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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,150,005,001,000قدیم

سکه طرح 
4,270,0005,182,000جدید

2,150,0002,331,000نیم سکه

1,180,0001,241,000ربع سکه

676,000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18424180539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

مونسان در اصفهان مطرح کرد؛  

 صنعت گردشگری، 
یک اقتصاد جدید در دنیا 

ایجاد کرده است
رییس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع 
دستی و گردشگری گفت: ســرعت اشتغال 
در گردشگری دو برابر سایر بخش ها است. با 
۵۰ میلیون تومان در گردشــگری می توانیم 
شغل ایجاد کنیم در حالی که در سایر بخش ها 
به۵۰۰ میلیون تومان برای ایجاد شــغل نیاز 
داریم. علی اصغر مونســان، دیروز )یکشنبه( 
در نشست مشــترک با فعاالن گردشگری و 
هنرمندان صنایع دستی استان اصفهان، اظهار 
کرد:  گردشگری در اقتصاد جهانی نقش ایفا 
می کند و بدل به صنعت شده و اقتصاد جدیدی 

را باز کرده است به طوری که ...

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
         نماینده مردم فالورجان)مخالف( :  لوله گذاری برای آب ناپایداری که نمی تواند به مردم و کشاورزانی که در شرق و غرب اصفهان حقابه دارند، نفع برساند، هیچ سودی نخواهد داشت.

         نماینده مردم گلپایگان )موافق( : لوله گذاری به این معنا نیست که حقوق حقابه داران نادیده گرفته شود.

موافقان و مخالفان طرح »بازچرخانی آب در زاینده رود« چه دغدغه هایی دارند؟ 

دلواپسان جریان حیات در اصفهان

3

 

تــازه ها

بررسی iOS 12  توسط یک 
کاربر اندروید

آپدیت iOS 12 چند وقتیست که از سوی 
اپل برای آیفون، آیپد و آیپاد تاچ منتشر 
شــده و روی بخش اعظم محصوالت این 
شرکت نصب شده است. اگر آیفون دارید به 
احتمال زیاد شما هم این آپدیت را دریافت 
کرده اید و می دانیــد که از جنبه ظاهری 
تغییرات چشمگیری را در آن نمی بینیم، 
 iOS چون خود اپل هم قبال گفته بود که
12 بیشتر روی افزایش کارآیی و پایداری 

عملیات تمرکز می کند.

 این اقدام کامال بجا و حســاب شده است، چون
 iOS 11 تا حدودی با مشکالت ریز و درشت 
مواجه بود و اپل طی یک ســال گذشته سعی 
داشــت به نحوی آنها را رفع و رجوع کند. یکی 
از مهم ترین این مشــکالت، کاهــش کارآیی 
دیوایس های قدیمی بود که بسیاری از کاربران را 
عصبانی کرد. بنابراین تعجبی ندارد که اپل پس از 
دگرگونی محصوالت سخت افزاری اش، حاال به 

نرم افزار بپردازد.
بیایید این تغییــرات را در ادامه مــرور کنیم و 
ببینیم که آپدیــت iOS 12 چه قابلیت های 

جدیدی دارد.

    نوتیفیکیشن ها
یکی از تغییراتی که در iOS 12 بیشتر از بقیه 
جلب توجه می کند، بخش اعالن هاست. البته 
فقط به شکل ظاهری، وگرنه تفاوت چندانی در 

نحوه کار کردن با آنها به وجود نیامده. اپل حاال 
اعالن های مربوط به یک برنامه را برای شــما 
گروه بندی کرده و آنها را در صفحه قفل یا صفحه 
اعالن نمایش می دهد. وقتی یک گروه را لمس 
کنید، اعالن های داخل آن باز می شوند، سپس 
می توانید با فشردن دکمه show less آنها را 
به حالت قبل برگردانده یا با فشردن دکمه ضربدر 

کل اعالن ها را حذف کنید.
البته برای کاربران قدیمی اندروید گروه بندی 
اعالن ها خیلی تازگی ندارد و هر سازنده ای به 
شــیوه خودش این قابلیت را پیاده سازی می 
کند، ولی تعامــل با آنها و مدیریتشــان در 12 
iOS کمی منطقی تر اســت. این قابلیت برای 
 افرادی که اعالن های زیادی در طول روز دریافت 
می کنند خوشــحال کننده خواهــد بود و اپل 
هم ســه حالت مختلف را برایتان در نظر گرفته 
است. برای دسترســی به این حالت ها باید به 
منوی تنظیمات و قسمت اعالن ها بروید، ولی 
متاسفانه گزینه ای برای اعمال تنظیمات روی 
همه ی اپلیکیشن ها وجود ندارد و هر اپ به شکل 

جداگانه تنظیم می شود.
حالت پیش فرض برای نمایش اعالن ها یعنی 
حالــت Automatic اعالن هــای هر اپ را 
به شکل دسته بندی شده نشــان می دهد، اما 
گاهی اوقات بنا به دالیلی نامشــخص، بعضی 
اعالن ها خارج از گروه بــه نمایش در می آیند. 
احتماال سیستم عامل و سازنده اپلیکیشن بسته 
به اهمیت موضوع، ترجیح می دهند بعضی موارد 
 by را جداگانه به اطالع کاربر برسانند. اگر حالت
app را انتخاب کنید، تمام اعالن های هر برنامه 
بدون استثنا در یک گروه به نمایش در می آیند 
و نهایتا گزینه off وضعیت نمایش جدید را غیر 

 iOS فعال کرده و همه چیز را به نسخه های قبلی
بر می گرداند.

اپل تنظیمات دیگری را هم بــرای اعالن ها در 
نظر گرفته که با ســوایپ به چپ روی اعالن و 
انتخاب گزینه Manage دیده می شــوند. 
حالــت Deliver Quietly اعالن را فقط در 
مرکز اعالن نشان می دهد و نشانه دیگری از آن 
وجود نخواهد داشت )در الک اسکرین، بنر شناور، 
صدای اعالن یا نشان روی آیکن برنامه(. همچنین 
می توانید از این قسمت، اعالن های مربوط به آن 

برنامه را خاموش کنید.
البته کاربران عــادی معموال به ندرت ســراغ 
تنظیمات مجزای نوتیفیکیشن های هر برنامه 
می روند و بیشــتر به همان حالت پیش فرض 
قناعت می کنند. در واقع سازوکار سیستم اعالن 
جدید iOS 12 به هیچ وجه پیچیده نیســت 
و حتی اگر به تازگی یکی از گوشــی های اپل را 
 در دست گرفته باشــید، به راحتی از آن سر در 
می آورید، ولی در صورت تمایل می توانید آن را 

غیر فعال کرده و به وضعیت قبلی درآورید.

    میانبرهای سیری
اپلیکیشــن Shortcuts یکی از جدیدترین 
تالش های اپل برای افزایــش تعامل کاربران با 
 )Siri( دستیار صوتی هوشمندش یعنی سیری
 محسوب می شــود. این اپلیکیشــن به شکل 
بی ســابقه ای دسترسی توســعه دهندگان به 
 سیری را فراهم می کند و احتماال به مرور شاهد

 اعالن هایی از سوی برنامه های مختلف خواهیم 
بود که میانبرهای کاربردی خودشان را به شما 

پیشنهاد می دهند.
 Shortcuts نکته مهم اینکــه اپلیکیشــن
 به شــکل پیش فرض همــراه iOS 12 نصب 
نمی شود و خودتان باید آن را دریافت کنید. اگر 
قبال با برنامه Workflow کار کرده اید، احتماال 
محیط آشنایی را پیش رو خواهید داشت. در این 
اپ می توانید یک فرایند چند مرحله ای متشکل 
از اپ ها و سرویس های مختلف را برای رسیدن به 

یک نتیجه مشخص تعریف کنید. 

  اسکرین تایم
قابلیت اسکرین تایم در iOS 12 به شما کمک 
می کند تا میزان و نحوه اســتفاده کودکانتان از 
آیفون را مدیریت کنید و حتــی برای خودتان 
هم محدودیت هایی قائل شوید. اسکرین تایم 
که در منوی تنظیمات قــرار گرفته، به صورت 
 پیش فرض غیر فعال اســت و ابتــدا باید آن ر|

ا تنظیم کنید. 

دیجیاتو
گـــزارش

جدیدترین اخبار از طرح پیش فروش 
لوازم خانگی

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعالم کرد 
واحدهای صنفی که به عنوان نماینده کارخانه اقدام 

به پیش فروش کاال می کنند هیچ مسئولیتی نسبت به 
تحویل کاال به خریداران ندارند.

طرح پیش فروش لوازم خانگی به صورت اینترنتی از 
سوی یکی از شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی از 

سه شنبه 1۷ مهر ماه آغاز شده است. در این طرح 1۶۰ 
مدل لوازم خانگی شامل انواع یخچال و فریزر، ...

آگهی استخدام
 یک مجموعه پزشــکی )کلینیک( جهت تکمیل کادر حسابداری )آقا و خانم(  و

 انبار )آقا( خود به چند نفر کارشناس آشنا به سیستم های حسابداری و انبار )آشنا 
به داروها و انبار داروئی ( دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان رزومه خود را به شماره فاکس 36611831 ارسال نمایید

رفاه دیر هنگام برای 
زائران حسینی

در حالــی که تا به امــروز بیش 
از 1۶۰ هزار زائــر ایرانی از مرز 
مهران برای پیــاده روی اربعین 
عبور کرده اند هنوز دولت در حال 
وضع قوانین جدید است. هر چند 
مشکالت اقتصادی مردم امسال 
نگذاشت برخی فکر کربال رفتن 
را به ســر خطور دهند اما تعداد 
بسیاری از عاشــقان حسینی با 
وجود مشکالت عدیده عزم سفر 
کردند و با همان  نرخ دالر  گران 
اقدام به ثبت نام ویزا کردند. بعد 
از مدتی دولت به دلیل حمایت 
از زائرین حسینی ویزا را حدود 
صد هزار تومان ارزان کرد و این 
در حالی بود که تعداد زیادی از 
زائرین ویزا گرفته بودند و مبلغ 
را پرداخت کرده بودند. هر چند 
دولت قول داد این مبلغ را باز پس 
خواهد داد اما کجا و چگونه و کی 

معلوم نیست ؟!
 بعد از جریان ویزاها نوبت به ارز 
مسافرتی رســید. عراقی ها که 
امسال از گران شدن ارز در ایران 
سو استفاده کرده اند قیمت رفت 
و آمد در عراق را به شدت افزایش 

داده اند به طوری که...

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در گلپایگان:
تجاری سازی ایده ها با کمک بخش خصوصی پایدار می شود

  معاون علمــی و فناوری رییس جمهوری گفت : توســعه کســب و کار، 
کار آفرینی، شرکت های دانش بنیان اجرای طرح های پژوهشی، تجاری 
شدن ایده ها و تاسیس مراکز رشد با کمک بخش خصوصی پدیدار می  شود.

تجاری سازی ایده ها با کمک بخش خصوصی پایدار می شود
 سورنا ستاری در نشست مراکز دانشگاهی و دانشجویی گلپایگان در دانشکده 
فنی و حرفه ای این شهرستان با اشاره به این که اصالح فرهنگ اقتصاد نفتی 
باید در دستور کار مسئوالن قرار گیرد، افزود : انتظار می رود دانشگاه ها بخشی 
از درآمد خود را از اجرای طرح های کار آفرینی و فن آوری کسب کنند. وی 
خاطرنشان کرد : اگر جایی به کمک نیاز باشد و توجیه اقتصادی داشته باشد 

دولت به نسبت کمک می کند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشــاره به بازدیــد امروز خود از 
نمایشگاه دست ساخت های دانشجویان در دانشکده فنی و حرفه ای و از 
مراکز دانشگاهی این منطقه اظهارداشت : ظرفیت خوبی در بخش دانشگاهی 
و بین جوانان و دانشجویان خالق و با انگیزه این منطقه وجود دارد و به لحاظ 
کمک های زیر ساختی و دیگر کمک ها برای رشد و توسعه این خالقیت ها 

که توجیه اقتصادی دارد کمک می کنیم.
ستاری تصریح کرد : شهرســتان گلپایگان در حوزه گردشگری، صنعتی، 
کشاورزی،گیاهان دارویی محیط زیست مناسب و وجود جوانان با استعداد 
توانمندی های باالیی دارد و باید برای توسعه صنعتی نوین بدون دودکش و 
طرح های فن آورانه هم در حفظ محیط زیست و هم رشد علمی و فن آوری 

در این شهرستان تالش شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان در این 

نشســت با قدردانی از حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به 
شهرستان های گلپایگان و خوانسار گفت : استان اصفهان از نظر منابع انسانی 

و علمی و دانشگاهی دارای ظرفیت خوبی است.
محمدعلی شجاعی با اشاره به این که رفع مشکالت و نیازها، نیازمند زمان و 
همکاری و برنامه ریزی است، بیان کرد : انتظار می رود سفر آقای ستاری که 
با پیگیری آقای بختیار نماینده شهرستان های گلپایگان و خوانسار حاصل 
شد نتایج ثمر بخشی در حوزهای علمی و پژوهشی و دیگر حوزه های این 
منطقه ایجاد کند. علی بختیار نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به این که این شهرستان از دیر باز مهد علم و هنر و 
 قطب کشاورزی، صنعتی و گردشگری بوده است حمایت بیشتر از طرح های

 دانش بنبان و زیر ســاخت های مراکز رشــد و کمک به تاسیس و تجهیز 
پژوهش سرای دانش آموزی در دو شهرستان از سوی معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری را خواستار شد. حسین یار محمدیان فرماندار گلپایگان 
گفت: با وجود چند مرکز دانشگاهی و دانشجویان و دانش آموزان با استعداد 
این شهرستان ظرفیت باالیی در موضوعات مختلف دانش بنیان و کار آفرینی 
دارد و به طور قطع کمک و حمایت از این ظرفیت در رشد تعالی بیشتراین 
خطه تاثیرگذار است. معاون علمی و فناوری رییس جمهوری بعد از ظهر 
دیروز پس از حضور در گلزار شهدای گلپایگان و سفر به خوانسار و بازگشت 
دوباره به گلپایگان »مرکز رشد خالقیت و شــکوفایی گلپایگان« واقع در 
دانشکده فنی و حرفه ای را افتتاح و از نمایشگاه دانشجویان در این دانشکده 
بازدید و در نشست مراکز دانشگاهی و دانشجویی شهرستان گلپایگان در 

دانشکده فنی و حرفه ای شرکت کرد.

