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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

 استفاده ازکارت سوخت
 الزامی شود؛

درآمد قاچاقچیان سوخت 
بیش از یارانه

کارشناســان می گویند با توجه به اینکه دولت 
قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد با ایجاد الزام 
به استفاده از کارت ســوخت در حین سوخت 
گیری می تواند میزان مصرف واقعی را رصد کند.
رشد قیمت ارز و افزایش اختالف قیمت سوخت 
داخلی کشور با سایر همســایگان موجب شد 
تا بازار قاچاق ســوخت رونق بگیــرد. به گفته 
هندیان، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  
تا سال ۹۲ حجم قاچاق سوخت چیزی حدود ۷ 
یا ۸ میلیارد تومان بود اما حد فاصل ۹۲ الی ۹۶ 

این رقم به ۵۰۰ میلیون دالر تبدیل شد.
این در حالی است که طی سه ماه گذشته ...

      رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:ایران در جایگاه چهاردهم در زمینه صنعت سنگ قرار دارد که این جایگاه ناشی از عدم توجه و محور نبودن بسیاری از صنایع معدنی 
است. باید راهکار صادرات به وجود بیاید.

قیمت 500 تومان

اصفهان قلب صنعت سنگ کشور؛  

قلبیکهدیگرنمیتپد

بازار طال و سکه  97/8/2 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,150,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,400,0005,041,000جدید

2,150,0002,521,000نیم سکه

1,140,0001,441,000ربع سکه

670,000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18409800488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

حائری خبر داد؛

احتمال افزایش تعرفه برق پرمصرف ها از آذرماه
معاون وزیر نیرو در امــور برق و انرژی گفت: بــرای افزایش تعرفه برق 

مشترکان پرمصرف مذاکرات بسیاری با مجلس و دولت انجام شده که 
اگر تاییدیه مجلس ارائه شود، این کار عملیاتی خواهد شد.

همایون حائری در پاســخ به این ســوال که آیا تا 
ماه آینده تکلیف تعرفه برق مشــرکان پرمصرف 
مشخص می شود؟ اظهارکرد: پیش بینی می شود 

که این اتفاق بیفتد چراکه تاکنون...

وی افزود: طرح ها و فکرهــای زیادی برای 
زاینده رود شده اما به دلیل نیمه تمام ماندن 
و عــدم دارا بودن پیوســت های فرهنگی و 
اجتماعی، به نتیجه نرســیده است؛ مردم 
نســبت به بیان اجرای پروژه ها و وعده های 

مسئوالن بی اعتماد شده اند.
استاندار اصفهان با بیان این که عدم اعتماد 
عمومی به حاکمیت پیامد نامطلوب فرهنگی 
در کشــور اســت، گفت: باالی ۹۰ درصد 
کارمندان صادقانه و دلسوزانه کار می کنند 
اما در این میان درصد کمی ناسالم هستند که 

باعث سواستفاده عده ای می شود.

    عصر حجری ها سریع تر بودند
وی خاطرنشــان کرد: پروژه ۲3 کیلومتری 
تونل سد سوم کوهرنگ از سال ۷4 آغاز شده 
و در سال ۹۶ هنوز تمام نشده است؛ اگر این 
پروژه در عصر حجر بود این تونل تاکنون تمام 
شده بود، انتظار داریم مردم چه قضاوت کنند؟ 
مهرعلیزاده با بیان ایــن که همه مردم ایران 
حق داشتن کشــاورزی، صنعت و استفاده 
از آب شــرب دارند، اذعان داشت: پروژه سد 
سوم کوهرنگ از 13 فروردین ۹۷ آغاز شده و 
تاکنون ۲۰ درصد آن اجرا شده است که تا دو 

سال آینده به اتمام خواهد رسید.
وی با بیان این که با اجرای پروژه ســد سوم 
کوهرنگ 1۵۰ میلیون متــر مکعب آب به 
منابع آبی اصفهان اضافه می شــود، تصریح 
کرد: اقلیم تغییر پیــدا کرده و در طول چند 
دهه گذشته بارگذاری و باغات به اشتباه در 

مسیر زاینده رود اضافه شده است.

    برخی مســئوالن اسیر عقده های 
شخصی خود شده اند

استاندار اصفهان عنوان داشت: با دعوا کردن 
با استفاده کنندگان استان های هم جوار از آب 
زاینده رود به جایی نخواهیم رســید؛ اگر در 
سال ۶۷ تونل سد دوم کوهرنگ ایجاد نمی شد 
و ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب وارد نمی شد و 
سد چشمه لنگان با 13۰ میلیون متر مکعب 
آب به منابع اصفهان اضافه نمی شد، حال و 
روز امروز اصفهان به مراتب بدتر از شــرایط 
کنونی بود. وی با بیان ایــن که طی دو دهه 
گذشته فقط حرف زده ایم و برخی مسئوالن 
اسیر عقده های شخصی خود شده اند، اضافه 
کرد: مسائل آبی به حساسیت های منطقه ای 
و اعتراض تبدیل شــده است؛ شرکت فوالد 
مبارکه قرار اســت تا ۵۰۰ میلیــارد تومان 
برای احداث سد سوم کوهرنگ کمک کند. 
مهرعلیزاده بیان داشــت: تامین منابع آبی 
مورد نیاز حداقلی برای ۲۰ تا 3۰ سال آینده 
نگران کننده است؛ باید برای مردم واقعیت را 

گفت و برای آنان کار انجام داد.

