origin.



Currency

USD 42000

48394

54907
42190

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,186.5 $

SudokuNO 64  Solution: NO 63

Iranian diplomat Morteza 
Safari Natanzi said Sat. that the 
reason behind EU’s prolonged 
talks with Iran is because 
European countries are trying 
to find better ways to maintain 
banking ties and buy Iranian 
oil.
Speaking to Mehr News 
correspondent on Saturday, 
Chairman of the Iranian 
Parliament’s National Security 
and Foreign Policy Committee, 
Morteza Safari Natanzi, said 
talks with the EU on the 
future of the Iran nuclear 

deal is still ongoing, and the 
nuclear negotiating team are 
still holding several meetings 
with European officials on 
this topic.He said the reason 
behind the prolonged talks is 
that European countries are 
trying to make the conditions 
ready for the export of Iranian 
oil to Europe.
He quoted European officials 
as saying in the meeting with 
the Iranian side that they are 
seeking ways to maintain 
banking transactions between 
Iran and the EU.

 Expert says 
Iran inks 
contract 
with Syria in 
petrochemical, 
agricultural 
fields
Sa’dollah Zare’ei senior 
expert for regional 
issues said that Islamic 
Republic of Iran has 
signed different 
important contracts 
for rebuilding Syria.
Turning to the 
necessity of further 
participation of the 
Islamic Republic 
of Iran in Syria’s 
rebuilding process 
after the establishment 
of stability and security 
in this country, he 
added, “under the 
current circumstances, 
Syria has not yet 
attained complete 
stability, so that 
investor cannot invest 
in this country for 
rebuilding purposes, 
because, some parts of 
this country are still at 
the control of terrorists 
while the other parts 
are controlled by other 
countries such as 
Turkey.”
He reiterated, “since 
countries [including 
Qatar, Saudi Arabia, 
United Arab 
Emirates (UAE) and 
even Turkey] have 
played major role in 
spread of unrest and 
insecurity in Syria, 
these countries are 
not trusted by Syrian 
government and 
Damascus cannot 
easily trust them 
and in the short run, 
these countries 
will definitely face 
a negative response 
for entering into 
Syria with the aim of 
rebuilding this Arab 
country.”
Elsewhere he 
emphasized, “Islamic 
Republic of Iran has 
signed and sealed 
important contracts 
with Syria in various 
p e t r o c h e m i c a l , 
industrial and 
agricultural fields 
but the government 
cannot disclose 
them due to some 
considerations.”
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EU still in talks with Iran to find 
ways to buy Iranian oil

A source from the National Iranian Tanker 
Company said the company is shipping 
more than 20 million barrels of oil to 
Dalian.“As our leaders have said it will be 
impossible to stop Iran from selling its oil. 
We have various ways of selling our oil and 
when the tankers reach Dalian, we will 
decide whether to sell it to other buyers 
or to China,” the source said, without 
elaborating further.
So far, a total of 22 million barrels of 
Iranian crude oil loaded on supertankers 
owned by the National Iranian Tanker Co 
(NITC) are expected to arrive at Dalian in 
October and November, the data showed. 
Dalian typically receives between 1 
million and 3 million barrels of Iranian 
oil each month, according to the data that 
dates back to January 2015.

The Islamic country previously stored 
oil at Dalian during the last round of 
sanctions in 2014 that was later sold to 
buyers in South Korea and India. Some 
of the biggest refineries and commercial 
oil storage facilities in China are located 
in Dalian.One of 11 Very Large Crude 
Carriers (VLCCs) - Dune - discharged oil 
into a bonded storage tank at the Xingang 
section of the Dalian port on Oct. 8, Reuters 
reported last week.
The Xingang area is home to several tank 

farms including commercial and strategic 
reserves. China National Petroleum Corp 
(CNPC) [CNPC.UL] and Dalian Port PDA 
Co Ltd both operate commercial storage 
in the area, according to information 
on the companies’ websites.CNPC is 
not expecting any Iranian oil to arrive at 
Dalian, a source familiar with the matter 
said.Keeping oil in bonded storage gives 
the cargo’s owner the option of selling 
the oil into China or to other buyers in the 
region, Reuters reported.