نقل قول



رفاه دیر هنگام برای 
زائران حسینی

ادامه از صفحه یک:
...   هر مسیر نسبت به گذشته حتی تا 
پنج برابر قیمت افزایش داشته است. 
این اخبار بعد از رفتن خیل عظیم 
جمعیت به عراق به مردم رســید . 
چه بسیار زائرانی که با همان هزینه 
پارسال و یا کمی بیشــتر به عراق 
رفتند و آنجا با کمبــود پول مواجه 

شدند.
 دوبــاره اینجا مســئولین با دیدن 
مشکالت فکر دادن ارز مسافرتی به 
سرشان زد و هنوز این ارز مسافرتی 
ســر گردان زائران را نیز سرگردان 

کرده است. 
گرچه بانک مرکــزی اعالم کرده به 
ازای هر زائــر اربعین صدهزار دینار 
با نرخ ۹۶ ریال را خــارج از مرزها و 
درشعب منتخب توزیع خواهد کرد 
امامســافران نگران بوروکراسی و 
صفوف طوالنی دریافت ارزدر عراق 

هستند. 
به خصوص اینکه اکنــون هر دینار 
عراق در بازار آزاد و البته صرافی های 
مجاز، نرخی بیــن ۱۲ تا ۱۳ تومان 
 دارد و اختصــاص نرخی متعادل تر 
می توانــد برای زائران تســهیالت 

بیشتری را فراهم آورد.
البته به شــرط اینکه بــه موقع به 
دستشان برســد. در شرایط کنونی 
به نظر می رسد بســیاری از زوار از 
دریافت ارز مسافری منصرف شوند 
چرا که این سفر بسیار فشرده است و 
در مسیرهای مشخص شده از سوی 
بانک مرکزی، امکان معطلی و دور 
شــدن از کاروان های اعزامی وجود 

ندارد.
سوال اینجاست که مسئولین یک 
کشــور با وجود علم به اینکه تعداد 
زیادی از ایرانیان هر سال برای سفر 
اربعین به عراق مــی روند و با وجود 
تغییرات ارزی امسال ، می توانستند 
 از یک ماه پیــش برنامــه ریزی و 
پیش بینی هــای الزم را بکنند تا 
زائرین حسینی با خیالی راحت به 

این مسافرت بروند؟
 مردم ایران همیشه باید در استرس 
باشند؟ و بودجه رسیده همیشه باید 

دیر اعطا شود؟ 
داروی بیهوشی بعد از مرگ سهراب 
 به چه درد این جامعــه و این مردم

 می خورد؟
 اربعین در فرهنگ اســالمی دارای 
جایگاه بسیار بلندی است و از ارزش 
و اهمیت بی نظیری برخوردار است. 
مراسم اربعین حسینی مانور بسیار 
وسیع و بزرگی است و حتی افرادی 
که مســلمان نیســتند نیز در آن 

شرکت می کنند. 
تعداد بســیاری از علمای کشــور 
بررفاه حال زائریــن تاکید کردند و 
گفته اند: دولت هرچه در توان دارد 
 باید بــرای رفاه حال زائــران انجام

 دهد.
البته بر کسی پوشــیده نیست که 
تمامی نهادها و دستگاه های عمومی، 
دولتــی و مردمی نظیر ســال های 
گذشته امســال هم مخلصانه و با 
روحیه جهادی به خاطر خدمتگزاری 
به زائران حسینی وارد میدان عمل 
 شــده اند اما این را نیز باید در نظر 
می گرفتند که شرایط امسال با سال 
گذشــته تفاوت های زیادی کرده 

است . 
امسال ارزش پول ملی ما به شدت 
کاهش یافته و بــرای رفتن به یک 
سفر خارج از کشــور حتی اگر آن 
کشــور عراق باشــد، بایــد مبالغ 
ریالی بســیار بیشــتری نســبت 
به ســال گذشــته هزینــه کرد و 
 مردم در این راســتا دچار مشــکل 

شده اند.
باید این برنامه ریزی ها از مدت ها 

پیش انجام می شد.

اقتصاد استان
02
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ISFAHAN
N E W S

اصفهان رتبه دوم دریافت تسهیالت بنگاه های کوچک و متوسط را داراست
به منظور تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوســط و طرحهای نیمه تمام از ابتدای 
ســال جاری تا پایان مردادماه، ۲۱۲ هزارو ۵۵۲ میلیارد ریال تسهیالت به ۲۹.۳ هزار واحد 

صنعتی پرداخت شده است.
به گزارش شاتا، استان گیالن با دوهزار و ۳۱۷ فقره وام دریافتی در رتبه اول، اصفهان با دوهزار 

و ۸۵ فقره در جایگاه دوم و همدان با دوهزار و ۴۰ فقره در رتبه ســوم دریافت تســهیالت قرار 
می گیرد.

از این میزان تسهیالت اعطا شده، ۱۱۹ هزار و  ۷۲۸ میلیارد ریال پرداختی مستقیم بانک ها و ۸۲ هزار 
و ۶۱۲ میلیارد ریال از طریق فرآیند رونق تولید بوده است .

همچنین تعداد ثبت نام کنندگان اولیه حدود ۴۴.۴ هزار واحد بوده است.
بانک ملی نیز با ۳۴ هزار و  ۴۳۸ میلیارد ریال تسهیالت پرداختی در رتبه اول، ســپه با ۳۲ هزار و ۲۶۱.۵ میلیارد ریال دوم،  
بانک کشاورزی با ۲۷ هزار و ۲۵.۲ میلیارد ریال سوم و بانک ملت با ۲۳ هزار و ۹۶۳.۱ میلیارد ریال در رتبه چهارم تامین مالی 

بنگاهای تولید کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت باالی ۶۰ درصد قرار دارند .

بهره برداری 10طرح گردشگری اصفهان با صرف630 میلیارد ریال آغاز شد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان گفت: ۱۰ طرح گردشگری این استان با صرف 
۶۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات بخش خصوصی و با حضور رییس سازمان به بهره برداری رسیده است.
فریدون اله یاری در حاشیه بهره برداری این طرح ها افزود : این طرح ها شامل تعدادی سفره خانه سنتی، 

سه هتل و یکی از بزرگترین مراکز تفریحی و اقامتی در این شهر است. 
این طرح ها در شهرستان اصفهان افتتاح شده است. وی اظهارداشت : همچنین با حضور رییس سازمان میراث 

فرهنگی بزرگترین کارگاه تولید هنر سنتی فیروزه کوبی در شهر برخوار، قلمکاری و حمام تاریخی گرگاب و 
کاروانسرای شهر گز مورد بازدید قرار گرفت. اله یاری دیدار با فعاالن و دوستداران میراث فرهنگی و هنرمندان صنایع 

دستی از دیگر برنامه های سفر مونسان به استان اصفهان اعالم کرد.
اســتان اصفهان به عنوان قطب گردشــگری کشــور، دارای ۱۰۷ شــهر و یکهزار و ۹۳۴ روستاســت و با بیــش از ۲۲ هزار بنا و 

اثر تاریخی که یکهــزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت ملــی و هفت اثر آن بــه نام های میدان نقش جهان، کاخ چهلســتون، باغ فین کاشــان 
 و مســجد جامع و ســه قنات به نام هــای »وزوان« ،»مزدآبــاد« و »مون« به ثبت جهانی رســیده، کانــون توجه گردشــگران داخلی 

و خارجی است. 

زاینده رود برای اصفهان 
فقط یک اکوسیستم 
نبود بلکه حیات یک 

دیار در آن خالصه 
می شد هرچند که 
زنده رود فقط برای 

اصفهانی ها از چنینی 
جایگاهی برخوردار 
نبود بلکه برای همه 
هموطنان و هر غیر 

ایرانی که فقط یک بار 
لذت در جوار این رود 

بودن را چشیده، ارزش 
حضورش را درک کرده 

است.

رودخانه  اکوسیســتمی 
مهــم و تاثیرگــذار در 
هر زیســت بوم اســت اما 
زاینده رود بــرای اصفهان 
فقط یک اکوسیستم نبود 
بلکه حیات یک دیار در آن 
خالصه می شد هرچند که 
زنده رود فقط برای اصفهانی ها از چنینی 
جایگاهی برخوردار نبود بلکه برای همه 
هموطنان و هر غیر ایرانی که فقط یک بار 
لذت در جوار این رود بودن را چشــیده، 

ارزش حضورش را درک کرده است.
»بازچرخانی آب در زاینده رود« آخرین 
طرحی اســت که برای احیــای این رود 
ارائه شــد، این طرح از دوره دولت نهم و 
استانداری مرتضی بختیاری مطرح بود اما 
این بار در ۲۶ شهریور ۹۷ در جلسه مجمع 
نمایندگان مردم استان توسط مهرعلیزاده 

استاندار وقت اصفهان مطرح شد.
اســتاندار اصفهان از  اجرای ۵۲ کیلومتر 
لوله گذاری در بستر این رود خبر داد و ابراز 
امیدواری کرد که جریان آب در رودخانه 
زاینده رود برقرار می شود. این لوله گذاری 
در مسیر سد چم آسمان تا آبشار  است و در 
سال هایی که محدودیت منابع آبی وجود 
دارد، تمام شهرستان ها به نسبت سهمی 

که از آب دارند، می توانند برداشت کنند.
مهرعلیزاده تصریح کرد که اعتبار اجرای 
این طرح از ســوی اســتانداری اصفهان 
تامین و مشاوره، مطالعه و محاسبه های 

الزم انجام شده است.
 با این وجود طرح بازچرخانی از همان ابتدا 
مخالفانی داشت؛ از این رو طرحی که قرار 
بود عملیات اجرایی آن از ابتدای مهرماه 

آغاز شود، ناگهان متوقف شد.
حجت االسالم والمســلمین سید ناصر 
موسوی الرگانی رییس مجمع نمایندگان 
استان اصفهان)مخالف( می گوید: دلیل 
مخالفت من این است که اگر بخواهیم آب 
را بازچرخانی و در محدوده ناژوان تا آبشار 
جاری کنیم، با حفر یک چاه هم می توان با 
یک هزارم بودجه که قرار است صرف شود، 
بازچرخانی را بدون ۴۵۰ میلیارد تومان 

هزینه برای لوله گذاری، انجام داد.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای 
اسالمی تاکید می کند: لوله گذاری برای 
آب ناپایــداری که نمی تواند بــه مردم و 
کشاورزانی که در شــرق و غرب اصفهان 

حقابه دارند، نفع برســاند، هیچ سودی 
نخواهد داشت.

وی ادامه می دهد: استاندار چطور صحبت 
از عبور ۶۰ میلیون مترمکعب آب از طریق 
لوله به زبان می آورد در حالی که وضعیت 
موجود آب در سد زاینده رود از خط قرمز 
نیز عبور کرده و برای تامین آب آشامیدنی 

نیز در مرز بحران هستیم.
حجت االسالم والمســلمین موســوی 
الرگانی بــا بیان اینکه اگــر اعتبار ۴۵۰ 
میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای 
این طرح، صرف انتقال آب از دریا یا پروژه 
بهشت آباد به رودخانه شود، بهتر نتیجه 
خواهیم گرفت، اضافه می کند: چند سال 
اســت که بحث ســاماندهی رودخانه را 
پیگیری کردیم، اما به نتیجه نرسیده ایم؛ 
در شهرســتان فالورجان و حتی شرق 
اصفهان هنوز حقابه کشاورزان که قبل از 
انقالب پول دادند و سند دارند، به دستشان 
نرسیده است، آبی که سهم کشاورز بوده 
دولت بــه بخش های صنعت و شــرب 
فروخته یا به استان های دیگر فرستاده و 

کشاورز ما امروز بیچاره شده است.
وی تاکید می کند: اگر موضوع حفظ آثار 
تاریخی است، ما هم در فالورجان پل بابا 
محمود، بقعه پیربکران و ... را داریم، البته 
قرار بود مراسم کلنگ زنی طرح بازچرخانی 
از لنجان انجام شــود که خوشبختانه در 

حال حاضر متوقف شده است.
عیسی ابراهیمی- رییس دانشکده منابع 
طبیعی دانشــگاه صنعتــی اصفهان در 
خصوص مطرح شدن طرح بازچرخانی و 
توجیه های ارائه شده برای جاری کردن 
آب در بستر رودخانه زاینده رود، تصریح 
می کند: شــاید مطالعات و بررسی هایی 
انجام شده باشد، اما مطمئنا شواهد امر و 
مستندات نشان می دهد نگرش مکانیکی 

و فیزیکی بوده است.
وی تاکید می کند: پُر واضح است اگر آب 
را در یک بخشی از بستر رودخانه جریان 
کنیم، آب نمای خوبی درست کرده ایم، 
اما احیاء واقعی صورت نگرفته است، زیرا 
رودخانه تعریف خاصی دارد و این اقدام به 

معنای احیاء زاینده رود نخواهد بود.
رییس دانشــکده منابع طبیعی دانشگاه 
صنعتی اصفهان با بیان اینکه بستر رودخانه 
صرفا یک کانال فیزیکی نیست، می گوید: 
بازچرخانی آب به آن معنا اســت که یک 
کانال سیمانی، اســتخر یا حوض آبی در 
بستر زاینده رود درســت شود، زیرا زبری 
و خشن بودن بستر رودخانه و گستردگی 
آب در برخی نقاط از جمله عوامل فیزیکی 
است که در کنار خود می تواند پارامترهای 
شیمیایی مثل اکسیژن، PH و امالح مغذی 
را فراهــم کند و فراهم شــدن آنها باعث 
می شــود زنجیره های غذایی و به دنبال 
آن ارگانیســم های مختلف در رودخانه 

شکل بگیرد.

   این طرح موافقانی نیز دارد؛ 
علی بختیار نماینده مــردم گلپایگان و 
خوانسار و عضو کمیســیون کشاورزی 
مجلس شورای اســالمی)موافق( اظهار 
می کند: طرحی که اســتاندار در جلسه 
مجمع نمایندگان مطرح کرد بر اســاس 
بررسی های مشاور و اقدامات کارشناسی 
بود؛ در آن جلسه استاندار مطرح کرد که 
»نیاز آبی اصفهان بالغ بــر یک میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون متر مکعب اســت که از 
این میزان در سال آبی آینده حدود ۷۰۰ 
میلیون متر مکعب آب نیاز داریم، اما اینکه 
بقیه آب مورد نیــاز را باید چگونه تامین 
کنیم، صحبت های محرمانــه ای اعالم 

کرد«.
وی می گوید: در خصوص طرح بازچرخانی 
که بخشی از آب از طریق پساب های تصفیه 
شده تامین می شود، باید گفت که امروز در 
اســتان اصفهان مواجه هستیم با بخش 
زیادی از این پساب ها که به سالمت مردم 
آسیب وارد می کند و بهترین راهکار این 
است که این پساب های تصفیه نشده را 
تصفیه و به سمت شرق اصفهان و باتالق 

گاوخونی هدایت کنیم.
بختیار با بیان اینکه اگر در سال های کم آبی 
و خشک سالی آب را از طریق لوله منتقل 
کنیم باید حقوق حقابه داران را نیز پرداخت 

کنیم، ادامه می دهــد: لوله گذاری به این 
معنا نیست که حقوق حقابه داران نادیده 
گرفته شود؛ در سال های تَرسالی آب در 
رودخانه جریان پیــدا می کند، اما در این 
ســال ها که میزان آب نصف میزان مورد 
نیاز است و از یک سو موضوع گردشگری 
اصفهان و حفظ آثار تاریخی در شهرهای 
در مسیر رودخانه که اقتصاد شهر را تحت 
تاثیر قرار می دهد، مطرح اســت، احیاء 
زاینده رود الزم و ضروری اســت هرچند 
البته در این مسیر چیزهایی را نیز از دست 

خواهیم داد.
وی تصریــح می کنــد: اگــر آب را بــه 
همین شــیوه که تا کنون مرســوم بوده 
اســتفاده کنیم همچنان همــه ناراضی 
هســتند کما اینکه می بینیم کشاورزان 
شــرق و غرب برای تامین حقابه گالیه 
 دارنــد و باتالق در شــرایط بــدی قرار 

دارد.
ناصر طاهــری- معاون حفــظ و احیای 
بناهای اداره کل میراث فرهنگی،  صنایع 
 دستی و گردشگری اســتان اصفهان در 
پاسخ به این سؤال که »استاندار اصفهان 
تاکیــد دارد بــا طــرح بازچرخانی آب، 
پل های شــهر حفظ و گردشگری رونق 
پیدا می کند، نظر شما چیست«؟ تاکید 
می کند: در محدوده شــهر اصفهان پنج 
پل تاریخی بر روی بستر زاینده رود واقع 
شده که بخشی از اســتخوان بندی شهر 
اصفهان محســوب می شــود، اما به نظر 
 من هر طــرح و برنامــه ای باید تضمین

 شده باشد. 
وی ادامه می دهد: تاکنون جلسات مختلف 
و فشرده در خصوص سالمت و حفاظت 
از پل ها برگزار شــده زیرا وجــود آب در 
رودخانه برای حیات پل ها حیاتی اســت 
و آب می تواند در سالمت پل ها بسیار مؤثر 
باشد، اما در این بین برخی مالحظات فنی، 
آب و ســیما در حفاری ها دغدغه میراث 
است، آنچنان که در بخشــی از مکاتبه 
میراث با استاندار تاکید شــد که امالح 
موجود در آب در تظاهر بدنه پل ها تاثیر 

خواهد داشت. 