    کنترل هوشــمند 400 پمپ آب در 
مسیر سد زاینده رود

وی تاکید کرد: کشــاورزان شرق اصفهان 
بخش مظلومی از استان اصفهان چراکه به 
دنبال حق آبه خود هستند و مقصر این مشکل 
مسئوالن هستند؛ از ســد زاینده رود تا سد 
چم آسمان 1۰۲ کیلومتر مسافت وجود دارد 

و در طول این مسیر پمپ های زیادی است.
استاندار اصفهان ابراز داشت: پس از مذاکره با 

وزرات نیرو 4۰۰ ایستگاه  پمپ در طول مسیر 
زاینده رود به چم آسمان به سیستم کنترل 
هوشمند مجهز شدند تا از برداشت های اضافه 
جلوگیری صورت گیرد؛ از سد چم آسمان به 
بعد دیگر پمپ وجود ندارد و ۷۹ بند برداشت 

وجود دارد و قابل کنترل نیست.
وی با بیان این که تالش هــای زیادی برای 
رسیدن آب به زمین های کشاورزی شهرهای 
فالورجان، قهدریجان، خمینی شهر و مبارکه 
انجام شد، تصریح کرد: از سد چم آسمان تا 
نکوآباد ســه لوله به طول 4۰ کیلومتر برای 
انتقال آب به چند نقطه از جمله شهر اصفهان 

گذاشته می شود.

    تا 15 روز دیگر مهمان استان اصفهان 
خواهم بود

مهرعلیزاده با اشــاره به هفت پروژه احیای 
زاینده رود عنوان داشت: چه باشم و چه نباشم 
اجرای پروژه هفتگانه احیــای زاینده رود به 
نفع مردم اصفهان است؛ به دلیل قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان تا 1۵ روز دیگر بیشتر 

به عنوان استاندار اصفهان نخواهم ماند.
وی با بیان این که فرونشست های متعددی 
در شهر اصفهان وجود دارد، متذکر شد: برخی 
از سرمایه گذاران اصفهانی در حال حاضر در 
گرجستان و شمال کشــور سرمایه گذاری 
می کننــد و باید برای جلوگیــری از خروج 

سرمایه گذاران از این استان تدبیر کنیم.

    اسیر »بله قربان« و »ترفیع درجه« نباشیم
اســتاندار اصفهان اضافه کرد: نباید اســیر 
چهار تا رای، »بله قربان« و »ترفیع درجه« 
باشــیم، چراکه این نهایت حقارت است؛ ما 
نمی گوییم باید شهید شویم اما باید بدانیم 
که »مرگ سرخ به از زندگی ننگین است« و 
اگر دین نداریم باید آزاده باشیم چراکه صفت 
نخست انسانیت است. وی با بیان این که اگر 
می خواهیم حیات جامعه ادامه پیدا کند باید 
حرکت کنیم و حرف مردم را بشنویم، عنوان 
داشت: انتقاد خیلی خوب است اما نفس انجام 
حرکت بسیار مهم تر است؛ دوست دارم در 
اســتان اصفهان حرف هایی را بشنوم که از 

منطق برخوردار باشد.

دِل پُر استاندار؛

تا 15 روز دیگر مهمان اصفهان خواهم بود

مسائل آبی به 
حساسیت های 

منطقه ای و اعتراض 
تبدیل شده است؛ 

شرکت فوالد مبارکه 
قرار است تا 500 

میلیارد تومان برای 
احداث سد سوم 

کوهرنگ کمک کند. 

استاندار اصفهان گفت: با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشســتگان تا 15 روز دیگر بیشتر به عنوان استاندار اصفهان نخواهم ماند. 
محسن مهرعلیزاده ظهر دیروز در جلسه هم اندیشی مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان اصفهان با موضوع تشریح طرح های 

هفتگانه احیای حوضه آبریز زاینده رود اظهار کرد: پیوست فرهنگی و اجتماعی پروژه ها چندیست که باب شده است.

فارس
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

خودرو

آخرین وضعیت کارمانیا در 
دوران تحریم؛

 BYD به امید پایدار شدن 
شرایط در ایران می ماند

 
شرکت خودروسازی کارمانیا یکی از 
شرکت های زیر مجموعه گروه کرمان 
خودرو است، این شــرکت همچنین 
نماینده ی رسمی BYD چین در ایران 
اســت. مدیرعامل کارمانیا با توجه به 
اتفاقات اخیر در صنعت و بازار خودروی 
کشــور و افزایش قیمت دالر گفت: 
خریداران بــی وای دی اس7 در زمان 
صدور دعوتنامه مــی توانند افزایش 
قیمت این شاسی بلند را با تسهیالت 

ارائه شده شرکت پرداخت کنند.