New Delhi trying to start rupee-
rial operations for Chabahar Port
 India’s Shipping Secretary Gopal Krishna said 
the country is weighing a rupee-rial payment 
mechanism for the Chabahar project in Iran 
as it weaves a way around the US’s impending 
sanctions against Iran from Nov. 4, to kickstart 
the port that is considered critical to the 
country’s geopolitical and trade interests.
According to The Hindu BusinessLine, Krishna 
said, “we are trying for a rupee-riyal payment 
mechanism for Chabahar port project.”
“Basically, the guarantees will have to be given 
in rupees now instead of in dollars or euros,” he 
added.
The issue was discussed with a high-level 
delegation led by Mohammad Rastad, Deputy 
Minister and Managing Director for Ports and 
Maritime Organization, Islamic Republic of Iran, 
during a visit to India earlier this week. The plan 
to set up an alternative payment mechanism 
reveals that India is willing to go ahead with 
the project even if the diplomatic lobbying for 
a waiver from the US on Chabahar port project 
fails to yield results.
India’s bid to start commercial operations 
at the port has been held up due to banking 
challenges arising from the fresh round of 
sanctions imposed by the US.
India has picked Bandar Abbas-based Kaveh 
Port and Marine Services company to run the 
port as a stop-gap arrangement for 18 months 
till a full-fledged manage, operate and maintain 
(MOM) contractor is finalized by India Ports 
Global Pvt Ltd.
Iran-Azerbaijan automobiles to 
be exported to Russia
The Azerbaijan Republic deputy finance 
minister said on Friday that talks are underway 
to export automobiles jointly produced by 
Tehran and Baku to Russia and Georgia.
Niazi Safrov added that currently, capacity of 
the Russian and Georgian markets for sedans 
produced in southern Baku are being studied. 
The objective behind the establishment of the 
joint factory is to export some products abroad, 
in addition to meeting local demands, he said.
Joint productions of Iran Kodro and Azar 
Mash companies of Iran and Azerbaijan were 
displayed in the international exhibition in 
Moscow and this was unexpected for foreigners, 
he said.
Agreement to set up joint automaking factory 
was signed in August 2016 by Iran Khodro 
and Azar Mash. The production capacity of the 
factory was put at 10,000 automobiles a year.
The Joint factory was inaugurated during 
President Hassan Rouhani’s visit to Baku this 
year.

An unprecedented volume of Iranian 
crude oil is set to arrive at China’s 
northeast Dalian port this month 
and in early November before 
U.S. sanctions on Iran take effect, 
according to an Iranian shipping 
source and data on Refinitiv Eikon.

Iranian oil’s exports continuing 
despite US sanctions threat

news

Agro official: Iran exports flowers, 
ornamental plants to 30 countries
 According to official figures Iran exported flowers and 
ornamental plants valued at $25 million to 30 countries in the 
year to March 21, 2018, said the head of Ornamental Plants 
Research Center of the Iranian Agricultural Jihad Ministry.
Speaking to Iran Daily, Mohammadreza Shafi’ei added this 
comes as unofficial data put the country’s exports of flowers 
and ornamental plants at $50 million in the same period.
Further elaborating on this, he said it is likely that, due to 
any given reason, a part of the products’ exports has not 
been registered officially as some businessman refrain from 