موافقان و مخالفان طرح »بازچرخانی آب در زاینده رود« چه دغدغه هایی دارند؟ 

دست یابی فوالد مبارکه به سطح دلواپسان جریان حیات در اصفهان
زرین جایزه جهانی بنیاد مدیریت 

 )EFQM( کیفیت اروپا
برای اولین بار در کشور و پس از ارزیابی ارزیابان بنیاد مدیریت 
کیفیت اروپا )EFQM(، شرکت فوالد مبارکه اصفهان با کسب 
امتیاز باالتر از ۶00 برنده سطح زرین )GOLD( این جایزه جهانی 

شد.

در پی کسب این موفقیت ارزشمند مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: رشد، 
پویایی و حرکت در مسیر سرآمدی الزمه حضور موفق سازمان ها در فضای 
رقابتی و پرتالطم کسب وکار امروزی است. شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
پیشتاز صنعت فوالد کشــور و در جهت خلق ارزش مشترک برای همه 

ذینفعان سازمان همواره خود را متعهد به حرکت در مسیر تعالی میداند.
مهندس عظیمیان افتخارآفرینی فوالد مبارکه و کسب نتایج موفقیت آمیز 
داخلی و بین المللی ازجمله موفقیت اخیر در ارزیابی جایزه جهانی بنیاد 
مدیریت کیفیت اروپا )EFQM( بــه عنوان یک نهاد معتبر بین المللی 
در حوزه مدیریت را مهر تاییدی بر تعهد کارکنان فوالد مبارکه و حرکت 
این شرکت در مسیر تعالی دانست و گفت: ضمن تبریک به همه همکاران 
سختکوش و پرتالش شــرکت، که تمام همت و کوشش خود را در جهت 
تولید کاالیی باکیفیت و اقتصادی به کار گرفته اند، باید به خاطر داشــته 
باشیم که همدلی و افزایش مشارکت تمامی کارکنان نقش بی بدیلی در 
شتاب بخشیدن به مسیر رشد و تعالی ســازمان در شرایط خطیر کنونی 

خواهد داشت.
دکتر بهرام سبحانی رییس انجمن فوالد ایران و مدیرعامل سابق شرکت 
فوالد مبارکه که برای دریافت لوح زرین جایزه جهانی بنیاد کیفیت اروپا در 
کنفرانس ساالنه EFQM در وین اتریش شرکت کرده بود، پس از دریافت 
این نشان، طی سخنانی ضمن تقدیر از کارکنان فوالد مبارکه به دلیل نگرش 
و عملکرد مبتنی بر نظام های نوین مدیریتی، مشارکت و تعلق سازمانی در 
فوالد مبارکه را از مهمترین عوامل موفقیت این شرکت دانست. وی از الگوی 
مدیریت کیفیت اروپا )EFQM( که حاصل تجارب مدیریتی در سطح 
جهانی است، به عنوان مدلی مناسب برای مدیریت اثربخش بنگاه های کشور 
یاد و ابراز امیدواری کرد توجه به این رویکردها همواره در کشور، خصوصا 

صنعت فوالد مورد توجه قرار داشته باشد.

   فوالد مبارکه توانست با اتخاذ استراتژی و اقدامات مناسب به 
اهداف و نتایج مورد انتظار خود دست یابد

در همین خصوص معاون تکنولوژی فوالد مبارکه نیز ضمن تبریک این 
موفقیت به مدیریت و کارکنان شــرکت تصریح کرد: سال جاری دومین 
دوره حضور فوالد مبارکه در فرایند ارزیابــی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا 
)EFQM( بود و سازمان موفق شــد با رشد بیش از ۵۰ امتیاز نسبت به 
دوره قبل به سطح زرین این جایزه دست یابد. منوچهر نیکفر کسب این 
امتیاز را ناشی از رشد شاخص ها و نتایج سازمان در همه حوزه ها ازجمله 
نتایج مشتریان، کارکنان، جامعه و بهبود شاخص های سودآوری، کیفیت، 
تولید و... دانست و افزود: باوجود چالش های مختلفی همچون محدودیت 
در منابع به ویژه آب، نیاز به طراحی محصوالت ویژه و ایجاد تنوع در سبد 
محصوالت، فوالد مبارکه توانست با اتخاذ استراتژی و اقدامات مناسب به 
اهداف و نتایج مورد انتظار خود دست یابد. وی ابراز امیدواری کرد: با تالش 
همکاران و اتخاذ تدابیر مناســب، حرکت در مسیر پیموده شده با شتاب 
بیشتری تداوم یابد و در آینده نیز فوالد مبارکه به عنوان الگوی سرآمدی در 

صنایع کشور پیشتاز باشد.
 مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه هم با اشاره به اینکه مدل 
)EFQM( از معتبرترین الگوهای مدیریتی دنیاست تصریح کرد: این مدل 
حاصل تجارب ۱۴ شرکت اروپایی ازجمله فولکس واگن، فیلیپس، بوش 
و... است که در سال ۱۹۸۸ آن را طراحی کردند. محمد ناظمی هرندی با 
تاکید بر اینکه از سال ۱۹۹۲ که ارزیابی براساس این مدل انجام می شود 
و بیش از ۱۱۰۰ ســازمان عمدتا اروپایی در این فرایند شرکت کرده اند، 
 تنها ۵۴ شرکت موفق به کســب امتیاز باالی ۶۰۰ و دریافت سطح زرین 
شده اند، اظهار داشت: باالترین سطح در این ارزیابی امتیاز باالتر از ۷۰۰ و 
سطح پالتینیوم است که ۱۰ سازمان ازجمله زیمنس، BMW، بوش و ... 

موفق به کسب امتیاز در این سطح شده اند.

موافق یا مخالف فرقی نمی کند مهم این است که هرکس با 
هر دیدگاهی دغدغه دارد و ناراحت از حال و روز رودی که 
زمانی زنده بود و زندگی می بخشید، برای فردای آن دلواپس 
است، مطالبه همه نیز این است که این رود را مثل همیشه 

زنده، توفنده و جاری می خواهند.
به دنبال مطالبه مردم و مسئول و ... برای بازگشت این رود 
به جریان زندگی مردم، طرح های مختلفی ارائه شد که هنوز 

نتیجه ای همراه نداشته است.

گــزارش

ایمنا
گـــزارش
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        نماینده مردم فالورجان)مخالف( :  لوله گذاری برای آب ناپایداری که نمی تواند به مردم و کشاورزانی که در شرق و غرب اصفهان حقابه دارند، نفع برساند، هیچ سودی 
نخواهد داشت. نماینده مردم گلپایگان )موافق( : لوله گذاری به این معنا نیست که حقوق حقابه داران نادیده گرفته شود.

خـــبــــر
سایه ارز بر هزینه های شهرداری؛

 هزینه ها چهار برابر شده است

شهردار اصفهان گفت: با مشکل جدی افزایش قیمت ها روبرو هستیم 
و هزینه های شهرداری در سازمان اتوبوسرانی چهار برابر شده است.

قدرت اله نوروزی صبح دیروز در جلسه علنی شورای اسالمی کالنشهر اصفهان 
اظهار کرد: سال گذشته ۵۰ اتوبوس خریداری شده و ۳۰ اتوبوس نیز بازسازی 

شده است.
وی با اشاره به جلسه ای که با یک شرکت تولید  کننده اتوبوس داشته، ادامه داد: 
در آینده ۳۰۰ اتوبوس دیگر خریداری خواهد شد که قرار شده است ۵۰ درصد 
آن را دولت تامین کند، ۳۰ درصد را نیز وام خواهیم گرفت و تنها ۲۰ درصد باید 

از جانب شهرداری تامین شود.
شهردار اصفهان تصریح کرد: در عین حال خطوط ۷۲ و ۵۶ با رصد کردن مطالبات 
مردمی راه اندازی شده است. گزارش ها نیز نشان می دهد مردم رضایت خوبی از 
احداث این خطوط دارند اما با مشکل جدی افزایش هزینه  های سازمان اتوبوسرانی 

روبرو هستیم.
نوروزی گفت: در هزینه های شهرداری از جمله در سازمان اتوبوسرانی با افزایش 
چهار برابری روبه رو هستیم و این مساله فشار زیادی بر شهرداری وارد آورده است. 

به همین دلیل نمی توان با بلیت ۷۰۰ تومانی این هزینه ها را پوشش داد.

وی ادامه داد: زمانی که بخشی از اتوبوس ها به بخش خصوصی منتقل شد باید همه 
بخش های اتوبوس از جمله راننده و هزینه ها نیز به بخش خصوصی واگذار شود. 
همچنین باید نظارت دقیق بر اتوبوس های بخش خصوصی انجام شــود تا شاهد 

نارضایتی مردم نباشیم.
شهردار اصفهان: اگر قرار باشد ســازمان اتوبوسرانی با همان ساختار سنتی ادامه 
پیدا کند، با چشم اندازهای شهرداری اصفهان متناسب نیست. باید از سامانه های 
حمل و نقل دیگری همچون تراموا نیز اســتفاده شود که در این زمینه می توان از 

سوخت های پاک تری نیز استفاده کرد. 
نوروزی ادامــه داد: اگر بتوانیم حتی به این مســاله برســیم کــه اتوبوس های 
برقی خریداری کنیــم تاثیر خوبــی در آلودگی هــوا خواهد داشــت اما امروز 
اتوبوس های اصفهان فرســوده اســت و اتوبوس هایی که بیش از ۱۰ ســال سن 
دارند در اصفهان کم تعداد نیســتند. شــهرداری اصفهان در زمینه اتوبوس های 
 گازســوز تجربه خوبی ندارد اما شاید اتوبوس های گازســوزی با ساختار متفاوت 

خریداری کنیم. 

ایسنا
خـــبــــر

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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تجهیز ایستگاه های ورزش صبحگاهی منطقه 13 همزمان با »هرهفته همرکابی«
مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان از برگزاری طرح  »هرهفته همرکابی« به میزبانی این منطقه از شهرداری 
اصفهان خبر داد و گفت: ایستگاه های ورزش صبحگاهی منطقه 13، هفته جاری همزمان با اجرای طرح هرهفته 
همرکابی تجهیز می شوند. محمد شرفا در گفت وگو با خبرنگار پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان با اشاره 
به برگزاری طرح »هرهفته همرکابی« در منطقه 13 اصفهان اظهار داشت: در ادامه برگزاری طرح »هر هفته 

همرکابی«  سه شنبه هفته جاری میزبان مدیران و مسئوالن شهرداری، اعضای شورای شهر و اهالی منطقه 13 
اصفهان هستیم. وی افزود: طرح هر هفته همرکابی  در ادامه طرح  سه شنبه های بدون خودرو برگزار می شود و در این 

روز، مردم سعی دارند با دوچرخه در شهر تردد کنند تا در کاهش ترافیک و آلودگی هوا نقش داشته باشند، از آنجایی که 
اصفهان در گذشته شهر دوچرخه ها نام داشته هدف ما این است که با ترویج فرهنگ دوچرخه سواری بار دیگر این عنوان را برای 

اصفهان زنده کنیم. مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان با اشاره به فعالیت ایستگاه های ورزشی صبحگاهی در این منطقه گفت: در منطقه 
13، مردم در بحث ورزش بسیار فعال هستند، ما نزدیک به 15 ایستگاه ورزش صبحگاهی داریم که هر روز ورزش در آن برقرار است. وی با اشاره به 
اقداماتی که برای تجهیز این ایستگاه ها انجام شده، بیان کرد: در روز سه شنبه همزمان با اجرای طرح هر هفته همرکابی مسئوالن و مدیران شرکت 

کننده در این طرح، از ایستگاه های ورزش صبحگاهی منطقه بازدید می کنند.

افزایش 1۵ درصدی ترافیک تحصیلی شهر
مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان گفت: با وجود افزایش 15 درصدی ترافیک تحصیلی در شهر با 

همکاری شهرداری اصفهان و پلیس راهور نسبت به روان سازی ترافیکی اقدام شده است.
مسعود بنده خدا  اظهار کرد: از ابتدای سال تحصیلی جدید با افزایش 15 درصدی ترافیک شهر روبرو شدیم، 

اما با تمهیدات اندیشیده شده ترافیک تحصیلی مدیریت شد.
وی افزود: امسال با تکمیل و راه اندازی خط یک قطار شهری، دانش آموزان به خصوص دانشجویان بیشتر از 

این وسیله ایمن و پاک استفاده کردند، همچنین زمان بندی ساعات کار حمل و نقل عمومی با ساعات رفت و 
آمد دانش آموزان تنظیم شد.

مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: تقویت ناوگان اتوبوسرانی، استفاده از سرویس های مدارس ، بازنگری 
تابلوهای راهنمایی و رانندگی حاشیه خیابان ها، خط کشی معابر و ایجاد خطوط اتوبوسرانی جدید در روان سازی ترافیک تاثیر بسزایی داشته 

است.
بنده خدا خاطرنشان کرد: با همکاری سازمان اتوبوسرانی، تاکسیرانی، سازمان حمل و نقل بار، معاونت خدمات شهری برای تردد بهتر و راحت 

شهروندان در مهرماه برنامه ریزی های الزم انجام شده است.

اقتصاد ایران
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فعال حوزه کار تاکید کرد؛
۶0 درصد بازنشستگان 
تامین اجتماعی حداقل  

بگیرند

فعال حوزه کار معتقد است شرایط 
فعلی اقتصــاد چنــدان مطلوب 
نیســت، بنابراین نه تنهــا ترمیم 
حقوق کارگران و کارمندان، بلکه 
بازنشستگان هم باید در دستور کار 

قرار گیرد.
رحمت اله پورموســی    اظهار کرد: 
قانون کار پس از قانون اساسی کشور 
قانون مادر است، ولی متاسفانه در 
حد قانون باقی مانــده و به معنای 

واقعی اجرا نشده است.
وی ادامه داد: ماده ۴1 قانون کار به 
صراحت اعالم کرده که دســتمزد 
باید به میزان تورم بانک مرکزی و 
با درنظر گرفتن شــرایط معیشت 
خانــوار تعیین شــود. چیزی که 
مشخص است همه افراد در مملکت 
به ریال کسب درآمد می کنند ولی 
از آن طرف هزینه ها به دالر است. 
با شرایط امروز اقتصاد که هزینه ها 
سه برابر شده و قدرت خرید به یک 
چهارم تقلیل یافته، طبیعی است 
که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
حقوق کارگری دیگر کفاف زندگی 

را نمی دهد.
این فعال حوزه کار افزود: ماده ۹۶ 
قانون تامین اجتماعی،   ســازمان 
تامین اجتماعــی را مکلف کرده 
مستمری بازنشستگان را با توجه 
به باال رفتن هزینه های معیشت، 
افزایش دهد و لــذا افزایش حقوق 
مســتمری بگیران می تواند اتفاق 

بیفتد.
وی بــا بیــان این کــه ۹5 درصد 
کارگــران قــراردادی هســتند،   
افــزود: در حال حاضر باالی ســه 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بازنشسته 
تامیــن اجتماعی داریــم که ۶۰ 
درصد آنها حداقــل بگیرند و تنها 
 با حداقل های قانــون کار زندگی 

می کنند. 
به گفته پورموسی، با توجه به باال 
رفتن رقم خط فقر، دستمزد یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بیش 
از ۴۰۰ هزار تومــان ارزش ندارد و 
دولت باید هرچه ســریع تر برای 
ترمیم مزد و افزایش قدرت خرید 
خانوارهای کارگری و بازنشســته 
چاره ای بیاندیشد.  پیشتر جمشید 
انصاری، معاون رییس جمهوری و 
رییس سازمان اداری و استخدامی 
کشور از موافقت رییس جمهوری 
بــا ترمیم حقوق کارمنــدان خبر 
داده و گفتــه بــود: ترمیم حقوق 
کارکنان دولت وظیفه دولت است 
 و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه

 کرده ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم 
حقوق کارکنــان دولت با موافقت 
رییس جمهوری در دســتور کار 
دولت قرار دارد. وی ابراز امیدواری 
کرد که در اسرع وقت، تصمیمات در 

این مورد نهایی شود .