پویا ســاالری شــریف با بیان این که دلیل 
تاخیر در تحویل بی BYD S۷ شــرایطی 
اســت که ناخواســته به صنعــت خودرو 
تحمیل شده اســت، افزود: در حال حاضر 
تولید آزمایشی بی وای دی اس۷ در شرکت 
کارمانیا با موفقیت به انجام رســیده و این 
خودرو در حال گذراندن تســت های فنی 

است.
مدیرعامل کارمانیا به زمان تحویل و قیمت 
BYD S۷ نیز اشــاره کرد و گفت: با طی 
شدن فرآیند تولید اس۷ در شرکت کارمانیا، 
تحویل این خودرو از اواخر پاییز اســتارت 

زده می شود.

وی ادامه داد: به دلیل تغییرات مداوم نرخ ارز 
که گاهی بیش از پنج درصد در هفته را نیز به 
ثبت رسانده است، تا زمان صدور دعوتنامه 
خودرو قادر به تعیین قیمت BYD S۷ به 

صورت رسمی نخواهیم بود.
 BYD ساالری در خصوص افزایش قیمت
S۷ که بیش از برآورد هــای خریداران در 
زمان ثبت نام خواهد بود نیز گفت: همانطور 
که در تحویل بی وای دی اس شش بر اساس 
قیمت ثبت شده در قرارداد با وجود اختالف 
1۰۰ میلیــون تومانی با بــازار آزاد مصمم 
هستیم، با در نظر گرفتن تسهیالت مناسب 
در زمان تحویل ســعی در جلــب رضایت 

مشتریان بی وای دی اس۷ خواهیم کرد.
مدیرعامــل کارمانیــا در ادامه بــه برخی 
مشــکالت پیش آمده در تولید بی وای دی 
اف 3 اشاره و بیان کرد: پس از رفع مشکالتی 
که تولید BYD F3 با آن مواجه شد، تولید 
دوباره این خودرو از ســه ماه آینده با آپشن 

های بیشتر از سر گرفته خواهد شد.
بــی  وای  دی F3، بــا دو نوع جعبــه  دنده   
مختلف در چیــن عرضه می  شــود و تنها 
یک پیشــرانه برای آن در نظر گرفته شده 
اســت. موتور ۵/1 لیتری F3، قدرت 1۰۷ 
 اسب بخار و گشتاور 14۵ نیوتن  متر تولید

 می  کند که از این نظر، کامال مشــابه دیگر 
سدان  های ارزان  قیمت چینی است.

ساالری شریف در پایان تصریح کرد: شرکت 
BYD تابع سیاســت های دولت مرکزی 
چین است و به دلیل حمایت دولت چین از 
ایران، بی وای دی نیز حضور خود در ایران را 

ادامه خواهد داد.
همچنین به گفتــه مهندس بروزان، مدیر 
خدمات پس از فروش کارمانیا، مشکلی از 
بابت تامین قطعات یدکی برای خودروهای 
BYD در میان مدت وجود نخواهد داشت 
و این شرکت با توجه به پیش بینی شرایط، 
بیش از حد مــورد نیاز متعــارف اقدام به 
واردات قطعات یدکی کرده است. اما افزایش 
 قیمت ارز طی ماه های اخیر باعث شــده تا 
پروژه های کارمانیا برای عرضه محصوالت 

برقی و هیبریدی به تعویق بیافتد.
 S۶ پلتفرمی مشــابه به S۷ بــی وای دی
دارد ولی از نظر طراحی ظاهری و بســیاری 
از مشخصات تفاوت فاحشــی با این کراس 
اوور دارد. S۷ از یک موتور چهار ســیلندر 
دو لیتری برخوردار است که به توربوشارژر، 
سیستم تزریق مســتقیم سوخت و سیستم 
زمانبندی متغیر ســوپاپ ها مجهز شــده 
اســت. این موتور می تواند ۲۰۲ اسب بخار 
قــدرت را در ۵۵۰۰ دور بــر دقیقه و 3۲۰ 
نیوتن متر گشــتاور را در بازه ی دور موتور 
1۷۵۰ تا 4۵۰۰ دور بر دقیقــه تولید کند.  
انتقال نیرو نیز با استفاده از یک جعبه دنده 
شش سرعته خودکار به چرخ های جلو انجام 
می شود که این گیربکس نیز همانند S۶ از 
نوع دوبل کالچ است. این کراس اوور چینی 
در نســخه فول هفت صندلی در بازار ایران 

عرضه می شود.
این خودرو دارای امکاناتــی چون دوربین 
3۶۰ درجه، دوربین ثبت وقایع، پشت آینه 
داخلی دید عقب بــا ورودی کارت حافظه 
)Crash Camera(،سیســتم ورود 
بدون کلید هوشمند ، ایربگ های جانبی و 
پرده ای،گرمکن و سرد کن صندلی های جلو، 
ترمز پارک برقی، دنده تیپ ترونیک، مانیتور 
بزرگ لمســی، تهویه دوگانه، کروزکنترل، 
تودوزی چرم، فرمان چرمی، سیستم فرود 
 از تپه، ســانروف برقی، چوب کاری کابین و