announcing the exact amount of exports or some send a limited 
amount of their products to foreign markets unofficially as the 
Islamic Republic of Iran Customs Administration laws and 
regulations allow them to do this.
He said the overseas sales of flowers and ornamental plants 
can fetch the country $1 billion in a short period of time, in case 
the ground is prepared to this end.The central Iranian cities 
of Mahallat and Varamin are home to the vastest area under 
cultivation of flowers and ornamental plants in the country 
growing the greatest diversity of such floral products, Shafi’ei 
noted.
“Mahallat, alone, accounted for over $20 million of the 
country’s total exports of flowers and ornamental plants in the 

year to March 2018.”
He put the the industry’s global 
annual turnover at $150 billion, 
expressing regret that although 
Iran accounts for 1.5 percent of 
the world’s yearly production, its 
share of the international exports 
of these products fails to exceed 0.1 
percent.
“We are required to put in a more effective 
performance in the fields of harvesting, sorting, packaging 
and providing maintenance for the products and improve our 
marketing activities to identify new export destinations.”

 Putin: Russia Getting 
Rid of US Dollar Matter 
of National Security
Sanctions are forcing Russia to find 
alternative settlement currencies to 
the US dollar to ensure the security of 
the country’s economy, according to 
President Vladimir Putin.
 “We are moving to the de-dollarization 

of the economy. We are doing so not 
because we want to undermine the 
dollar, but because we want to ensure 
our security. We are constantly 
facing sanctions, they do not give us 
the opportunity to work in dollars,” 
Putin said at the Valdai Discussion Club 
meeting in Sochi, RT reported.
The alternative to the greenback could 
become a basket of national currencies, 
an instrument being developed by BRICS 

countries. “If such tools are invented, 
it will be possible to get away from the 
dollar. As soon as this happens, the 
dollar will have hard times,” Putin said.
The Russian president said that the 
US is forcing a number of countries to 
abandon the dollar in international 
payments. “This is a typical mistake of 
an empire. Our American friends are 
undermining confidence in the dollar as 
a single currency,” Putin said.

 Top Official: Russia, China Preparing to 
Ditch Dollar for National Currencies in 
Trade
Russia’s Ministry of Economic Development said that Moscow and 
Beijing are working on an inter-governmental agreement to boost 
the use of the ruble and yuan in mutual trade settlements.“The 
document is currently being prepared, the process is not easy,” said 
Deputy Minister of Russia’s Economic Development Sergey Gorkov, as 
quoted by TASS. “Russia and China have had some experience of using 
national currencies in bilateral trade.”Gorkov added that Russia and 
China have been successfully implementing the terms of ruble-yuan 
currency swap agreement, clinched in 2014 to boost trade using 
national currencies and eliminate dependence on the dollar and the 
euro. The deal was extended at the end of 2017.

The deputy minister didn’t provide information about when the new 
document will be signed.
Trade turnover between Russia and China has grown significantly 
over the recent years. The volume of mutual trade between the 
nations rose by 30 percent, reaching $77 billion from January 
to September, according to the latest data from China’s General 
Administration of Customs.China is Russia’s largest trading partner, 
accounting for 15 percent of Russian international trade in 2017. 
The countries expect bilateral trade to hit $100 billion this year 
and plan to steadily boost it to $200 billion by 2024.Last year, nine 
percent of payments for supplies from Russia to China were made 
in rubles; Russian companies paid 15 percent of Chinese imports in 
yuan. Three years ago, those numbers were two and nine percent, 
respectively. Moreover, China and Russia also created a Russian-
Chinese investment fund worth 68 billion yuan (some $10 billion) 
to develop trade, economic investment, and scientific cooperation.



...   tensions in the region; 
rather, it goes back to 
infrastructure and banking 
problems and another point 
of view is that: political 
tensions have exacerbated 
the cause and affected Iran's 
exports to the countries of 
the region. However, the 
combination of these two 
perspectives seems to be a 
logical reason to reduce 
exports. However, in recent 
months, due to rising dollar 
prices, exports have also 
increased. However, this 
increase in exports, due to a 
lack of program, has caused 
the domestic market to be 
challenged. However, it seems 
that an increase in exports 
with all its benefits for the 
country requires long-term 
planning and this cannot be 
achieved overnight. We hope 
that today as the day of export, 
the first steps will be taken to 
target this.