مهر
خـــبـــر
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وی افزود: گردشــگری، 
صنعت نســبتا پاکی به 
حساب می آید و کمترین 
آسیب را به محیط زیست 
می زند، در کشورمان نیز 
ابعاد اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگــی دارد و برای 
هر بخش هم هدف گذاری شــده است و 
با بودجه های کمتر می توانــد به اهداف 

اقتصادی برسد.

  گردشــگری هنوز نتوانسته در 
کشور جا باز کند

رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری، گفت: گردشگری 
هنوز نتوانســته در کشــور جا باز کند، 

صنعت و کشاورزی دچار چالش هستند و 
گردشگری می تواند این کار را انجام بدهد. 
داشته های ما زیاد اســت و آداب و رسوم 
بی نظیری داریم، هــم طبیعت بی نظیر 

داریم که خود جذابیت بی نظیر است.
مونســان ادامه داد: هر توریست خارجی 
یک سفیر شده که از ایران تعریف و تمجید 
کرده است، در بخش اجتماعی با بوم گردی 
توانســته ایم توزیع عادالنه داشته باشیم 
و همه مناطق کشــور را وارد این صنعت 
کرده ایم. ســرعت اشتغال در گردشگری 
دو برابر سایر بخش ها است. با 5۰ میلیون 
تومان در گردشگری می توانیم شغل ایجاد 
کنیم در حالی که در سایر بخش ها به5۰۰ 
میلیون تومان برای ایجاد شغل نیاز داریم.

  گردشــگری در ابعاد اقتصادی 
ارزآوری دارد

وی گفت: گردشــگری در ابعاد اقتصادی 
ارزآوری دارد، تحرک اقتصادی برای کشور 
به ارمغان می آورد، بخــش حمل و نقل 
هوایی، ریلی و زمینی تحرک پیدا می کند 

که نمونه آن را در ایام عید شاهد هستیم.

  میراث فرهنگی عشق ملت ایران 
است

مونسان اظهار کرد: میراث فرهنگی عشق 
ملت ایران است، خوشبختیم بگوییم روز 
به روز عشــق به میراث بیشتر می شود و 
انژیوها هر روز بیشتر می شوند و ما را رصد 

می کنند. 
رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری افزود: سیاست 
ما در حــوزه میراث فرهنگی مشــارکت 
حداکثری اســت، بحث ثبت جهانی یک 
محــور 1۰۰ کیلومتری ساســانی را در 
شیراز ثبت کرده ایم. هم افزایی بین میراث 
فرهنگی و گردشگری به وجود آمده است 
و میراث فرهنگی به عنوان مزیت در کنار 

گردشگری قرارگرفته است.
وی ادامه داد: تقویت بخش های نرم افزاری 
و ارائه خدمات الکترونیکی و الکترونیکی 
کردن خدمات آذرماه به اصفهان می رسد 
و موزه های ما از حالت ساکن و ساکت باید 

فعال و پویا شوند.

  در شش ماهه ابتدایی امسال ۹,۵ 
درصد رشد صادرات استان اصفهان 

بوده است
مونســان گفت: در بخش صنایع دستی 
اعتقاد داریم که صنایع دســتی می تواند 
اقتصاد کشور را بهبود بخشد، بخش ماکت 
بازاریابی و فروش و بســته بندی باید در 
صنایع دستی جدی گرفته شود. علی رقم 
مشکالت در امر بازار و نرخ ارز باید گفت 
صادرات صنایع دســتی در سال گذشته 
رشد داشت و در شش ماهه ابتدایی امسال 
۹,5 درصد رشد صادرات استان اصفهان 

بوده است.
رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشــگری افزود: معاف کردن 
صادر کنندگان صنایع دســتی از ریختن 
ارز به سامانه نیما یک گام خوب و روبه جلو 
اســت. در تامین مس نیز در حال رایزنی 

هستیم و این مشکل حل خواهد شد.
تالشــم این بود که در زمینه گردشگری 

صحبت های همه فعاالن را اجرایی کنم
وی گفت: تالشــم این بود که در زمینه 
گردشــگری صحبت های همه فعاالن را 
اجرایی کنم و بــا در نظر گرفتن همه ۲۰ 
بندی که در اختیار داشتم معاون جدید 
را انتخاب و همین صحبت ها را در حکم 
به ایشان ابالغ کردم، از معاون گردشگری 
خواستم که روی این بندها حرکت کند و 

هم بخش سخت افزاری و هم نرم افزاری 
را پیش ببرند. مونسان اظهار کرد: تالش 
داریم در همه نمایشگاه های گردشگری 
شرکت کنیم، فضای مجازی و کلیپ های 
جدی را مد نظر قرار داده ایم و سند توسعه 
گردشگری کشور در کمیسیون های دولت 
در حال بررسی است. اقداماتی را با همکاری 
وزارت امور خارجه انجام داده ایم و موضوع 
عمان را به هیئت دولت بردیم، لغو روادید 
با عمان آغاز شد و لغو روادید چین نیز در 

دستور کار است.

  توریست سالمت کشور در حال 
رشد است

رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری گفت: توریست 
سالمت کشور در حال رشد است و اصفهان 
هم باید روی توریست سالمت کار کند و 
آماده حضور توریست سالمت شود. 8۰ 
درصد توریست سالمت کشور به توریست 
فرهنگی بدل شــده اند و شــمال کشور 

توریست های جدید را جذب کرده است.
وی افزود: تحرک خوبی در حوزه پروژه ها 
وجــود دارد پس فرایندهــا را باید کوتاه 
کنیم، بیش از 1۹۰۰ پروژه با ۴3 میلیارد 
تومان در کشور و در بخش گردشگری در 

حال انجام است.

مونسان در اصفهان مطرح کرد؛  

صنعت گردشگری، یک اقتصاد جدید در دنیا ایجاد کرده است

 بیش از هزار 
و ۹00 پروژه 

با 43هزار میلیارد 
تومان سرمایه گزاری 

در کشور در حال 
اجرا است که نشان از 
اقبال سرمایه گزاران 
در بخش گردشگری 

دارد.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گفت: سرعت اشتغال در گردشــگری دو برابر سایر بخش ها 
است. با ۵0 میلیون تومان در گردشگری می توانیم شغل ایجاد 
کنیم در حالی که در سایر بخش ها به۵00 میلیون تومان برای 
ایجاد شغل نیاز داریم. علی اصغر مونسان، دیروز )یکشنبه( در 
نشست مشترک با فعاالن گردشگری و هنرمندان صنایع دستی 
استان اصفهان، اظهار کرد:  گردشگری در اقتصاد جهانی نقش 
ایفا می کند و بدل به صنعت شده و اقتصاد جدیدی را باز کرده 
است به طوری که بخش مهم کسب درآمد برای کشورها است. 
از ۱۹۵0 تا امروز تعداد گردشگران به یک میلیارد 300 میلیون 
رسیده است و بسیاری از کشورهای جهان مشکل اقتصاد خود 

را از این طریق حل کرده اند.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

53

52

گردشگری

رویکرد اجتماعی صنعت گردشگری
 سال هاست پروپاگاندای جهانی تصویری 
منفی و کمتر واقعی از ایران و جامعه ایرانی 
به جهان ارایه می دهد. آنچه که از ایران غالبا 
در رســانه های مطرح دنیا به نمایش در می آید کشــوری کمتر 
توسعه یافته است با چشم اندازهای طبیعی و فرهنگی یکنواخت 
و غیر جذاب. دراین میان کمتر سخنی از فرهنگ و تاریخ ایران و 

طبیعت چهارفصل و گوناگون آن است. 

همچنین موضوعاتی مانند توسعه فیزیکی و دستاوردهای علمی یا مشاهیر 
ایرانی غالبا پوشش داده نمی شوند. از نگاه مخاطبین عام این رسانه ها که 
متاسفانه اکثریت جامعه را تشــکیل می دهد، ایران کشوریست درگیر و 
یا تحت تاثیر مســتقیم جنگ های خاورمیانه. در اینجا کسی لباس رنگی 
نمی پوشــد،  زنان تحصیالت عالیه یا اجازه  رانندگی ندارند، پیشرفت های 
علمی و تکنولوژیکی معنا ندارد و سطح خدمات اجتماعی و بهداشتی پایین 
است. خیلی ها اصال ایران را نمی شناسند و به علت تشابه تلفظ انگلیسی دو 
واژه ایران و عراق معموال فرقی بین این دو کشور قایل نیستند. آنچه که در کل 
نام ایران برای مخاطب عام رسانه ها )افراد اهل مطالعه و سفر معموال از این 
قایده مستثنی هستند( تداعی می کند، به واقعیت کلی جغرافیای طبیعی و 
انسانی کشور شباهت چندانی ندارد. گرچه در طی چند سال گذشته افزایش 
دسترسی به اینترنت و رونق گرفتن روزافزون رسانه های اجتماعی بر ارایه 
تصویری مثبت تر و واقعی تر از ایران و ایرانی در کشــورهای دیگر بی تاثیر 
نبوده، اما بی گمان تبلیغات جانبدارانه رســانه ای هنوز بســیار قوی تر از 

رسانه های اجتماعی عمل می کند.
جامعه شناسان تعامل هر چه بیشتر انسان ها  از اقوام و جنسیت و طبقات 
اجتماعی گوناگون را عاملی موثر در جهت همزیستی بهتر و توسعه صلح در 
جهان می دانند. این دقیقا کاریست که پدیده سفر با جامعه انسانی می کند. 
سفر انسان ها را از حریم امن روزانه شان بیرون می کشد و به آنها فضاهای 
جدید و مردمان ناآشنا را معرفی می کند. سفر این فرصت را به مسافر و میزبان 

می دهد که از طریق ایجاد تعامل های 
مداوم و غالبا مثبت انسانی یکدیگر را 
از نزدیک و نه از دریچه رسانه ها ببینند 

و بشناسند.
گردشــگر که می تواند انســانی با هر 
جنسیت، قومیت، رنگ و مذهب باشد و 
جامعه میزبان، که می تواند یک خانواده، 
روستا و یا یک کشور باشد، در طول زمان 
احترام متقابل به هم نــوع را می آموزند. 
سفر به انسان ها یاد می دهد که نیازهای 
معنوی و اولویت های فرهنگی یکدیگر را 
بشناسند و آن ها را محترم بشمارند. حتی 
امروز جهان از راه توسعه گردشگری پایدار 
سعی دارد به اصلی ترین دغدغه های کنونی 
جامعه بشری مانند توسعه عدالت اجتماعی 
)تقسیم عادالنه قدرت و ثروت(، حقوق زنان 
و کودکان، فقر،  انسان و محیط زیست ورود 
کند و در گردشگری پایدار ابزاری باشد برای 
کاهش مشــکالت موجود و ارتقاء کیفیت 
زندگی انســان ها. اهمیت صنایع قدرتمند 
مانند نفت و خودروسازی در نقشی اســت که در چرخه اقتصاد بین الملل 
بازی می کنند؛ اما بر خالف دیگر صنایع، اهمیت گردشگری تنها در پایداری 
اقتصاد ملی و تحکیم ارتباطات تجاری بین الملل نیست. بلکه نقش سازنده ای 
گردشگری در آموزش و ارتقاء روابط سازنده بین انسانی، ترویج دوستی و 
صلح بین جوامع و فرهنگ ها، تشویق احترام متقابل و ارتباطات اجتماعی به 

دور از قضاوت های نادرست و خشونت نیز مورد توجه است.
اما وقتی می گوییم جهان، منظور کشورهایی است که  صنعت گردشگری 
را در درجه اول در ساختار حکومتی و دولتی خود درک کرده و پذیرفته اند و 

دوم برای توسعه آن سرمایه گذاری کالن بلندمدت کرده اند. 
در ایران چیزی به شکل گردشگری علمی و مدرن به عنوان یک ابزار اقتصای 
و اجتماعی قدرتمند وجود ندارد، پــس نمی توان انتظار منافع اقتصادی و 
مزایای اجتماعی از آن را داشت. در حالی که حقیقت این است،  فارغ از منافع 
اقتصادی هنگفت، ورود گردشگران از کشورهای گوناگون به ایران، بهترین و 
هوشمندانه ترین ابزار در جهت مقابله با پروپاگاندای جهانی و اصالح تصویری 
است که از ایران به جهانیان داده شده  است. گردشگران بهترین سفیران 
فرهنگی برای ایران می توانند باشند؛ سفیرانی که در بازگشت به میهن شان، 
در سفرهای آینده شان و یا در فضاهای مجازی، آنچه را که در ایران دیده و 
تجربه کرده اند با دیگران در سطح جهان به اشتراک خواهند گذاشت. تجربه 
نشان داده که تجربه سفر به ایران برای گردشگران خارجی بسیار متفاوت و 
البته مثبت تر ذهنیتی است که پیش از سفر به ایران داشته اند. خوراک های 
رسانه ای بخش مهمی از ذهنیت و دانسته های عامه مردم از یک پدیده و یا 
مکان را تشکیل می دهد، در حالی که یک غیر ایرانی پس از گردش در شهرها 
و روستاهای ایران،  آشنایی با ســبک زندگی و فرهنگ ایرانی،  استفاده از 
خدمات و امکانات اجتماعی، تعامل و گفت و گو با مردم خود می تواند واقعیت 
اجتماعی-فرهنگی ایران و البته اخبار و تبلیغات جهانی را عادالنه و بدون 

جانبداری به قضاوت بنشیند. 
متاسفانه ما هیچگاه از چنین امتیازات اجتماعی و فرهنگی ورود گردشگر 

به کشور بهره نبرده ایم.

مهر
گـــزارش

بازار

جدیدترین اخبار از طرح پیش فروش لوازم خانگی
رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی اعالم کرد واحدهای صنفی که به عنوان نماینده 
کارخانه اقدام به پیش فروش کاال می کنند هیچ مسئولیتی نسبت به تحویل کاال به خریداران 

ندارند.

طرح پیش فروش لوازم خانگی به صورت اینترنتی از سوی یکی از شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی 
از سه شنبه 1۷ مهر ماه آغاز شده است. در این طرح 1۶۰ مدل لوازم خانگی شامل انواع یخچال و فریزر، 
لباسشویی و اجاق گاز در دو شیوه قیمت مقطوع و خرید با قیمت غیرقطعی و با سود مشارکت، به فروش 

می رسد.
در این باره محمد طحان پور ، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی  ، با بیان اینکه در طرح پیش فروش 
لوازم خانگی تنها کاالهای ایرانی فروخته می شــود، گفت: شرکتی که اقدام به اجرای طرح مذکور کرده 
توانایی تولید کافی داشته و طرح پیش فروش لوازم خانگی را برای محصوالت کارخانه خود در نظر گرفته 
اســت. وی با اشــاره به اینکه این کارخانه در طرح پیش فروش نماینده هایی در تهران دارد، اظهار کرد: 
متقاضیان باید توجه کنند که پول پرداخت شده از سوی خریداران مســتقیم به حساب کارخانه واریز 

می شود و واحدهای صنفی تعهدی نسبت به تحویل کاال به آن ها ندارند.
او افزود: وضعیت تولید در کشور مشخص نیست و ممکن است محصوالت در زمانی که در طرح پیش فروش 
مقرر می شود، تولید نشده باشند. در این صورت واحد صنفی مسئولیتی در این زمینه ندارد و خریداران 

باید از طریق کارخانه تحویل کاال را پیگیری کنند.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ادامه نیاز مالی کارخانه ها را علت طراحی این طرح دانست 
و تصریح کرد: افزایش قیمت و کمیاب شــدن مواد اولیه تولید لوازم خانگی باعث شده فروش این مواد 

به کارخانه ها فقط به صورت نقدی و حتی پیش فروش انجام شود، اما کارخانه ها 
معموال پول کافی برای خرید نقدی مواد اولیه ندارند.