 آینه های برقی برخوردار است.
جنس چرم صندلــی  ها و کیفیــت ادوات 
داشــبورد حس خوبی را به سرنشینان القاء 
می  کند. ردیــف دوم صندلی  ها فضای پای 
مناســبی را برای سرنشــینان عقب فراهم 
کرده اســت. همچنین BYD S7 با ســه 

ردیف صندلی هفت نفره به حساب می آید.
 وظیفه برقــراری آرامــش تنها بــر دوش 
صندلی  های این خودرو نیست. بلکه سیستم 
تعلیق مک فرســون ســه مفصلی S7 نیز 

مکمل این آسایش است.

3

قشر ضعیف کمتر 
یارانه می گیرند!

برای تعریف مفهــوم یارانه باید 
گفت: یارانه یا همان سوبســید، 
شکلی از کمک مالی است که به 
یک تجارت یا بخــش اقتصادی 
پرداخت می شــود؛ یا به عبارت 
دیگر اعطای کمک مالی به روی 
یک کاال یا خدمتــی که به مردم 
داده می شود، جهت افزایش رفاه 
عمومی جامعه. در این تعریف یک 
واژه بسیار به چشــم می خورد و 
اتفاقا خیلی هم بر آن تاکید شده 
اســت و آن افزایش رفاه عمومی 
جامعه است. اما ایا واقعا یارانه به 
شکل کنونی در کشــور ما رفاه 
عمومــی جامعــه را افزایش می 
دهد؟ آیا با 4۵ هزار تومان ماهانه 
می توان به رفاه فکــر کرد؟ و آیا 
همین 4۵ هــزار تومان در برخی 
خانواده ها به چشــم می خورد و 
یا پول تو جیبی روزانه کودکشان 
هم نمی شــود؟ ! وجود یارانه در 
اصل فرصــت خوبی اســت که 
بتوان به اقشــار ضعیــف جامعه 
کمک بیشــتری کرد تــا در این 
تالطم جنگ اقتصادی له نشوند 
اما چگونگی اجرای آن نیز بسیار 

موثر است. ...

دیجیاتو
گـــزارش

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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قشر ضعیف کمتر یارانه 
می گیرند!

ادامه از صفحه یک:
...   یکی از کاالهایی که در ایران به 
آن سوبسید تعلق می گیرد بنزین 

است. 
مســلما ماشــینی مثــل پراید و 
دیگر خودروهای داخلــی باید از 
 سوبسید بنزین اســتفاده کنند اما 
ماشین های خارجی که پول برخی 
از آنها میلیاردی است چه احتیاجی 

به سوبسید بنزین دارند؟
 البته نمی توان یک شــبه با یک 
دســتور آنی سوبســید بنزین را 
برداشت زیرا  بسیار افرادی هستند 
که به نان شب محتاج هستند و با 
ماشین های خود کار می کنند تا 
روزی روزانه را کســب کنند و هر 
روزی که توانایی کار نداشته باشند 
آن روز شاید گرســنه بمانند اما  با 
تدبیــر و درایت می تــوان جلوی 
انباشــتن جیــب ثروتمنــدان و 
 برخــورداران جامعــه را گرفت به 
گونه ای که زندگی قشر محروم نیز 

متاثر نگردد.
 مثــا مــی تــوان بنزیــن ارزان 
خودروهای شــخصی وارد شــده 
از خــارج را حذف نمــود. در طرح 
قبلی هدفمندی یارانــه ها حدود 
۵۰ درصد بنزین مصرفی کشور با 
قیمت ارزان به صورت سهمیه ای 
بین خودروها توزیع می شد اما االن 
می توان سهمیه بنزین ارزان را فقط 
برای خودروهای تاکسی و خدمات 
عمومی  و خودروهــای داخلی در 

نظر گرفت.
 کسی که توانایی خرید خودروی 
خارجــی را دارد حتمــا توانایــی 
 خرید بنزین بدون سوبسید را نیز 

دارد.
 البته باید نظارت ها بر فروش بنزین 
افزایش یابد تا این کاهش سوبسید 
ســوخت خودروهای خارجی، به 
منبع درآمدی برای برخی تبدیل 

نشود.
 با این اقدام ضمــن حذف قاچاق 
بنزین، مصــرف بنزین نیز کاهش 
می یابد و به تبــع آن آالینده های 
محیطی و ترافیک شهرها نیز متاثر 
خواهد شــد . مزید بر این ها یارانه 
پرداختی بابت بنزین به ازای مصرف 
روزانــه ۹۰میلیون لیتر ســاالنه 
 بالغ بــر ۳۲ میلیــارد دالر خواهد

 شد. 
با این کاهش سوبسید بنزین برای 
برخی از خودروها می توان به اقشار 

ضعیف کمک زیادی کرد. 
میلیاردها دالر ساالنه از این محل 
صرفه جویــی خواهد شــد و اگر 
این مبلغ وارد چرخه تولید شــود 
 تورم به این میزان افزایش نخواهد