A Vienna-based 
Canadian Consultant 
on nuclear governance 
matters says Joint 
Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) 
is the world’s most 
successful and most 
effective nuclear 
verification agreement 
after the International 
Atomic Energy Agency 
(IAEA) safeguards.
In an interview with 
the Islamic Republic 
News Agency (IRNA), 
Tariq Rauf, said in 
more than 20 reports 
the IAEA has certified 
that Iran is living up 
fully to the JCPOA 
which was agreed 
in 2015. The JCPOA 
stipulates the gradual 
removal of the West’s 
sanctions against Iran 
in exchange for Tehran 
maintaining a peaceful 
nature of its nuclear 
program.However, the 
US President Donald 
Trump announced in 
May the withdrawal of 
the United States from 
the 2015 nuclear deal 
and the reinstating 
of the first round of 
sanctions in August.

US Senator: Washington Must 
Determine 
Sen. Bob Corker on Friday night called on 
the Donald Trump administration to draw 
its conclusions on the death of US-based 
journalist Jamal Khashoggi inside a Saudi 
consulate.“The story the Saudis have told about 
Jamal Khashoggi’s disappearance continues 
to change with each passing day, so we should 
not assume their latest story holds water,” Bob 
Corker, the chairman of the Senate Foreign 
Relations Committee, said in a statement, 
The Hill reported. The GOP senator added 
that while the Saudi government can conduct 
an investigation, the Trump administration 
"must make its own independent, credible 
determination of responsibility" for the killing 
of The Washington Post contributor after 
senators triggered a probe last week.  Members 
of the Senate Foreign Relations Committee, as 
well as Sens. Lindsey Graham and Patrick Leahy, 
who lead the Appropriations Committee's 
subpanel that is responsible for the State 
Department, sent President Donald Trump 
a letter last week triggering an investigation 
under the Global Magnitsky Human Rights 
Accountability Act. The Magnitsky law gives 
the administration 120 days to conduct an 
investigation and report back to Congress on 
whether a foreign person is responsible for 
an extrajudicial killing, torture or other gross 
violation of internationally recognized human 
rights against an individual exercising freedom 
of expression.
Iran Hails FATF Decision as 
Diplomatic Win over US
Foreign Ministry Spokesman Bahram Qassemi 
welcomed FATF's Friday decision to extend 
suspension of counter-measures against Iran, 
and described it as a diplomatic success for Iran.
Describing the Friday decision of the FATF 
as a diplomatic achievement for Iran in the 
face of widespread US efforts to restore Iran’s 
blacklist status, Qassemi, very late on Friday, 
expressed pleasure with the fact that majority 
of the members of the Financial Action Task 
Force (FATF) were not affected by the political 
suggestions of the US and few of its allies’.
The Iranian diplomat, however, criticized 
sections of the statement which has considered 
Iran’s measures as incomplete.Stressing that 
FATF should avoid political motivations and 
present technical reports, Qassemi said that 
most of the cases demanded from Iran by 
FATF have been completely implemented 
and the remaining will be undertaken after 
three outstanding bills go thorough their legal 
course."Therefore, it was expected that the 
FATF meeting heed the realities and shun using 
negative rhetoric in its statement," he said.