طحان پور خاطرنشان کرد: مشخص نیست وزارت صنعت، معدن و تجارت از این 
طرح خبر دارد یا خیر چرا که در ابتدا گفته شده بود که این وزارتخانه از این طرح 

مطلع اســت، اما پیش تر به تبلیغات این شــرکت در صدا و سیما 
اعتراض کرده است.

طرح پیش فروش لوازم خانگی با مجوز ستاد تنظیم بازار و براساس 
ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اجرایی 

شده است.
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رویداد»ایدهپردازیبامحوریتهوشمندسازیبنادر«برگزارمیشود
رویداد»ایدهپردازیبامحوریتهوشمندسازیبنادر«درچهارمینجشنوارهملیدریابرگزارمیشود.

سینامحقق،دبیراجراییبخش»ایدهپردازیبامحوریتهوشمندسازیبنادر«چهارمینجشنوارهملی
»دریامسیرپیشــرفت«گفت:امروزهایدهپردازیونوآوری،انقالبیبزرگدرحوزههایفناوریوظهور
کسبوکارهاینوپادرجهانبهوجودآوردهاست.ویافزود:بهمنظورگردآوریوتسریعورودایدههابهبازار
تولیدمحصوالت،مسابقاتایدهپردازیدرسراسردنیاوباموضوعاتمختلفشکلگرفتهاندتاجریانتبدیل

ایدهبهپدیدهودرنهایتورودبهبازارراتسهیلوتسریعکنند.محققادامهداد:درهمینراستا،ستادتوسعه
فناوریوصنایعدانشبنیاندریاییمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریباهمکاریسازمانبنادرودریانوردی

جمهوریاسالمیایراندرجهترشدوپرورشفضایایدهپردازیوخالقیتدرحوزههایدریاییوتشویقفناورانو
صاحبانایده،رویداد»ایدهپردازیبامحوریتهوشمندسازیبنادر«رادرچهارمینجشنوارهملی»دریامسیرپیشرفت«برگزارمیکند.

محقق،ترویجفضایتفکرخالق،ایدهپردازیوهمراهیصاحبانایدهدررشدوبهبودحوزههایدریاییراازاهدافاصلیاینبخشازجشنواره
دانستوتصریحکرد:دراینرویدادصاحبانایدهوبرگزیدگان،عالوهبردسترسیبهظرفیتهایسازمانبنادرودریانوردیدرصورتتاییدیه

اجراییبودنازطرفهیئتداوران،ازحمایتهایمعنویومالیسازمانبنادرودریانوردیومعاونتعلمیوفناوریبرخوردارخواهندشد.
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استارت آپ

وبینارمارکتینگ، شیوه ای متفاوت در بازاریابی

ایمیل مارکتینگ، بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی و... از انواع 
مختلف ابزار های تبلیغات دیجیتال هستند. اما آیا تا به حال به این فکر کردید که 

چطور می توانید از یک وبینار برای توسعه کسب وکارتان استفاده کنید؟

اگربهدنبالراهیمتفاوتبرایتبلیغوبازاریابیکسبوکارتانهستید،روشیکهبتواند
درعرضیکساعتبرایکسبوکارشماظرفیتهایجدیدیرابهدورازهزینههایزیاد
ابزارهایتبلیغاتسنتیتولیدکند،میتوانیدازابزارهایتازهدنیایدیجیتالکمکبگیرید.
دراینمقالهبهشمامیگوییمکهچطورمیتوانیدازوبیناربرایکمکبهکسبوکارتان
استفادهکردهوچگونهمیتوانیدبهوسیلهوبینارهامحصوالتخودراباکمترینهزینهو

بیشتریناثرگذاری،تبیلغکنید.
وبینار)Web-based seminar(بهمعنییکارائه،سخنرانی،کارگاهیاسمینارمبتنیبر
وباست.وبینارهابهصورتمجازیوازطریقنرمافزارهایویدیوکنفرانساجرامیشوند؛
بنابراینیکیازروشهایفوقالعادهجذابوپویابرایانتقالاطالعاتبهمخاطبانیهستند

کهازلحاظجغرافیاییدرمناطقمختلفپراکندههستند.

    وبینار مارکتینگ چیست؟
بهبازاریابیتوسطســمینارهایآنالینیاهمانوبینارها،وبینار
مارکتینگگفتهمیشــود.درواقعازوبینارهااستفادهمیشود
تابامخاطبانگستردهتریبهصورتمســتقیمارتباطبگیرند.
برتریوبینارهانسبتبهسایرابزارهایتبلیغاتدیجیتال،امکان
ارتباطگیریمستقیمبامشــتریانووجودامکانپرسشوپاسخ
اســت،بدینصورتافرادمیزان،مســئولیتپذیریشمارادرک

خواهندکردوحسبهترینسبتبهبرندشماخواهدداشت.
وبیناربادارابودنتمامیاینامکانات،هزینههایکمترینیزنسبتبه

سایرابزارهایتبلیغاتدیجیتالدارد.
شرکتهایبزرگمعموالازوبینارهااستفادهمیکنندتامحصوالت
جدیدوخدماتشــانرامعرفیکردهومحتوایمنتشــرشــدهدر

وبالگشانراگسترشدهند.

ابزارهای وبینارمارکتینگ
وبینارهادربینسایرابزارهایتبلیغاتدیجیتالازنفوذبیشتریبرخوردارهستند،زیرا
دارایمحتوایویدیوییمیباشندوهمامکانارتباطگیریسریعومستقیمرابامخاطب

فراهممیکنند.
وبینارهابهشماامکانارائهمحتوایبصریباکیفیتباالراخواهندداد،ایندرحالیستکه
شماقادرخواهیدبودسواالتخودرامستقیماازمخاطبانبپرسیدوبهپرسشهایآنها

پاسخدهید.
درطولبرگزاریوبیناراینامکانوجودداردتاازسایرافرادکهدرموقعیتهایجغرافیایی
متفاوتهستندبهعنوانمهماندعوتکردهوگفتوگوییجذاببرایمخاطبترتیب
دهید.اگرمخاطبانمزیتهایکسبوکارشمارااززبانیکفردسرشناسوباتجربهدراین
زمینهبشنوند،مسلمابرایشانقابلباورترخواهدبودتااینکهشماخود،ساعتهابخواهید

درموردمحصوالتتانصحبتکنید.

   چطور می توان در وبینار تبلیغات کرد؟
ازطریقوبینارمیتوانیدبهآموزشمخاطبانبپردازیدوبهآنهانشاندهیدیکمحصول

چگونهکارمیکندویاچهمزایاییدارد.
شمامیتوانیددروبینارشرکتکنندگانرابهخریدمحصوالتوخدماتخودعالقهمند
کنیدامابایدبهیکنکتهتوجهداشتهباشیدکهبهوبیناربهچشمیکآگهیفروشنگاه
نکنید.شمامیبایستبهطورغیرمستقیموبدونایجادحسناخوشاینددرمخاطبانتان

بهتبلیغمحصوالتخودبپردازید.
امروزهداشتنیکبرندقویوشناختهشدهیکیازکلیدهایموفقیتدرکسبوکاراست.

شمابایدمخطبانتانراهدفدارجذبکنید،سعیکنیدداستانبرندخودرابهنمایش
بگذاریدونشاندهیدکهدرکسبوکارتانچقدرماهرهستید.مخاطبانراباپرسشوپاسخ

درگیرکنید،نظراتشانراجمعآوریوتحلیلکنیدتابهنیازهایمشتریهاپیببرید.

   آمار وبینارها
درانتهاتوسطیکگزارشازآمارمربوطبهوبینارمارکتینگ،میتوانیمبهاهمیتایننوع

بازاریابیدردنیایامروزپیبیریم:
براســاسگزارشموسســهکانتنتمارکتینگ۵۸درصدبازاریابانازوبیناربرایارائه
محصوالتخودشاناســتفادهمیکنندوبیشــتراز۳۲درصدآنهافکرمیکنندوبینار

مارکتینگبرایادامهفعالیتحیاتیاست.
اجازهبدهیدکمیدراینآماردقیقتربشویمتانشاندهیمچقدروبینارهامیتوانندموثر

باشند:
معموالدرحدودنیمیازافرادیکهدروبینارثبتناممیکنند،درآنحضورخواهندداشتو
)makesocialmediasell(ازاینمیانبرطبقگفتهسایترسانهاجتماعیفروش

بازاریابیوبیناریتوجهحدود۴۰درصدازمخاطبانرابهخودجذبمیکند.
بین۲۰الی۴۰درصدازمخاطبانیکهدرطولیکوبینارجذبمیشوندبرطبقگفتهرید

تالک)ReadyTalk(محصولرامفیدارزیابیمیکنند.
Branded(بیندوالیپنجدرصدازشرکتکندگانوبیناربرطبقگفتهبرندسولپنرور

Solopreneur(محصولراخریداریمیکنند.
درنهایتهمانطورکهبیانشدمیتوانمزیتهایویبناررابهاینصورتدستهبندیکرد:
وبیناریکراهآسانوراحتبرایپیشفروشمحصوالتبهصورتمستقیمفراهممیکند.

وبینارراهمناسبیبرایافزایشترافیکسایت،معرفیبرندوقدرتکسبوکارماناست.
وبینارسرعتچرخهفروشرابرایدستیابیبهافرادیکهدرانتهایقیففروششماهستند

افزایشمیدهد.

برگزاری نخستین 
نمایشگاه مسکن، 

شهرسازی و 
بازآفرینی شهری

گروهامورزیربنایی-نخســتین
نمایشگاهمسکن،شهرسازیو
بازآفرینیشهریکهعلمیترین
وتخصصیتریننمایشگاهحوزه
مسکنوشهرسازیکشوراست،
بامحوریتبازآفرینیشــهری،
بهسازیونوســازیبافتهای
فرسودهاز۲۷تا۲۹آبانماهدر
تهرانبرگزارمیشود.بهگزارش
روابطعمومیواطالعرســانی
نخســتیننمایشــگاهمسکن،
شهرسازیوبازآفرینیشهری؛
ایننمایشگاهبزرگترینرویداد
تجــاریدرحوزهفنــاوریها،
تولیداتوخدماتحوزهمسکن
وشهرسازیکشــوراستکهدر
آننویــنتریندســتاوردهاو
توانمندیهاینهادها،سازمانها
وبخشخصوصیدرزمینهانبوه
سازان،پیمانکارانومهندسین
مشاور،شهرداریها،پروژههای
بــازآفرینیشــهری،خدمات
شــهری،حملونقلشــهری،
ســرمایهگذاریوتجهیزاتو
ماشــینآالتارائهودرمعرض

دیدعالقمندانقرارمیگیرد.
غالمرضارضائیانمدیراجرایی
نخســتیننمایشــگاهمسکن،
شهرســازیوبازآفرینیشهری
گفــت:درایننمایشــگاهبرای
نخســتینبــارشــاهدحضور
استارتآپهایحوزهشهریو
شرکتهایدانشبنیانخواهیم
بودکــهدســتاوردهایعلمی
خودشــانرابهنمایشخواهند

گذاشت.
ویبــهبرنامهملیبــازآفرینی
شــهری)امید(دولــتوتاکید
ریاستجمهوریبراینوسازی
بافــتفرســوده،بهســازی
سکونتهایغیررسمیواحیاء
بافتهایتاریخیاشــارهکردو
گفت:بیشــکیکیازراههای
تحققاینبرنامهملی،حضورو
مشارکتنهادهایتصمیمساز
وتصمیمگیرنده،شهرداریها،
پیمانکارانعمرانیوســرمایه
گذارانحــوزهشــهریدراین
نمایشگاهاســت.مدیراجرایی
نخســتیننمایشــگاهمسکن،
شهرســازیوبازآفرینیشهری
افزود:ایننمایشگاهنقطهآغازی
اســتازهمکاریهایدولت،
شهرداریهاوبخشخصوصی
کهنقشمعنیداریدرتحرک
بخشــیدنبهحوزهمســکن،
شهرسازیوبازآفرینیشهری،
انبوهســازان،مهندسینمشاور
وســرمایهگــذاران،اقتصــاد
مســکن،کارآفرینــیوانتقال
دانشوفناوریهایجدیدایفا

میکنند.
رضائیاناضافهکرد:یکیازاهداف
کلینخستیننمایشگاهمسکن،
شهرسازیوبازآفرینیشهریهم
افزاییبیشتربینشهرداریهای
سراسرکشوروتبادلتجربیات
شهرداریهایموفقاست.عالوه
برآنفرصتیاســتجهتارائه
توانمندیهاودســتاوردهای
پروژههایشــهریکهمدیران
شــهریمــیتواننــدازپروژه
هایموفقکهدرســایرشهرها
اجراشــدهالگوبــرداریکرده
ودرمناطــقخــوداســتفاده

کنند.
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سیســتمهایاشــتباه،
صاحبانکسبوکارهای
کوچکرافریبمیدهد.
اگرصریحسخنبگوییم،
صاحبانشــرکتهای
کوچکچرخهایشانرا
برایانجامکارهایاشتباه
میچرخانند.اساسا،بازگشتسرمایهای
کهازکسبوکارخودبهدستمیآورند
نســبتبهزمانوانرژیسرمایهگذاری
شده،بســیارناچیزاســت.ارقامدروغ
نمیگویند:هرســالدرایاالتمتحده،
بیشازیکمیلیونکســبوکارجدید
راهاندازیمیشــود.متاسفانه،درطول
۱۲مــاه،۴۰درصداینافــرادتازهوارد
کسبوکارخودراتعطیلمیکنند.پس
ازپنجســال،بیــشاز۸۰درصدآنها
یعنی۸۰۰.۰۰۰کسبوکارمحوشدهاند
واثریازآنهاباقینماندهاســت.اغلب
کارآفرینانقربانیافسانهها،تخیالتو
کمبوددانشخودمیشوند.آنهاکسب
وکارشانرابراساسچهارمفهوماداره

میکنند:

  ۱. افسانه کارآفرینی:
دیدگاهاشتباه»افسانهکارآفرینی«بیان
میکندکهمردمکسبوکارهایجدید
رابهخاطرروحیهکارآفرینیخودیعنی
اشتیاقبهکسبسودازسرمایهگذاری
راهمیاندازند.درحقیقت،افرادبهدالیل
مختلفیکسبوکارهایجدیدراشروع
میکنند،ودلیلآنهموارهکارآفرینی

نیست.

  ۲. تحول کسب و کارهای آماده:

اعطــایامتیازموجتغییراتــیراایجاد
کردهوکارآفریِنخریــداِراینامتیازرا
قادرمیســازدتادرکوتاهترینزمانبه
فروشندهمحلییکمحصولگستردهو
معروفتبدیلشود.اعطایامتیازفروش،
رویکردجهانیبهکسبوکاررابهشدت

تغییردادهاست.

  ۳. توسعه روندهای کسب و کار:
اســتراتژیها،روندهاوسیســتمهای
خالقانه،روششرکتهابرایگسترشو
مدیریتکسبوکارهاراتغییردادهاست.
کارآفرینانیکهقادربــهدرکاهمیت
سیســتمهانیستند،کســبوکارهای
ناموفــقایجــادمیکنند،زیــرااغلب
بر»مدیریتاتفاقــی«تکیهمیکنند.
آنانیکهبهطورمناسباز»فرایندهای
گسترشکسبوکار«استفادهمیکنند،

موفقمیشوند.