 یافت. 
نرخ تــورم دوازده ماهه منتهی به 
مهر مــاه ١۳۹٧ بــه ١۳.٤ درصد 
رســیده که نســبت بــه همین 
آمار در مــاه قبــل )١١.۳ درصد( 
 ۲.١ واحــد درصد افزایش نشــان 

می دهد. 
اگرچه از دیدگاه اولیه خرج کردن 
دولت از مبالغ بودجه عمومی کشور 
جهت افزایش قدرت خرید جامعه، 
نوعی عمل غیراقتصادی است )زیرا 
عاوه بر اینکه ســودی برای دولت 
ندارد بلکه ضرر اقتصادی هم دارد(، 
اما در کل ایــن فرایند دارای نکات 
بسیار مثبتی اســت که مهمترین 
 آن افزایــش رفــاه عمومی جامعه

 است. 
با کاهش سوبســید بر روی برخی 
اجناس و کمک به کســب و کار و 
تولید بیشتر مســلما سطح تورم 

کاهش می یابد .
  ایــن یعنی همــان هدفــی که
 یارانه ها دنبال مــی کردند یعنی 

افزایش سطح رفاه عمومی جامعه.

اقتصاد استان
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آمار، الزمه توسعه و افزایش اثربخشی در شهر است
شهردار اصفهان گفت: سعی ما در مجموعه شهرداری، شفاف سازی، برنامه ریزی و ایجاد سامانه هایی است 

که اطاعات دقیق را برای تحقق بهره وری و اثربخشی در اختیار برنامه ریزان شهرداری قرار دهد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در برنامه رادیویی صدای شهر با 
اشاره به روز آمار و برنامه ریزی و با تبریک فرارسیدن این روز، اظهار کرد: شهرداری اصفهان در ماه جاری از 

سامانه هایی در مسیر توسعه و اثربخشی با موضوع پژوهش و برنامه ریزی رونمایی خواهد کرد.  
وی با بیان اینکه تحقق اداره صحیح شهر با بهره وری بیشتر و صیانت از حقوق مردم، نیازمند آمار و اطاعات 

است، تصریح کرد: یکی از مولفه های اصلی برای افزایش بهره وری اثربخشی است که این مهم بدون برنامه ریزی 
دست یافتنی نیست.   شهردار اصفهان ادامه داد: اســتفاده از آمار برای طی کردن مسیر توسعه الزامی است تا امکان ارتقا 

زندگی مردم با برنامه ریزی مبتنی بر آمار تحقق یابد. رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان با بیان اینکه بنابر مصوبه شورای 
اسامی شهر اصفهان حمل بارهای معمولی )غیر ویژه و خطرناک( در معابر شهری نیازمند بارنامه و پروانه فعالیت وسیله نقلیه تحت پوشش 
یکی از شرکت های مجاز حمل و نقل درون شهری است، افزود: پلیس راهور با همکاری واحدهای گشت نظارت و کنترل سازمان در سطح شهر 

به موارد حمل بار بدون اسناد حمل رسیدگی خواهد کرد.

اصفهان میزبان کارگروه تخصصی ساماندهی مشاغل شهرداری های کشور
امروز ) پنجشــنبه( نشســت مشــترک کارگروه تخصصی ســاماندهی صنوف، مشــاغل و 
فعالیت های شهری شــهرداری های کشــور و کارگروه تخصصی مدیریت عرضه محصوالت 
 کشــاورزی و مایحتاج مصرفی شــهرداری ها در مهمانســرای شــهرداری اصفهان برگزار 

می شود.
در این کارگروه ها که امروز -پنجشنبه سوم آبان ماه ۹٧- برگزار می شود، شهرداری های مشهد، 

تبریز، کرج، شیراز، اهواز، قم، ارومیه، زاهدان، خرم آباد همدان، رشت ، کرمانشاه، قزوین، ساری، 
بیرجند، اصفهان و تهران حضور خواهند داشت.

در نشست مشترک کارگروه تخصصی ســاماندهی صنوف، مشــاغل و فعالیت های شهری شهرداری های 
کشور و کارگروه تخصصی مدیریت عرضه محصوالت کشــاورزی و مایحتاج مصرفی شهرداری ها قرار است اقدامات 

شهرداری ها در خصوص مصوبات قبلی هیئت وزیران درباره میادین میوه و محصوالت کشاورزی و چگونگی اجرای آیین نامه 
 ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوب هیئت وزیران پیگیری و پیش نویس اولیه تشخیص مشاغل و اصناف مزاحم 

بررسی شود.

ظرفیت رشد در صنعت 
سنگ در استان اصفهان 

به واسطه بهره مندی 
از این نعمت خدادادی 

وجود دارد بنابراین 
مسئوالن باید با وضع 

قوانین کارآمد به جهش 
در تولید و صادرات این 

حوزه کمک کنند.