FATF’s blacklist, worst scenario for Iran 
amid reimposition of US sanctions

Acknowledging Iran’s progress in 
implementing the organization’s action 
plan on Friday, the last day of the meetings, 
FATF extended the deadline for another four 
months, until February 2019, for Tehran to 
complete the remaining required reforms.
The Paris-based international group that 
monitors money laundering worldwide 
said after a meeting of its members that 
Tehran had acted on only nine out of 10 of 
its guidelines despite pledges to make the 
grade, calling on the country to adopt all of 
these measures by February.
In the meantime, the FATF said it had decided 
to continue suspending countermeasures, 
which can go as far as limiting or even 
banning transactions with a country.
As announced prior to the holding of the 
meetings, examining measures taken by 
Iran, Austria, Denmark and Malaysia to 
become members of the FATF, was on the 
organization’s agenda.
In the last FATF meeting in June 2018, Iran 
was given a deadline — until October 13 
— to implement the measures required for 
joining the intergovernmental organization 
and was told that in case of failing to do so, 
it would, most probably, be put back on the 
international group’s blacklist.
As per the FATF’s action plan, Iran was 
required to pass or amend a number 
of laws and take a number of other 
measures. Although, out of the 41 FATF 
obligatory measures, the country has 
so far implemented a major part, due 
to bureaucratic delays, it has passed 
practically none of the laws pertaining to its 
membership in the organization.
Also, prior to the holding of the meetings, 
FATF Executive Secretary David Lewis 
described Iran’s fulfilment of the 
organization’s obligations as inadequate and 
unsatisfactory while more than 10 months 
had elapsed since the deadline set by the 
FATF for Tehran to pass the required laws.
The FATF’s Friday announcement as well 
as remarks by Lewis show that it is likely 

that Iran would be put back on the group’s 
blacklist. Given the implementation of the 
second round of unilateral US sanctions on 
Iran in November, as well as those already 
reimposed on Tehran, this would create a 
great deal of problems for the country in the 
area of banking transactions.
Iran returning to the FATF’s blacklist will 
have diverse consequences for the country, 
three of which will be discussed in this 
article.
The first negative impact of Iran being 
back on the organization’s blacklist would 
be an increased risk for international 
financial and banking institutes in 
carrying out transactions with the Iranian 
banking system, particularly in the field of 
transferring the country’s oil exports money.
As per the FATF recommendations No. 
13 and 19, titled ‘correspondent banking’ 
and ‘higher-risk countries,’ financial 
institutions must be required to apply 
enhanced due diligence measures to 
business relationships and transactions 
with individuals, legal entities, and financial 
institutions in high-risk countries, if called 
for by the FATF. The type of enhanced due 
diligence measures applied should be 
effective and proportionate to the risks.
In fact, returning to the organization’s 
blacklist would mean that those financial 
institutions willing to cooperate with Iran’s 
banking sector would have to sever their 
relations with the country.
Perhaps the most adverse consequence 
of Iran returning to the group’s blacklist 
would be the failure of the EU’s Special 
Purpose Vehicle (SPV) mechanism to 
operate effectively and produce favorable 
results as, coupled with the US penalties, the 
high-risk of interaction with Iran’s banking 
system would dissuade foreign financial 
institutions, even European states’ central 

banks, from entering into transactions with 
Iranian banks.
Although Europe has committed itself to 
preserving the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), signed between Iran 
and P1+5 in July 2015, it would have to 
activate the SPV in order to be able to fulfill 
its commitment. Thus, Iran returning to the 
FATF’s blacklist would jeopardize the future 
of the JCPOA.
The second negative impact of being put 
back on the blacklist would be a drop in Iran’s 
Basel Anti-Money Laundering Index (Basel 
AML Index) that assesses the risk of money 
laundering and terrorist financing around 
the world. The importance of the Basel AML 
Index lies in the fact that it examines and 
grades a country’s political, economic and 
banking risks. 
The third consequence of FATF’s blacklisting 
Iran would be a drop in Iran’s credit index. 
Given that the FATF is a sub-branch of the 
Organization for Economic Cooperation 
and Development – an intergovernmental 
economic organization with 36 member 
countries, founded in 1961, to stimulate 
economic progress and world trade – 
returning to its blacklist would lead to a 
decline in the country’s credit index. 
Currently, Iran’s credit index stands at six, 
whereas, following the signing of the JCPOA, 
it had risen to five.
Being put back on the FATF’s blacklist would 
cause Iran’s credit index to drop to 7. Under 
such a circumstance, even countries such as 
China, Turkey and Russia would have to bear 
higher costs to make investments in Iran, 
which might prevent them from funding 
Iranian projects. Therefore, being placed 
back on the international group’s blacklist 
might be the worst thing to happen to Iran 
at a time when other countries are making 
efforts to save the Iran nuclear deal.