  4. نمایندگی کســب و کارهای 
معروف:

وقتییکشرکت،حقامتیازیانمایندگی
فروشمیخرد،»سیستمکلیچگونگی
انجامکسبوکار«رادریافتکردهاست.
بســیاریازکارآفرینانیکهنمایندگی
گرفتهاند،گمــانمیکنندمحصولیرا
میفروشند.درحقیقت،آنهاناممعروف
ومعتبرشــرکتاصلیرامیفروشند.
بهعبارتدیگر،»محصــولواقعیآن

کسبوکار،خودآنکسبوکاراست.«

  کارآفرینان و افسانه ها
تاریخشــرکتهامملوازداستانهای
افسانهایوقهرمانانهدربارهکارآفرینها
است.افســانههامیگویند:درشرایطی
دشــوار،زنیامردیشــجاع،باتمام
سختیهامبارزهمیکندوبهسود،شهرت
ومعروفیتمیرسد.چنینداستانهایی
بهندرتواقعیتدارند.داســتانواقعی
ازاینقراراست:نخستینجرقهروحیه
کارآفرینیدروحشت،خستگیمفرط
وتعبیــراشــتباهگممیشــود.اغلب
کسبوکارهاتوسطکارآفرینانرویاپرداز
ایجادنمیشود،بلکهتوسطحسابداران،
آرایشــگران،لولهکشها،فروشندگان

ومنشیهاییایجادمیشــودکهازکار
کردنبرایدیگرانخستهشدهاند.این
متخصصانفنیبهعلتوقوعحادثهایکه
زندگیآنهاراتغییرمیدهد،یکلحظه
خاصویاگذراندنیکروزبددرمحل
کار،ناگهانتصمیممیگیرندکارآفرین
شوندوشرکتخودراتاسیسمیکنند.

اماپیشفرضــیویرانگــر،تالشهای
آنهابرایگسترشکسبوکارراویران
میکند:باوربهاینموضوعکهنبوغفنیو
تخصصآنهاعاملاصلیموفقیتاست.

روندمعمولازاینقراراست:یکطراح
داخلیموفقســعیمیکندفروشگاه
دکوراسیونداخلیخودراافتتاحکندویا
گرافیستیماهرممکناستبهاشتباه،بر
اینباورباشدکهنبوغخالقانهاومیتواند
جایخالیمهارتهایالزمبرایمدیریت
کانونتبلیغاتراپرکند.اینصاحبان
کســبوکارتازهکارقادربــهدرکاین
مطلبنیستندکهرازکسبوکارموفق،
بسیارفراترازاستادبودندریکصنعت
یاهنراست.وقتیواقعیتهایکسبوکار

خودرانشــانمیدهد،کابوسصاحب
کسبوکارنوپاشروعمیشود.

  یک سر و سه کاله
اغلبصاحبانکسبوکارهایکوچکبا
کشمکشداخلیشدیدیمواجهند،زیرا
اینصاحبانشرکتهایتازهکارمعموال
سهکالهبرســردارند:کالهمتخصص،
کالهمدیروتاجخیالــیکارآفرین.این
ســهکاربرایدراختیارگرفتنزمانو
انرژیمحدودصاحبکسبوکارکوچک
باهمبهرقابــتمیپردازند.تصورکنید
میخواهیدســختترینرژیمغذایی
ممکنرابــایکمربیشــخصی،یک
متخصصتغذیهویکفردکمارادهکه
همهدرذهنشماهســتندآغازکنید.
درزیرمرورکوتاهــیبرنقشهریکاز

آنهاداریم:

  ۱. کارآفرین:
کارآفرینرویاپردازدرونیشماســت.
کارآفرینباداشــتنرویاهــایبزرگ
بــرایگســترششــرکت،درآینده
زندگیمیکند.درایــننقش،صاحب
کســبوکار،مرتبامرزهایکارخودرا
گسترشمیدهد،اماازجزییاتکارهای
اجراییمتنفراســت.کارآفریندرونی

شمابارقههایخالقانهخودرابهشرکت
منتقلمیکند.

  ۲. مدیر:
اینجنبــهاجراییوعملیشماســت.
مدیــردرگذشــتهزندگــیمیکندو
اهدافتعیینشدهومحققشدهدرسال
گذشــتهرابهخوبیمیشناسد.مدیر،
منابــعالزمراتهیهکــرده،محلکاررا
ســازماندهیمیکندودربــارهمواردو
جزییــاتاساســیدســتوراتیصادر
میکند.بدونداشــتنمدیــردرونی،
کسبوکارتانساختارمشخصینخواهد

داشت.

  ۳. متخصص:
اینصدایشــرکتدرونیشماســت.
متخصصکارراانجــامدادهوکاالهاو
خدمــاتراتولیدمیکنــد.متخصص
کارهاییراانجاممیدهدکهکارآفرین
مشــخصکردهومدیــرموافقتکرده
اســت.متخصصدرونیشمادرلحظه
زندگیمیکند.بــدونمتخصصهیچ
محصولیندارید؛امــاوقتیمتخصص
غلبهکند،شرکتشماباکمبودتوسعه
کســبوکاروروندهایاســتراتژیک

روبهرومیشود.

به دنیای پر فریب کسب و کار واقع بینانه بنگرید؛

افسانهکارآفرینی

اغلب صاحبان 
کسب و کارهای کوچک 

با کشمکش داخلی 
شدیدی مواجهند، 

زیرا این صاحبان 
شرکت های تازه کار 

معموال سه کاله بر سر 
دارند: کاله متخصص، 

کاله مدیر و تاج خیالی 
کارآفرین. این سه کار 
برای در اختیار گرفتن 
زمان و انرژی محدود 

صاحب کسب و کار 
کوچک با هم به رقابت 

می پردازند. 

صاحبان مشاغل معموال با صرف هزینه ای گزاف، با مشکالت 
کسب وکار آشــنا می شــوند. کارآفرینان پس از سقوط در 
یک مشــکل حرفه ای یا فنی، مجبور می شوند به هر قیمتی 
که شده مشکلشــان را حل کنند. خوشبختانه، مایکل گربر 
دســتورالعملی جذاب راجع به برنامه های کسب و کار، رشد 
استراتژیک و مدیریت کارمندان نگاشته است. او در کتابش 
»افسانه کارآفرینی« به ارائه دیدگاهی واقع بینانه از کارآفرینی 
می پردازد. در ادامه نکاتی از کتاب ارزشمند او را به دوستان 

موفقیتی تقدیم می کنیم.

،،
وقتی یک شرکت، حق امتیاز یا

 نمایندگی فروش می خرد، »سیستم
 کلی چگونگی انجام کسب و کار« 
را دریافت کرده است. بسیاری از 

کارآفرینانی که نمایندگی گرفته اند، 
گمان می کنند محصولی را می فروشند. 

در حقیقت، آن ها نام معروف و معتبر 
شرکت اصلی را می فروشند. 

منبع: کتاب افسانه کارآفرینی
یـــادداشت
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نوپانا
یـــادداشت



Qalamkār or the craft of woodblock printing on 
cotton tablecloths, bedspreads, and curtains 
has been a specialty of Isfahan for the last two 
centuries. Indian imports had dominated this 
branch of the textile industry in the pre-1800 
period. Impoverishment and insecurity in the 
18th century had created a situation where 
domestic output had to compensate for the 
shortfall in imports. As a result, there was 
an initial increase in the output of the textile 
industry in general, and of qalamkār in particular, 
during the early part of the 19th century, when 
security returned to Iran. However, this period 
of growth did not last, for after 1840 domestic 
qalamkār production suffered a structural 
decline, albeit less so than all other branches 
of textile crafts, due to the import of fabrics of 
cheaper and better quality.
In the 1870s the guild of the qalamkār makers 
had four connecting bazaars and between the 
bazaars, there were five caravanserais and 
timčas with 284 shops and offices, but not even 
half of their number have remained because 
the trade had declined sharply due to foreign 
competition and lack of demand at home. The 
reason was that the Isfahan output of qalamkār 
was not comparable in quality and price with 
British and later Russian imports. Production 
could initially only survive by importing 
unbleached fabrics from Great Britain and India 
that were then printed in Iran. This delayed the 
inevitable decline of the craft for some time, but 
the lack of innovation, continued inferior quality, 
and the use of chemical dyes meant that by the 
beginning of the 20th century the craft had all 
but disappeared. In 1920 there were only 46 
čitsāz left in Isfahan, where once there had been 
hundreds.
Government support seems to have helped 

another short-lived revival of this labor-intensive 
craft in the 1920s, just before it declined to the 
verge of total extinction. The craft of qalamkār 
was revived again after World War II thanks 
to the US Aid program and demand from the 
international market. In the 1950s in Isfahan 
and Najafābād, there were about thirty qalamkār 
workshops with an annual production of 40,000 
pairs of drapery and 10,000 tablecloth pieces. 
Supported by the Handicrafts Organization, 
the number of workshops and guild masters 
multiplied in the bazaar in the next twenty years 
and new products and techniques were put into 
practice. The implementation of anti-pollution 
laws in the 1970s led to another slowdown of 
the qalamkār industry, but as a result, better 
dyes were developed and production was 
standardized. Limitation on imports after the 
1979 Revolution resuscitated the industry, and 
qalamkār resurfaced as perennial favorites in 
the bazaar of Isfahan. The main firm involved in 
the qalamkār manufacture is the Čitsāz Company, 
exporting large quantities of merchandise.
Metalwork. Isfahan’s prominence in decorative 
work on metal objects continues today, achieving 
the highest standards within the country in the 
past century. The revival of the art in Isfahan has 
achieved partly thanks to an exodus of artisans 
from Kerman and Yazd. The metalwork in Isfahan 
is mainly embossing and engraving (qalamzani) 
on various metals such as iron, copper, brass, and 
nickel alloys as well as gold and silver.
New market demands in the second half of the 
20th century encouraged Isfahani engravers to 
shift their efforts to silver objects. In the 1950s, 
chisel work in silver was practiced by more 
than 800 skilled craftsmen in 110 workshops, 
while there were 86 silversmith shops with 450 
workers making utensils, vases, mirror framing, 
and the like to be carved or incised by engravers. 
Unlike other crafts, that of goldsmiths (zargar) 
did not suffer very much decline, as they were 
able to compete effectively in both price and 
product with any foreign import; they also 
adapted and changed their output in line with 
market conditions. In 1920 there were still 160 
goldsmiths in Isfahan as well as an unknown 
number of related craftsmen such as gold- and 
silver-wire drawers. This number compares 
favorably with the 500 workers in 169 shops 
employed by the goldsmith industry in the 
1950s, the most notable of which were situated 
in the Armenian quarter of Julfa. A more recent 

development in the metalwork of Isfahan is the 
production of large-scale copper sheets for use as 
an interior wall decoration in public and private 
buildings in the city, and in Tehran. However, the 
production of copper pots and pans is in decline.
Ḵātamkāri or ḵātamsāzi. This most typical 
of Persian wood-inlay work has been a 
specialty of Shiraz and Isfahan since the time 
of the Zand dynasty in the latter half of the 18th 
century. During his visit to Persia in 1811, Sir 
William Ouseley writes that ḵātam “ensured a 
considerable profit to many artists of Shiraz and 
Isfahan”. By 1877, the industry had declined: 
Taḥwildār reports low quality and poor sales, so 
much so that European artifact collectors sought 
old ḵātam pieces, and exports were limited to 
Anatolia and Istanbul. However, inlay work was 
slowly but surely falling out of favor, mainly due 
to the changing tastes of the elite who wanted 
fashionable European implements rather than 
traditional Persian ones. Because the elite was 
the main market for high-quality inlay work, this 
had serious consequences for the craftsmen who 
did not adapt their product. Like Tahwildār, in the 
beginning of the 20th century, Radimsky opined 
that the quality of work left much to be desired. As 
a result, the craft dwindled, and by 1920 only six 
master inlay workers remained in Isfahan.
The industry began to flourish again when Reza 
Shah awarded high wages to master ḵātamkārs 
for the decoration of the walls and furniture of 
Tehran palaces. 
But the dominant position of Isfahan was largely 
due to the migration of the Shirāzi master, Golriz, 
to the city where he taught at the Honarestān 
for 36 years, re-establishing the craft in Isfahan. 
In the 1950s Isfahan had about 100 ḵātam 
craftsmen working in 40 workshops; the 
numbers had increased to 256 craftsmen and 
81 workshops by 1975. According to another 
estimate, there were some 50 masters and 300 
skilled workers engaged in the ḵātam industry 
just prior to the 1979 Revolution. In addition to 
commercial production, Isfahani artists have 
decorated several Shiʿite mausoleums with 
ḵātam decorations and coverings, either through 
royal benefactions, commissions by wealthy 
patrons or at their own cost as an act of faith and 
devotion. Ḵātam is also widely used in decorating 
musical instruments, the prominent maker of 
which at the outset of the Pahlavi era was Yaḥyā, 
an Armenian from the Julfa district who later 
moved to the capital. 
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Iran seen 
growth in 
tourists by 
51% in first 
half of year

“Paying attention to 
the tourism industry 
has led to growth in 
tourists by 51% in 
the first six months 
of the year,” the vice-
president and the head 
of Cultural Heritage, 
Handicrafts, and 
Tourism Organization 
of Iran said.
“During the trip to 
Isfahan, seven tourism 
and residential 
projects will be 
inaugurated which 
will cost 630 billion 
Rials,” Ali Asghar 
Munesian said on the 
sideline of his trip 
to Borkhar County. 
Pointing to the new 
handicrafts, he said, 
“New handicrafts are 
combination of art 
and special techniques 
that are useful and 
effective to create 
enough jobs, and 
bring prosperity to the 
deprived areas.”The 
last year’s handicraft 
exports grew by 16%, 
and this year we have 
seen good results in 
this regard.” 
“ E s t a b l i s h i n g 
p e r m a n e n t 
handicrafts markets 
is an important 
part of the Cultural 
Heritage, Handicrafts, 
and Tourism 
O r g a n i z a t i o n ’ s 
programs, and paying 
attention to this 
matter will provide 
the adequate context 
for job creation, 
and also help the 
economy of the 
country to develop,” 
he continued.
The vice-president 
and the head of 
Cultural Heritage, 
Handicrafts, and 
Tourism Organization 
of Iran has visited 
the handicrafts of 
inlaid turquoise 
and marquetry, 
the process of 
hand printed cloth  
production, the 
minaret of the mosque, 
and the historical 
inscription of Sin city 
in Borkhar County 
during his trip to 
Isfahan.
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where to stay

Jey Negin Hotel is a 2-star new hotel. It is located 
at Jey Street and near to J Terminal in the eastern 
parts of Isfahan. Although the hotel is far from 
historical tourist attractions of the city, Isfahan 
International Exhibition Center is about 7 Km 
away from it. Hence, this can be a good choice 
for business travelers. You can reach tourists 
attractions of Isfahan like Si-o-se pol, Hasht 
Behesht Palace, Khaju Bridge, Vank Cathedral, 
and Naghsh-e Jahan Square in about 25 minutes.
There is a famous Persian proverb which says 
”Isfahan Nesfe Jahan”, this means Isfahan is the 
half of the world. Well, it is kind of true. Isfahan 
was the Capital of Safavid Dynasty for decades. As 
a result, the city became one of the best examples 
of unique Persian-Islamic architecture. You can 
find the best kind of this pattern in Naghsh-e Jahan 
Square. It is one of the largest squares in the world. 
On every side of it, you can see a masterpiece. 
Gheysarieh Gate in the north part (economical 
side), Sheikh Lotfollah Mosque in the east (science 
side), Shah Mosque in the south (religious side), 
and Ali Qapu Palace in the west (governor side).
Negin Jey Hotel has 20 rooms on three floors. You 
can choose between double, twin, triple rooms, 
and suite with a capacity of four. As you can see, 
the hotel is suitable for families and individuals. 
These advantages are coupled with the kid-
friendly facility of the hotel. Hence, children under 
the age of six can stay in the hotel for free. Also, the 
hotel has a spacious parking lot (with a capacity 
of 200).
You will find indoor fridge (with free water), 
furniture, closet, tea maker, working desk, and 
wardrobe in your Jey Negin Hotel rooms. Also, 
the hotel has IPTV which you can enjoy. There is 
a private bathroom with shower, toiletries, and 
Western toilet. Moreover, don’t forget to share 
your memorable adventures in Isfahan with your 
friends and family, using high-speed Wi-Fi.
If you are looking for a clean and neat place to stay, 
far from the bustle of the city center, Jey Negin 
Hotel is a suitable place for you. Book your room 
in advance here on Apochi.com. We speak your 
language. So, if you have any question feel free 
to ask.