اصفهان قلب صنعت سنگ کشور؛  

 قلبی که دیگر نمی تپد
صنایع اصفهان را یکی پس از دیگری به اغما می برد، صنعت 
سنگ هم از این قاعده مستثنی نیست و طی سال های اخیر 
کارخانه های ســنگ بری زیادی تعطیل و کارگران بسیاری از 

کار بیکار شده اند.
استان اصفهان رتبه نخست تولید و فرآوری سنگ را به خود 
اختصاص داده و فعالیت بیش از 230 معدن ســنگ و بیش از 
800 کارخانه فرآوری این استان را به بزرگ ترین تولیدکننده 
سنگ های تزیینی کشور تبدیل کرده اما قطب صنعت سنگ 
کشور در سال های اخیر از مرحله استخراج معادن تا فروش با 

مشکالت متعددی روبرو شده است.

تسنیم
گـــزارش
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      رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:ایران در جایگاه چهاردهم در زمینه صنعت سنگ قرار دارد که این جایگاه ناشی از عدم توجه و محور نبودن بسیاری 
از صنایع معدنی است. باید راهکار صادرات به وجود بیاید.

خـــبــــر

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:

۷00 ناشر برای شرکت در سیزدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان ثبت نام کردند

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان گفت: ۷00 ناشر برای شرکت در این 
نمایشگاه ثبت نام کرده اند اما اولویت با ناشران اصفهانی است.

 حجت االســام و المســلمین محمد علی انصاری پیش از ظهر دیروز در نشست خبری 

سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان اصفهان با اشاره به اینکه نشر کتاب یکی از اصلی ترین 
حوزه های فرهنگی است، اظهار کرد: کتاب در باال بردن معلومات هر جامعه اصلی ترین ابزار 
در حوزه فرهنگی است و با توجه به قدمتی که دارد هرچه از عمر کتاب بگذرد با وجود رقبای 

زیادی که دارد بر ارزش آن افزوده می شود.
وی ادامه داد: کتاب و کتاب خوانی از راهکارهای توسعه فرهنگ محسوب می شود و برگزاری 

نمایشگاه بهترین روش برای ارائه کتاب به عاقه مندان است.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان با بیان اینکه آخرین بار در سال ۹٤ 
نمایشگاه کتاب در اصفهان برگزار شده است، گفت: از سال گذشته با همکاری وزارت ارشاد 
تاش کردیم تا نمایشگاه کتاب در استان اصفهان برگزار شود و سرانجام از ۹ تا ١۵ آبان ماه در 

محل دائمی نمایشگاه های استان اصفهان، سیزدهمین نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد.

    بخش خصوصی برگزار کننده سیزدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان
وی از واگذاری نمایشگاه به بخش خصوصی خبر داد و افزود:  شرکت تعاونی ناشران استان 
 اصفهان برگزاری این دوره از نمایشــگاه را بــر عهده دارد و اداره فرهنگ و ارشــاد تنها در 

سیاست های کلی همکاری داشته است.

انصاری با اشاره به اینکه ٧۰۰ ناشر برای شرکت در این نمایشگاه ثبت نام کرده اند، ادامه داد: 
با توجه به اینکه محل دائمی نمایشگاه های استان اصفهان تنها ظرفیت ۵۰۰ ناشر را دارد 

اولویت را با ناشران استان اصفهان قرار داده ایم.
وی افزود: چهار سالن به مساحت چهار هزار متر مربع برای برگزاری این نمایشکاه در نظر 

گرفته شده است که پیش بینی می شود ٤۰ هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه ارائه شود.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان در ارتباط با نحوه توزیع بن های خرید 
کتاب گفت:  فروش بن های ۲۰ درصد تخفیف از ۲۹ مهرماه آغاز شده و تا پنجم آبان ادامه 
خواهد داشت، همچنین این بن ها در بین دانش آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه 

توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: در حاشیه برگزاری نمایشگاه مسابقاتی هم در نظر گرفته شده و از آنجایی که 
ایام برگزاری نمایشگاه با اربعین حسینی همراه شده است سعی کرده ایم حرمت این روز عزیز 
حفظ شود.وی برگزاری نمایشگاه در آبان ماه را بهترین زمان برای برگزاری نمایشگاه دانست 
و افزود: در آبان ماه، روز کتاب و کتابخوانی را داریم و مناسبت خوبی است تا نمایشگاه کتاب 
نیز در این ماه برگزار شود و عاوه بر این در آبان ماه هوا از نظر فصلی مساعدتر است و از طرفی 

دانش آموزان در آبان ماه بیشتر می توانند برای خرید و تهیه کتاب وقت بگذارند.