Export 
requires 
planning

JCPOA world’s 
most successful, 
effective nuclear 
agreement: Expert

 Over 800 representatives from various 
countries and international bodies 
convened during October 19-14 at the 
Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD) in Paris to 
attend the Financial Action Task Force 
(FATF) Plenary and Working Group 
meeting.
FATF’s blacklist, worst scenario for Iran 
amid reimposition of US sanctions

Extending the Financial Action Task Force 
(FATF) deadline is another victory for 
the Iranian people and government in 
their intelligent legal fight against the 
US government, ensued based on 
international legitimate and civil rights, 
Iran's vice-president for legal affairs said.
'Ratification of the four bills pertaining to 
the FATF, more than everything, is going 
to help Iran improve its banking system 
and reduce illicit financial transactions 
and financial crimes,' Laiya Joneidi said on 
Friday, hailing the decision by the Paris-
based intergovernmental organization 
to give Iran another four months to do 
reforms.

'These are steps that we should take, at first 
place, to improve the country's banking 
and financial system and guarantee its 
security,' Joneidi said. 
She said that the government efforts are 
not solely aimed at satisfying FATF but to 
maintain a more healthy banking system, 
she added.
It is obvious that extension of the FATF 
deadline will be an effective stride in 
preserving international banking and 
also paving the way for establishing 
new financial modifications with other 
countries like China, Russia, neighbors and 
Europe, she said.
Extension of the FATF deadline is a great 

contribution to the preparation of the 
necessary grounds for the setting up a 
special financial and banking tool for the 
European Union, which is an important 
part of the EU proposed package, the 
Iranian vice president said.
'Since the US withdrawal from Iran deal, 
which was an illegitimate act and violation 
of the nuclear agreement with Iran and 
2231 resolution, we have taken some 
measures based on the principles of 
international regulations,' Joneidi said.
Upholding the Iran Deal, formally known 
as the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) by Iran, China, Russia and Europe 
and adopting executive methods for 

keeping 
the nuclear agreement 

was among the mentioned measures, 
she reiterated. She also referred to Iran's 
complaint against the United States in 
the International Court of Justice (ICJ) 
regarding the US secondary sanctions 
against Iran as another measure taken by 
the country.

Extension of FATF deadline to boost Iran banking ties: VP
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By Mohammad Hadi Mousavi*

EU, Asia leaders call for lifting sanctions on Iran
Participants in the Asia-Europe Meeting (ASEM) have reaffirmed their "collective support" 
for a multilateral nuclear agreement Iran signed with major world powers in 2015, saying 
the lifting of sanctions against Tehran is an essential part of the deal.
In a joint statement issued at the end of their two-day meeting in Brussels on Friday, the 
European and Asian leaders reiterated their collective support for diplomatic dialogue and  
the nuclear agreement, officially known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 
which has been endorsed by the United Nations Security Council Resolution  2231.
They emphasized that the JCPOA is working and delivering on its goal, namely to ensure the 
exclusively peaceful nature of Iran’s nuclear program. 
"Leaders recognized that, alongside full and effective implementation by Iran of its nuclear 
related commitments, the lifting of sanctions including the consequences arising from it 
constitutes an essential part of the JCPOA," the statement read.
It added that preserving the nuclear accord "is a matter of respecting international 
agreements, and promoting international security, peace and stability."