Isfahan has maintained its position 
as a major center for traditional 
crafts in Persia. The crafts of Isfahan 
encompass textiles, carpets, 
metalwork, woodwork, ceramics, 
painting, and inlay works of the 
various kind. The work is carried out 
in different settings including small 
industrial and bazaar workshops, in 
the homes of craftsmen and women, 
and in rural cottage industries.

Keryas Restaurant: Fantastic 
View And Very Nice Food

where to eat

Keryas is the first International luxurious restaurant 
in the highest tower in the center of Isfahan with 360 
degree view. The windows in Keryas open to all of 
the monuments in the city. In Keryas you have this 
chance to delve into the world of relaxation. In Keryas 
guests are satisfied by different tastes with the best 
quality of the food which is served with fantastic 
garnish. Expert staff work in Keryas who know all the 
ins and outs of hospitality very well; they welcome 
the guests friendly and speak English fluently as well.
Dinana-L: The best restaurant you have ever seen 
in Isfahan
If you are searching for the most luxurious restaurant 
in Isfahan, I recommend you to choose Keryas. The 
food is fantastic and the view is awesome. You will 
miss the chance if you do not go there.
Gobetr, Ascona, Switzerland: Fantastic view
Fantastic view and very nice food. The staff was 
friendly too. The price was very good too. I can really 
recommend it.
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Iran traded 956,662 tons of 
non-oil commodities worth 
close to $751.38 million with 
Russia during the first half 
of the current Iranian year 
(March 21-Sept. 22).
This marks a 25.7% and 
81.21% growth in weight and 
value respectively compared 
with the corresponding period 
of last year, latest data released 
by the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration 
show. 
Iran’s exports to Russia stood 
at 212,605 tons worth over 

$118.16 million, up 17.63% 
and 20.77% in volume and 
value respectively year-on-
year. Russia was Iran’s 21st 
export destination during the 
period.
The above figures account 
for 0.38% and 0.51% of the 
tonnage and value of Iran’s 
total exports over the period 
respectively, Financial 
Tribune reported.
Iran mainly exported apples, 
fresh and frozen tomatoes, 
pistachio and kiwi to Russia 
during the six-month period. 

 Italian Firms 
Keep Doing 
Business in Iran
Italian investment 
companies remain 
active in Iran, despite the 
unilateral US sanctions, 
says the head of Trade 
Promotion Section of 
the Italian Embassy in 
Iran."We have received 
a great number of 
requests from Italian 
companies to invest in 
Iran and the embassy 
tries to facilitate 
them,” said Augusto Di 
Giacinto in a meeting 
with the chairman of the 
chamber of commerce 
and businessmen 
of Iran’s northern 
Mazandaran Province.
The Italian official 
noted that small family-
owned businesses 
constitute over %90 of 
Italian production and 
industrial companies 
that can keep working 
in Iran during sanctions. 
Iran Signs 

MoU with 
Germany 
on Training 
Managers
Iran Small Industries 
and Industrial Parks 
Organization and 
the German Society 
for International 
Cooperation (known 
by the German 
abbreviation GIZ) have 
signed a memorandum 
of understanding on 
a manager training 
program.The program 
entails executives from 
Asia, Eastern Europe, 
North Africa and Latin 
America learning about 
German companies 
and how they work 
and build up business 
contacts in Germany 
before returning home 
with new ideas for their 
own companies. For the 
German companies, the 
program often marks 
the start of long-term 
business relations.To 
date, more than 13,000 
executives from 19 
countries have taken 
part in the manager 
training program 
initiated by the German 
Federal Ministry for 
Economic Affairs and 
Energy.
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Iran-Russia Non-Oil Trade Sees 
Over 80 Percent Hike 

The latest Iran-UK trade development meetings 
were held at the London residence of Iran’s 
Ambassador to Britain Hamid Baeidinejad. 
UK trade envoy to Iran, Lord Norman Lamont, 
and former foreign secretary, Jack Straw, were 
among keynote speakers.The meetings also 
included a roundtable discussion on latest 
developments in Iran-UK trade relations 
attended by business analysts and experts.
The reimposition of US sanctions against Iran, 
after US President Donald Trump unilaterally 
withdrew in May from Iran’s nuclear deal with 
world powers, threaten humanitarian trade 
with Iran due to ambiguities concerning their 
scope and objectives. That is why humanitarian 
trade, which must be ethically and technically 
exempt from sanctions, was a main focus of the 
London gatherings, Financial Tribune reported.
‘Excessive’ Reliance on Sanctions
Lord Lamont said the US is relying on sanctions 
excessively, which have mostly targeted average 
Iranians. He pointed out that the sanctions may 
create a crisis in terms of humanitarian trade.

“The British government has secured the 
guarantee from the government in Washington 
that humanitarian trade items will be exempt 
from sanctions,” the trade envoy said, adding 
that the British government continues to 
interact with the Office of Foreign Assets Control 
of the US Treasury Department on this issue.
But the British official maintained that US 
banking sanctions against Iran continue to 
pose a serious threat to humanitarian trade, 
including exports of medicine, food and 
agricultural products to Iran. He pointed to 
measures adopted by the European Union to 
maintain ties with Iran, including the creation of 
a special purpose vehicle (SVP), and expressed 
hope that it will be able to maintain ties without 
having anything to do with the US. He also said 

it becomes more vital than ever for Iranian 
banks to upgrade themselves to better conform 
to European standards.Lamont said it is a 
“major step” for the UK to align itself against its 
longtime ally US concerning the nuclear deal, 
referring to the deal as a landmark agreement 
that may serve as a platform to conduct further 
negotiations in the future.He said it is imperative 
for Iran to be able to continue benefiting from its 
oil exports, stressing that Saudi Arabia will fail 
to fully account for the gap created by declining 
oil exports from Iran, and said European nations 
are negotiating with Asian counterparts to keep 
buying Iranian crude.“Even as the US says these 
sanctions are supposed to be the most stringent, 
sanctions not backed by Europe cannot be the 
most stringent,” Lamont said.

Iranian lawmakers, Brazilian 
officials discuss isues of interest
Members of Iran-Brazil parliamentary 
friendship group met with Brazilian authorities 
in Brasilia on Saturday in the framework of 
expansion of parliamentary ties.
According to a Sunday report, the Iranian three-
member group met with the Brazilian Secretary 
of Government Carlos Marun, Minister of Labor 
Vieira de Mello, and Deputy Minister of Sport. 
In the meeting, they discussed different issues 
including: how to use parliamentary ties to 
expand trade and commerce, export technical 
and engineering, expand cooperation in medical 
fields, and enhance sport relations, including 
Brazil's help to Iranian soccer and Iran's help to 
Brazil's weightlifting and martial arts.
The possibility of cooperation with Brazil's 
Cruzeiro soccer team and Iran in different age 
categories was also discussed.
The Iranian delegation also met with the 
Speaker of the Brazilian Parliament Rodrigo 
Maia in Rio de Janeiro, and also made a visit to 
the western state of Rondônia to meet Governor 
Confúcio Aires Moura, traders and industry 
owners.
US attempt to zero Iran oil export 
to harm nations: Expert
A leading Indian strategist believes that the US 
demand for cutting import of the Iranian oil to 
zero will adversely affect the economies of the 
developing and under-developed nations.
Ashok Dhar who is the Director of the Kolkata 
branch of one of India’s top most think tanks 
called ‘Observer Research Foundation (ORF)’ 
made the remarks .
Commenting on ‘India’s bold move to continue 
oil imports from Iran in November despite 
the imposition of the US sanctions on Iran oil 
industry from Nov. 04, 2018’, the analyst said: 
“It is a matter of great satisfaction that the 
Government of India has engaged with the 
USA to make it understand the complexity and 
enormity of India’s dependence on imports 
of crude oil from Iran and see crude imports 
continuing.
‘India has a well-run refining sector with some 
refineries being amongst the world’s best as per 
Nelson complexity index,’ Dhar said. 
‘While some can process a diverse basket 
of crudes with deep secondary processing 
capability, refining margins of some are 
adversely affected by change in crude diet 
and plan and have technical processing 
limitations. In an international regime 
of free, transparent and open trade, such 
restrictions are unnecessary and affect 
the development needs of the developing 
and under-developed economies,” he  
stressed.

High-level meetings in London were 
held to maintain and develop Iran-UK 
trade ties, and a major focus was on 
preserving humanitarian trade to 
Iran threatened by inconsistencies 
in US policies in administering 
unilateral sanctions.

UK Preserving Iran Humanitarian 
Trade in Face of US Sanctions

news

Central Bank of Iran Governor Expects 
Additional Forex Allocation for Imports
The central bank governor said volume of foreign currency trade 
in the secondary market amounted to €7.3 billion in the past two 
months. Abdolnaser Hemmati predicted that this amount would 
accelerate because the government has bestowed more power on 
the Central Bank of Iran to offer forex from petrochemical exports 
and other non-oil exporters in the secondary market, the regulator 
reported on its website on Saturday.
Secondary market deals are made through the Forex Deals Integrated 
System, an online system locally known by its acronym Nima.  
Through the system importers declare their currency needs and 
exporters offer their foreign currency earnings while banks and 
exchange bureaus act as intermediaries.
Iran Trade 
Since the beginning of the current fiscal in March, more than $27 
billion was allocated for imports of 25 basic and necessity goods by 
the CBI and $9.5 billion through was sold through Nima. Hemmati said 
under the prevailing economic conditions identifying and prioritizing 
the “genuine” import needs are crucial to which the Ministry of 
Industries, Mining, and Trade along with other relevant ministries 
must pay close attention.

In his belief, not offering rial earnings gained from exports to Iraq and 
Afghanistan is unacceptable and stressed that rial exports too should 
return to the cycle of country’s economy, Financial Tribune reported.
The Central Bank of Iran requires all exporters to repatriate their 
currency earnings within three months or use them to import new 
goods. Exporters object that the three-month deadline is not enough 
and that it should not include earnings disbursed in local currency.  
Trade balance showed a $940 million surplus during the first half 
of the current fiscal (March 21-September 22). Exports totaled 
$23 billion to register 13% increase compared to last year’s 
corresponding period, while imports saw a $3-billion decline to $22.1 
billion, the head of Iran Export Confederation Mohammad Lahooti 
told a press briefing on Saturday.
Lahooti said China, Iraq, the UAE, and Afghanistan were the top five 
export destinations during the six-month period, IBENA reported.
Less than $7 billion was injected into Nima during the sex months, 
he said.
Iran’s exports to Europe have declined noticeably in H1.  He put 
exports to Germany at $134 million.
Lahooti said the value of registered import orders was €56.5 billion 
during the period under review; however the figure does not reflect 
the real imports or currency allocation but that demand for import 
has been increasing, twice higher compared to the same period last 
year.

Iran’s Power Generation Capacity Nears 
80,000 MW
Iran’s nominal capacity to produce electricity has reached nearly 80,000 megawatts 
(MW) following the connection of a number of power plants to the country’s national 
grid over the past weeks.Since the beginning of the current Iranian year (March 21), 
Iran’s overall nominal capacity to generate electricity has increased by 1,005 MW.With 
the coming into service of several new power plants, the capacity reached 79,665 MW 
in the month of Mehr (September 23 – October 22).Speaking to reporters at a press 
conference in Tehran back in February, Iranian Energy Minister Reza Ardekanian 
highlighted the country’s self-sufficiency in the area of power generation and said the 
Islamic Republic is the top producer of electricity in the Middle East.About 90 percent of 
power generation equipment, even complicated parts like turbines and generators, are 
currently manufactured inside the country, the energy minister said at the time.

Iran's Exports Via Land Borders Up %17, 
Imports Down %8 
Some 3.71 million tons of oil and non-oil commodities were exported from Iran via 
land borders during the first half of the current Iranian year from March 21 to Sept. 22, 
which shows a %17 increase compared with the similar period of last year.According 
to Director General of Road Maintenance and Transportation Organization of Iran's 
Information and Communication Technology Bureau Hossein Motevalli Habibi, 
Bazargan Border Crossing in the northwestern West Azarbaijan Province accounted 
for %26 of all exports during the six-month period—more than any other Iranian 
land border. The Road Maintenance and Transportation Organization is affiliated to 
the Ministry of Roads and Urban Development.Bazargan was followed by Milak in the 
southern Sistan-Baluchestan Province and Dogharoun in northeastern Khorasan Razavi 
Province with %14 and %11 shares of total exports respectively.



...   currency in 
Iran, have greatly 
increased the cost of 
commuting in Iraq. 
Officials, having seen 
problems, thought of 
a traveler's currency 
And this wandering 
traveler's currency 
has also wandered the 
pilgrims. Arba'in has 
a very high status in 
Islamic culture and 
has unique value and 
importance. Many of 
the nation's scholars 
emphasized on the 
welfare of the pilgrims 
and they have said 
that the government 
should do everything 
in its power for the 
pilgrims' well-being. 
This plan should have 
been done a long time 
ago.

Iranian President Hassan 
Rouhani has submitted 
the list of his nominees 
for four ministerial posts 
to the Parliament.
In a letter read to the 
Parliament on Sunday by 
Ali-Asghar Yousefnejad, 
the spokesman for 
presiding board of the 
Parliament, Rouhani has 
proposed new picks for 
labor, economy, industry 
and road ministries.
Accordingly, Mohammad 
Shariatmadari has 
been suggested for the 
Ministry of Cooperatives, 
Labor, and Social 
Welfare, which has 
been run by a caretaker 
minister since the 
impeachment of Minister 
Ali Rabiei on August 8 by 
the Iranian Parliament 
over mismanagement.
Farhad Dejpasand, the 
ex-deputy head of Iran’s 
Budget and Planning 
Organization, has been 
proposed to take the role 
of economy minister.
Reza Rahmani, the 
deputy minister of 
industry and trade, is 
suggested for ministerial 
role in the same ministry.
And, Mohammad Eslami 
has been proposed for 
Ministry of Roads and 
Urban Development.