مهر
خـــبــــر

مدیرکل دفتر تحقیقات شرکت مهندسی آبفای کشور:

آب یک کاالی امنیتی، سیاسی و اقتصادی است
مدیرکل دفتر تحقیقات شرکت مهندسی آبفای کشور گفت: آب یک کاالی امنیتی، سیاسی و اقتصادی است و باید به درستی مصرف و مدیریت شود.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت نیرو، احمد سیاحی در کارگاه پژوهشی و الزامات زیست محیطی با اشاره به موضوعات آب، فاضاب و زیست محیطی، اظهارکرد: 
اشتغال و آب هر دو به محیط زیست مربوط می شود و ضروریست که نوع نگاهمان را به محیط زیست عوض کنیم، در هیچ جای دنیا نیز محیط زیست را فدای اشتغال 
نمی کنند.وی با تاکید بر اینکه توجه به محیط زیست بسیار ضروریست و نباید آن را فدای رشد اقتصادی کرد، افزود: رشد اقتصادی برای رفاه حال بشر انجام می گیرد 
اما اهمیت ندادن به محیط زیست می تواند بسیار مشکل آفرین و آسیب زا باشد.سیاحی با بیان اینکه باید آالم و دردهایی که محیط زیست دارد مورد بحث و بررسی قرار 
گیرد و روش های حل مساله آن بیان شود، اضافه کرد: مسائل مربوط به محیط زیست یکی از موضوعات مهم اجتماع بوده و باید به پرسش  هایی که در جامعه مطرح است پاسخ دهیم و این 

مهم فقط از طریق اهل فن صورت پذیر است.

 ظرفیت های جهانی نهضت تعاون 
در ایجاد اشتغال پایدار

غالمحسین حسینی نیا
دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مشاور علمی اتاق تعاون ایران

نقش بخش تعاون در رفع معضل اشتغال در سطح جهانی
دست یابی به اشتغال کامل و مناسب یکی از نگرانی های جهانی است که توجه 
فوری همه کشورها را می طلبد.  برآورد می شود که حدود ٤۰ میلیون شغل 

ساالنه الزم است تا نیروی کار رو به رشد جهانی را تامین کند.
فقدان فرصت های شغلی مناسب و موثر در بسیاری از کشورها منجر به  رشد 
سریع اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد، دارای بهره وری پایین، سطوح پایین 
فن آوری و مهارت ها و درآمدهای بسیار پایین و بی ثبات، شده است. لذا، بر طرف 
کردن صحیح اشتغال در بخش غیررسمی یک چالش عمده برای بسیاری از 
سیاست گذاران است. کمبود اشتغال و کار مناسب از  نگرانی های گروه های 
آسیب پذیر و فاقد فرصت نیز به حساب می آید. برای مثال، افراد جوان که ۲۵ 
درصد از جمعیت کاری را تشکیل می دهند، سه برابر احتمال بیشتری نسبت به 
افراد بالغ دارند که فاقد شغل باشند. یکی از نتایج مهم نبود شغل برای بسیاری 
از افراد جوان این است که احتمال جذب آنها به فعالیت های نامناسب اجتماعی 

و حذف آنها از جوامع وجود دارد.
با توجه به ضرورت ایجاد فرصت  های شغلی، مفهوم کار مناسب و این اعتقاد که 
باید رشد اقتصادی با برابری )عدالت( اجتماعی به خوبی با الگوی تعاونی سازمان 
اقتصاد و اجتماعی سازگار است. استدالل شده است که تعاونی ها به خوبی برای 
تجهیز سرمایه اجتماعی مناسبند و بنابراین پلی بین اقتصاد دو جامعه از طریق 
فراهم آوردن اشتغال، توزیع عادالنه سودها و باالتر از همه، عدالت اجتماعی 
ایجاد می کنند. برای مثال تعاونی ها تاکید بیشــتری بر امنیت شغلی برای 
اعضای کارگران و اعضای خانوارده کارگران، پرداخت دستمزدهای رقابتی، 
بهبود درآمد اضافی از طریق توزیع سود، توزیع سهام و دیگرمنافع و حمایت از 
تسهیات اجتماعی از قبیل کلینیک و مدارس بهداشت نسبت به کمک به کسب 
و کارهای بخش خصوصی تاکید بیشتری دارند. عاوه بر این تعاونی  ها مسائلی 

نگران  کننده از قبیل محیط و امنیت غذایی را در نظر دارند.
بنابراین الگوی تعاونی فرصت های شغلی مهمی  را در مواجهه با مساله بیکاری 
وکم کاری پیشــنهاد می دهند اخیرا برآورد شده که نهضت)جنبش(تعاونی 
جهانی مستقیما برای چند صد میلیون کارگران تعاونی های خدماتی و تولیدی 
و همین طور کارمندان فعالیت های تعاونی و سایر فعالیت  ها را فراهم می آورد. در 