S Arabia admits Jamal Khashoggi killed in Istanbul 
consulate
Saudi Arabia admitted journalist Jamal Khashoggi was killed inside its consulate in 
the Turkish city of Istanbul, saying he died in brawl but made no mention of where his 
body is.Kingdom sacked intelligence official and arrested 18 Saudis saying missing 
journalist Jamal Khashoggi was killed in a 'fist fight'."Discussions that took place 
between him and the persons who met him … at the Saudi consulate in Istanbul led to a 
brawl and a fist fight with the citizen, Jamal Khashoggi, which led to his death, may his 
soul rest in peace," the attorney-general said in a statement."The investigations are 
still under way and 18 Saudi nationals have been arrested."
Royal court adviser Saud al-Qahtani and deputy intelligence chief Ahmed al-Asiri were 
fired from their positions, the statement said.
It remains unclear where Khashoggi's body is following his killing.



Iranian oil’s exports continuing 
despite US sanctions threat

Customs: Iran’s Exports to Neighboring 
States Hits $13bln in 6 Months
 Iran considerably increased its exports in the first six months of the 
current Iranian year (March 20-September 22), a customs adminis-
tration report said.“The value of Iran’s exports reached $13 billion 
the first half of the current Iranian year,” statistics released by Iran’s 
Customs Administration showed.It said that the figure showed 28 
percent growth as compared to the corresponding period of last year.
Afghanistan, Pakistan, Azerbaijan Republic, Turkey, Iraq, Armenia, Oman, 
Qatar, Kuwait, United Arab Emirates (UAE), Bahrain, Kazakhstan, Russia and 
Turkmenistan were among Iran’s top 100 export target markets.

Export is one of the 
most important 
sources of making 
money in the current 
world and all 
countries are trying 
to surpass other 
countries in their 
competitive world 
to export more. That 
is why the economic 
wars of the current 
century are about 
trade and especially 
exports So that any 
country that is more 
powerful will hinder 
the export of its rival 
countries. Reducing 
export volumes in 
the country can be 
checked in two ways. 
A perspective that 
says Iran's export 
drop is not related to 
the political ...
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Iran’s Minister of Roads and Urban Development 
Abbas Akhoundi released his resignation letter to 
the public on Saturday.
In the letter, dated September 1 and addressed to 
President Hassan Rouhani, Akhoundi announced 
his resignation and asked the president to accept 
his decision.
The Rouhani administration plans to introduce to 
parliament its candidates for the position and two 
other vacant ministries on Sunday.
The parliament has impeached Akhoundi two times 
so far. The main reason behind his first impeachment 
was what the MPs called weak performance that led 
to the tragic train crash in November 2016 that killed 

45 passengers and wounded dozens of others.
His second impeachment was tendered to the 
parliament after an Iranian airliner crashed in the 
country in February 2018.

By: Mahnaz Abdi

The issue of offering crude oil in the stock market of 
Iran dates back to the Iranian calendar year of 1379 
(March -2000March 2001). Since then it has come on 
the table several times but was never materialized.
But now, with the US’s withdrawal from Iran’s nuclear 
deal in May and re-imposition of sanctions against 
Iranian economy, the issue has come again under the 
spotlight as an approach to counter the new round of 
sanctions.
On July 1, Iran’s First Vice President Es’hagh Jahangiri 
announced that in a move to beat US sanctions, Iran will 
let private companies to export crude oil.
Speaking in a ceremony to celebrate the national day of 
industry and mine, the official said that Iranian crude 
will be offered on the bourse and the private sector can 
export it.
The latest news in this due came on Tuesday, when 
National Iranian Oil Company (NIOC)’s Managing 
Director Ali Kardor announced that offering crude oil 
at Iran Energy Exchange (IRENEX) will be commenced 
on October 28 to thwart US sanctions.The government 
is to offer oil in the form of at least -35,000barrel-cargos 
and the total of one million barrels per day at IRENEX, 
he announced addressing the 4th Iranian Petroleum 
and Energy Club Congress & Exhibition in Tehran.
Offering oil will be continued till November 4, the 
date when the second round of US sanctions will be 
imposed, and the new decision about continuing 
selling crude oil in the stock market for export and 
some other details in this regard would rely on the 