Western Iran border working 
nonstop: Governor
Due to the start of the Shia rituals, Arbaeen 
walk, in the western borders Shalamcheh, 
Chazabeh, and Mehran, in order to smooth 
the way for the exports, Parvizkhan border 
terminal will be open 24 hours a day, said the 
Qasr-e Shirin governor.“2,000 vehicles have 
crossed Parvizkhan border in the last two 
days to export goods,” said Morad-Ali Tatar 
.“Arrangements with the customs and border 
guard have been made for -24hour incessant 
exports,” he added. Parvizkhan border terminal 
is located in Kermanshah Province, western 
Iran, sharing border with Iraqi Kurdestan 
Region. The border is in charge of over %54 
of Iran’s exports to Iraq.Tatar also reported 
that over 4.9m tons of goods worth 226.3$m 
have been exported to Iraq via Parvizkhan and 
Khosravi borders since the beginning of the 
current Iranian calendar on March 21. Some 
1200-800 vehicles depart for Iraqi Kurdistan 
Region through Parvizkhan border and another 
500 vehicles cross Khosravi border to export 
goods to Iraq. Arbaeen pilgrimage or Arbaeen 
walk is widely recognized as the single largest 
annual peaceful gathering in the world where 
people swarm together and walk towards 
the shrines of Imam Hussein (AS) in Karbala, 
Iraq, to pay tribute to him.Millions of devotees 
undertake the journey that is marked with 
prayers, mourning ceremonies and acts of 
charity.
Russia says US withdrawal from 
Nuclear Forces Treaty ‘very 
dangerous’
 Russian Deputy Foreign Minister Sergei 
Ryabkov said that US decision to pull out of the 
Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty 
(INF) with Russia is a “very dangerous step”.
If the US continues to withdraw unilaterally 
from agreements, then Russia will adopt a range 
of retaliatory measures, including military 
ones, he warned."We are treating with concern 
and condemnation the United States' new 
attempts to force Russia to make concessions 
in the sphere of international security and 
strategic stability via blackmailing. The Russian 
side has repeatedly said that the US side has 
no reasons for accusing Russia of allegedly 
violating this treaty. After all these years, they 
have failed to substantiate their fanciful claims 
by clear explanations why they are doing this," 
Sputnik quoted him as saying on Sunday.Earlier, 
Donald Trump announced the country's exit 
from the INF treaty due to alleged Russian 
violations.The 1987 INF Treaty prohibits 
the development, deployment and testing of 
ground-launched ballistic or cruise missiles 
with ranges between 300 and 3,400 miles.

Leader agrees to 500$mn withdrawal 
for pharmaceuticals

“500$ million will be withdrawn 
from the National Development 
Fund, and exchanged into 
rial to support domestic 
pharmaceutical companies. 
Leader approved the measure 
last week, and there’s no 
problem,” said Iranian Vice-
President Es’hagh Jahangiri at a 
ceremony marking the National 
Export Day on Sunday.
Talking about the US’ withdrawal 
from the Iran nuclear deal and 
the re-imposition of economic 
sanctions, Jahangiri said the 
second batch of sanctions, 
although not due until Nov. 5, 
seems to have already affected 
the oil, banking and transport 
indicators, which make the 
country's main sources of 

revenue.
“A number of countries have 
already yielded to Trump’s 
[pressure] and stopped 
buying our oil, but we haven’t 
been sitting around, doing 
nothing about it. We have 
found workarounds to export 
our oil against US’ wishes,” 
stressed Jahangiri.Jahangiri 
had previously said that Iran 

had found new clients for its oil, 
adding that negotiations had also 
been held with old clients to find 
ways around the sanctions. He 
had also maintained that even 
if sanctions cut Iran’s oil sales 
by half, the country would be 
still economically safe because 
it is selling its crude oil higher 
than the price tag it has set in its 
annual budget plan. 

Late welfare 
for pilgrims 
of Imam 
Hussein(AS)

Rouhani proposes 
new ministerial 
picks to Parliament

Iran’s VP Es’hagh Jahangiri 
said Sun. that Leader of 
Islamic Revolution has agreed 
to the withdrawal of 500$ 
million from Iran's sovereign 
wealth fund to support 
pharmaceutical companies.

The US president warned during his 
Nevada rally that “radical socialism” and 
“open borders” policies would turn the US 
into Venezuela.
Trump made his remarks at the latest 
Republican Party and Make America Great 
Again rally in Elko, where he supported the 
regional candidate. He focused on warning 
of the consequences a Democratic victory 
would have for immigration policy if the 
party prevailed during the midterms and 
managed to capture control of the House 
and Senate.
“Democrats want America to become — it’s 
not even they want it but that’s what’s going 
to happen — Venezuela,” he said, Sputnik 

reported.
He also made special remarks about the 
caravan of 4,000 asylum seekers from 
the Central American states of Honduras 
and Guatemala which was making its way 
towards the US-Mexican border.
“Democrats want the caravan, they like the 
caravan,” he said, accusing Democrats of 
wanting to give welfare and health care to 
illegal immigrants.
Trump recently slammed Democrats via 
Twitter, accusing them of being an “angry 
ruthless unhinged mob determined to 
get power by any means necessary.” He 
also urged Americans to vote for “jobs not 
mobs.”

"The new platform is radical socialism and 
open borders that lead to crime," he said, 
referring to the Democrats’ policies, that 
would be implied if they are to take the 
Senate majority.
Earlier, before the rally, Trump tweeted 
the Democrats are “being obstructionists” 
towards the immigration policies and 
suggested that if they were to come 
together with Republicans to write up 
the new laws, it would take “less than one 
hour.”
Senate Minority Leader Charles 'Chuck' 
Schumer (D-NY) and House Minority 
Leader Nancy Pelosi (D-CA) earlier 
released a joint statement where they 

accused 
the US president and 

Republicans of distracting attention away 
from problems posed by the US health 
care system.  “The president is desperate 
to change the subject from health care to 
immigration because he knows that health 
care is the number one issue Americans 
care about,” Pelosi and Schumer stated.

Trump: Democrats Want America to Become Venezuela
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Iran Rejects Allegation of Interference in US 
Elections as Delusional
Iranian Foreign Ministry Spokesman Bahram Qassemi dismissed as “baseless” Washington’s 
claim about Tehran’s efforts to undermine US elections, saying that such assertions are 
rooted in “a kind of unknown delusion.”“The Islamic Republic of Iran’s principled policy is 
non-interference in the domestic affairs of other countries,” Qassemi said in a statement late 
on Saturday.“The US officials’ attempts to accuse the Islamic Republic of Iran of interference 
in the US congressional elections are basically false and misleading, and probably rooted in 
a kind of unknown delusion,” he added.Qassemi further emphasized that the White House 
has sought to level accusations against other countries with “specific domestic political 
purposes” and each day it adds the name of a country to its delusional list.US intelligence and 
law enforcement agencies on Friday claimed that foreign governments continued to try to 
influence US elections, including the upcoming midterm congressional vote in November, 
without providing any proof.

Iran, Russia, India study ways of boosting 
cooperation
 Delegations from Iran, Russia and India met in Moscow on Sunday conferring on the 
threats of the modern world and hurdles in expanding regional cooperation between 
the neighboring states.
In the second and last day of a trilateral meeting organized by the Russkiy Mir 
Foundation, the participants discussed means of enhancing strengthening and 
broadening cooperation between Russia, Iran and India.Iranian Ambassador to 
Russia, as well as Chairman of the Political and International Research Institute of the 
Ministry of Foreign Affairs Seyed Kazem Sajjadpour represented the Islamic Republic.
Addressing the meeting, Iran's Ambassador to Russia Mehdi Sanaei stressed the 
importance of coordination and trilateral collaborations between the three states 
saying conduction of joint projects should be facilitated.

World slamming Saudi 
journo›s murder
 Several international bodies and organizations have lashed out 
at the murder of Saudi journalist and called for identifying and 
punishing those accountable for the crime.
According to Palestine Today, the United Nations Secretary-
General António Guterres said on Sunday he is “deeply troubled” 
by the confirmation of the critic journalist Jamal Khashoggi’ 
murder by Saudi Arabia and called for the punishment of those 
involved in the crime.
Agnes Callamard, the UN Special Rapporteur on extrajudicial 
executions, also said in a tweet on Saturday, ‹Saudi Arabia›s 
explanation for the arbitrary execution of Jamal Khashoggi 
is just not plausible,› urging for ‹a trustworthy, impartial and 
transparent investigation.› 
In the same vein, the Amnesty International issued a statement 
on Saturday, saying the Saudi authorities› claims ‹that Khashoggi 
died as a result of a ‘fist-fight’ inside the consulate are not 
trustworthy›, saying only an independent probe will ensure 
uncovering the mystery behind murdering the Saudi journalist.
Condemning the murder, UNESCO also urged the relevant 
authorities to ‹bring its perpetrators to justice›.
Christophe Deloire, secretary-general of Reporters Without 
Borders, warned against compromise with Saudi Arabia 

regarding the crime, saying ‹a compromise policy would result 
in giving a ‹license to kill› to a Kingdom that puts in jail, lashes, 
kidnaps and even kills journalists who dare to investigate and 
launch debates.›
Canadian Foreign Affairs Minister Chrystia Freeland said in 
a statement on Saturday, ‹We reiterate our call for a thorough 
investigation, in full collaboration with the Turkish authorities, 
and a full and rigorous accounting of the circumstances 
surrounding Mr. Khashoggi›s death.›
In a statement released on the official website of the European 
Parliament, Federica Mogherini, High Representative of the 
European Union for Foreign Affairs and Security Policy said, ‹The 
emerging circumstances of Jamal Khashoggi’s death are deeply 
troubling, including the shocking violation of the 1963 Vienna 
Convention on Consular Relations and particularly its Article 55.›
Earlier, Germany, France, Britain and several other countries 
had denounced the crime, calling for transparent probe into the 
murder of the Saudi journalist.
The 59-year-old Saudi investigative journalist vanished on 
October second after entering the Saudi Consulate in Istanbul to 
collect documents for his forthcoming marriage.
After 18 days of silence and rejecting claims that Khashoggi was 
killed, the Saudi government finally bowed down to international 
pressure and claimed the prominent journalist was killed in a fist-
fight inside Istanbul consulate.

“500$ million will be 
withdrawn from the 
National Development 
Fund, and exchanged 
into rial to support 
domestic pharmaceutical 
companies. Leader 
approved the measure 
last week, and there’s no 
problem,”



Leader agrees to 500$mn 
withdrawal for pharmaceuticals

Diplomatic Source: US Withdrawing from 
INF Treaty to Pursue Unipolar World
The main reasoning behind the US decision to withdraw from the In-
termediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty is Washington’s dream 
about a unipolar world, a source in the Russian Foreign Ministry said on 
Sunday.“Russia has repeatedly exposed the US course on undermining 
the INF Treaty. Washington wanted to make this step for many years, 
intentionally and gradually eroding the contractual base,” the source said. 
“At the same time, this decision is in line with US course on withdrawing from 
international legal agreements that impose equal obligations on all partners and 
make the concept of their ‘exceptionalism’ vulnerable,” the source told TASS.

While up to now more 
than 160,000 Iranian 
pilgrims have crossed 
the border of Mehran 
for the Arbaeen hike, 
the government is 
still imposing new 
laws. Although the 
economic problems 
of people this year 
did not allow some to 
go to Karbala, some 
people did apply 
for a visa at the high 
rate of the Dollar. 
After a while, the 
state cheapens The 
visas cost about 100 
thousand tomans.
After the  story of 
visas, it turns to a 
traveler's currency. 
The Iraqi people, 
who used this year's 
surplus of ...
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 Barari, Head of Iran Space Agency, said Sun. that the 
Islamic Republic of Iran is among the top 9 countries 
in building satellites, next to US, Russia, Canada and 
some European countries.
Barari said that Iran ranks first in the Middle East 
region in scientific authority, adding that the country 
held the 14th place in the world in aerospace 
engineering in 2016, and improved its ranking to 
11th in 2017. He expressed hope that this scientific 
authority could one day become a technological, 
industrial and economic authority as well.
According to him, in the period from 2006 to 2015, 
Iran became one of the first nine countries in the 
world that completed a full space technology cycle.   
Talking about the Space Agency’s projects, Barari 
noted the Amir Kabir University of Technology 
Satellite Project, saying the satellite is in the 
launching stage.
He described the satellite as being 50cm to 60cm 
in each dimension, capable of reaching 500km in 

height.
The AUT satellite is equipped with four 
cameras on different wavelengths, capable of 
storing information and allowing simultaneous 
communication among 45 users, he added.
Barari maintained that four colleges, 16 university 
professors, as well as 110 PhD and postgraduate 
students were involved in the AUT satellite project.
He further put the total cost of the project at nearly 
1.2$ million.

 Chairman of Tehran's Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture said that given the 
fact that export tariffs for Syrian exports to the Arab 
countries are zero, this country can be the source of 
Iranian goods.
Masoud Khansari made the remarks on Saturday 
at the first Iranian-Syrian trade summit while 
expressing his satisfaction with the process of 
resuming the two countries' interactions.
'For the first time, the Syrian business delegation has 
come to Iran,' he added. 
“Syria has been involved in many wars before, so we 
hope we can play a key role in the current situation in 
the Syrian markets,” Khansari further said.
Khansari reiterated that studies show that we can 
cooperate with the Syrian side, and Iran has a more 
active role in the export of goods.
Secretary of Iran-Syria Cooperation Headquarters 
Hassan Danaeefar also said at the first Iranian-Syrian 
trade summit that eight years ago few thought that 
the Syrian army and its supporters would achieve 
this victory.

He stated that the westerners and some reactionary 
states of the region thought that sovereignty 
would change in Syria, but none of those ambitions 
were achieved with plans and measures.The first 
vice president advisor called the volume of trade 
exchanges between the two countries as limited, 
and said, 'Why do we have about 160$ million 
in economic transactions despite the extensive 
political relations between the two countries?'
“Why we don't have a joint bank and why have'nt the 
Syrian and Iranian companies registered in other 
countries?” He continued.

 "The quality standards of wastewater are not 

yet accepted perfectly, but it is suitable to 

irrigate the green space. By considering the 

drought conditions, there is no way except using waste-

water to irrigate the green space throughout the city," 

an expert in environmental pollution said.
 "Research studies, taking advantage from the experts' 
opinions and monitoring water, soil, and pests are 
the most important factors effecting the quality of 
soil resources for plants and green spaces," Ardeshir 
Khosravi said.
"In order to have control over the quality of the soil 
resources and plant more, we need monitoring 
programs in certain time intervals; these controls 
should be carried out by a team of experts," he added.
"Using wastewater in the green space of the fruit and 
vegetable market is only for maintaining the greenery 
of the environment, we require more studies in this 
regard to develop the green space," he said regarding 
the impact of using wastewater for the green space of 
the fruit and vegetable market.
Saying that observing the standards and the 

continuous monitoring are necessary actions, he 
noted, "Investigation and monitoring of both soil and 
water should be carried out simultaneously and it is 
suggested that high water requirement plants should 
be replaced with drought tolerant plants ."
The seminar of "investigating the reason for 
sudden dying of plants in the green space of the 
fruit and vegetable market of Isfahan, and the 
quality examination of wastewater and its effect on 
physiological disorders of the plants" was held in park 
and green space organization.

More than 185,000 tons of commodities worth 
around 137$ million were exported from the 
northern Golestan Province during the first half 
of the current Iranian year (March -21Sept. 22), 
which shows a %57 and %62 growth in weight 
and value respectively compared with the similar 
period of last year.
According to Director General of Golestan Customs 
Offices Ebrahim Hosseini, rebar and iron, dairy 
products, tomato paste and polystyrene were the 
main exported goods from the province over the 
period, IRNA reported.
The main export destinations were Turkmenistan, 
Afghanistan and Iraq.
Hosseini said that close to 37,000 tons of goods 
worth 15$ million were imported into the province 
during the same period, registering a %15 decline 
in value compared with the corresponding period 
of last year, according to Financial Tribune.
Mostafa Sedaqat, the head of Golestan Veterinary 

General Office's Public Relations told Financial 
Tribune earlier this week that shrimp produced in 
the northern province has received Iran Veterinary 
Organization’s permit to be directly exported to the 
European countries. 
“After many inspections and audits over the past 
months, IVO experts verified that Golestan’s 
shrimp meets the European Commission’s 
standards and can be exported directly to EU 
member states,” the official said.
Prior to this, the official noted that shrimp 
produced in the province used to be exported 
under brands belonging to southern provinces like 
Hormozgan.
“Gomishan Shrimp Farm in northwest Golestan 
is the only site producing farmed shrimps in 
the province. This huge facility has made 
infrastructural renovations and raised the bar on 
hygienic considerations to be able to meet the EC 
standards,” he added.

Iran among 9 top satellite-building 
countries: Space Agency head

Syria suitable market for Iran's goods

Wastewater suitable to irrigate 
green space

H1 Exports From Golestan Province Rise %62 to 137$m
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