made assessments and the gained experiences in this 
period, Kardor said.
“Purchasers at IRENEX can pay 80 percent of the 
oil prices in foreign currencies and the rest in rial,” 
deputy minister added.As the US sanctions on Iran’s 
oil sales targets the Iranian state-run sector, Iranian 
government decided to offer oil in the stock market to 
permit the private sector to export the product to foil US 
sanctions.While offering crude oil at IRENEX is to be a 
temporary measure, there are ideas supporting it while 
there are some against it.Disapproving this attitude, 
Reza Padidar, the chairman of the Energy Committee of 
Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (TCCIMA), says: “Materializing the idea of 
offering oil in the stock market requires some expert 
work, but we as the private sector can design a model; 
so the government should go on with the plan.”
The opponents also believe that offering oil in the 
stock market cannot counter the sanctions, because 
this market works based on the free market which 
stands on supply and demand. We have no problem for 
supply, but we will definitely face difficulties in terms 
of demand.
And the main barrier seems to be the payment as it 
is due to be 80 percent in foreign currency while the 
sanctions make limitation for financial transactions.
While offering of oil at IRENEX is a pilot plan with its 
supporters and opponents, if conducted and continues 
it will definitely change Iran’ pattern of crude oil 
exports and create some big potentials for expansion 
of the deals and some new financial instruments over 
this highly-valued export product.

 Saying that Identifying the buildings which 

are historically valuable and are located in 

the old textures of the city is a necessary ac-

tion, an urban development expert emphasized, "The 

first step of reviving the worn-out texture is identifying 

the valuable buildings."
"To revive the worn-out texture of the city, it is 
necessary to classify them according to the expert 
opinions, then prioritize and rebuild them in terms of 
importance," Majid Tarfe Taban said.
Pointing that many existing buildings in the worn-out 
textures are considered as national values, he added, 
"It is worth to spend a lot of money on renovation of 
these textures, since in many cases, these buildings 
will be changed into tourist attractions."
"Implementing the projects of reviving the worn-

out textures is considered as an important step to 
beautify the city, but sometimes the operations will 
be postponed due to the lack of budget; it is better 
that people contribute in investing in these profitable 
projects ," he said.

"Water shortage already affects peo-

ple's daily lives, I am sure that if each 

person saves water and consider this 

fact that water is the right of everyone, surely 

the fare distribution of water will be one of the 

best ways of delivering water to all areas," the 

skilled consultant and affair coordinator of the 

governor general's consultants of Isfahan  
Emphasizing on this fact that some problems 
of the Zayandeh-Rood River are caused by 

out-of-province factors, Ghorbanali Ghaemi 
said, "All water problems are not related to 
Isfahan province, while some of the previous 
managers propounded the lack of budget 
and the domestic problems, we have visited 
the dam and tunnel many times. One of the 
honors of the government of "wisdom and 
hope" was forming task force for water 
shortage adaptation that was implemented 
throughout the country, and everybody 
concludes that our country is located in a 
low-water area and we should save water by 
all means."
"Unfortunately, there has not been even a 
drop of water in river bed since some years 
ago in Isfahan; we should keep in mind that 
Isfahan is an international city, and tourists 
and people who have seen the river full of 
water, see it dry today. Current drought 
condition will damage trees and runnels of 
Isfahan. We should bring back the vitality to 
Isfahan by reviving the Zayande-Rood River," 
he said regarding the damages to the cultural 
heritage of the province caused by the water 
shortage.

Iran’s Roads Minister Resigns

Debate over offering crude oil at IRENEX to tackle sanctions

Reviving worn-out textures 
profitable projects

Bring back vitality to Isfahan!
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