اروپا فقط تعاونی  ها برای پیش از پنج میلیون فرد ایجاد اشتغال کرده اند.
عاوه بر این، تعاونی های بخش کشــاورزی می تواند نقش بســیار مهمی در 
کشورهای در حال توسعه و توســعه یافته بازی کنند. تعاونی های کشاورزی 
در حوزه  هایی مانند تولید، بازاریابی،  اعتبارات، بیمه و حمل  ونقل شغل ایجاد 
می کنند. با توجه به اینکه ٧۰ درصد از فقرای جهان در مناطق روستایی سکونت 
دارند،  رشد اشتغال در مناطق روستایی باید از طریق افزایش بهره وری کشاورزی 
همچنین از طریق ایجاد اشتغال غیرکشاورزی تقویت شود. باتوجه به لزوم تغییر 
بخش کشاورزی به سمت کاهش فقر، سیاست گذاران باید الگوی تعاونی را به 
عنوان سازوکاری برای ایجاد شغل در این بخش مورد توجه بیشتری قرار دهند.
تعاونی  ها هم چنین فرصت های شــغلی باکیفیت بیشــتری را برای جوانان، 
زنان، مردم بومی، اشــخاص ناتوان فراهم می کنند. قابلیــت تعاونی  ها برای 
تلفیق و یکپارچه کردن زنان و جوانان در نیروی کار دارای اهمیت اســت، به 
 ویژه این که این گروه ها بافرصت های ضعیف و تبعیض آمیزی برای اشــتغال 

روبرو هستند. 
مردم بومی نیز الگوی تعاونی را برای ایجاد فعالیت های اقتصادی قابل قبول که 
هنوز برابری  های فرهنگی و روش زندگی آنان را دوام می بخشد مورد استفاده 

قرار داده اند. 
در زمینه ظرفیت تعاونی های برای ایجاد اشتغال، برای سیاست گذاران در سطح 
محلی، ملی و بین المللی الزام آور اســت که روش ها و ابزارهای تقویت سهم 
تعاونی  ها برای برآورد چالش  های اشــتغالی که امروز دنیا با آن روبروست را 
مورد توجه قرار دهند. در این زمینه، یکی از قطعات مهم این است که چگونه اثر 
تعاونی  ها بر ایجاد شغل می تواند برای ایجاد فرصت های شغلی جدید به صورت 
گسترده در حوزه  هایی که انگیزه های بخش خصوصی و دولتی ضعیف هستند 

یا وجود ندارند افزایش یابد.
بنابراین فراهم سازی امکانات و زیرساخت  های الزم اقتصادی و اجتماعی برای 
توسعه تعاونی  ها در کشور به مفهوم واقعی آن، امکان توسعه فرصت  های شغلی 
مناسب و پایدار را به منظور بیرون رفت از بحران بیکاری در کشور و افزایش تولید 

و درآمد به  وجود خواهد آورد.

یــــادداشـت

بخش دوم

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

اتحادیــه  رییــس 
سنگ بری های اصفهان 
اظهار داشــت: ســنگ 
اصفهان بــازار خارجی 
و داخلی خوبــی ندارد، 
تحریم ها ســبب شــده 
نتوانیم ســنگ فراوری 
شده را صادر و پول ســنگ را دریافت 

کنیم.
حســین حجاری ادامه داد: در داخل 
کشور هم ساخت و ساز مانند گذشته 
نیســت و آن چنان نیاز به سنگ دیده 
نمی شود، این عوامل سبب کاهش شدید 
فعالیت سنگبری ها و در پی آن تعطیلی 

واحدهای صنعتی استان شده است.
وی با اشاره به مدرن شدن دستگاه های 
سنگ بری افزود: اصفهان معادن سنگ 
بسیار خوبی دارد و خداوند این لطف را 
در حق ما کرده است، در کارگاه ها هم 
تجهیزات مدرن شده است و نیروی کار 
متخصص هم وجود دارد، ما می توانیم 
صــادرات انجــام دهیم ولــی در دنیا 
شناخته شده نیستیم. اکنون صادرات 
ما به کشورهای همسایه از جمله عراق و 

افغانستان است.
رییس اتحادیه سنگ بری های اصفهان 
با اشاره به غفلت در امر صادرات گفت: 
چین سنگ ما را به صورت خام می خرد 
و پــس از فــرآوری آن را با نام کشــور 
خودش به اروپا و آمریکا می فروشــد، 
ترکیه هم با سنگ ما به نمایشگاه مسکو 
می رود و به نام کشــور خــودش آن را 

معرفی می کند.

وی ادامــه داد: ما در زمینــه فرآوری و 
معادن هیچ مشــکلی نداریم، مشکل 
ما تبلیغات اســت، در این زمینه دولت 
هیچ اقدام و کمکی نکرده است، سفارت 
خانه هــای ایــران در دیگر کشــورها 
می توانند جنس های ما را تبلیغ کند، 
در دیگر کشــور ها هزینه شــرکت در 
نمایشگاه را دولت پرداخت می کند ولی 

در ایران دولت همکاری نمی کند.

    افزایش مالیات ها ضربه سخت 
دولت به صنعتگران

حجاری در رابطه با موانع بر سر فعالیت 
این صنعت افزود: واردات سنگ از چین 
یکی دیگر از معضل های ماست، چین 
می خواهد بازار انــدک داخلی را هم به 
دســت بگیرد و با همان سنگی که به 
صورت خام به آن فروخته ایم این کار را 
می کند، اخیرا نامه ای به شریعتمداری، 
وزیر )سابق( صنعت در رابطه با این دو 
موضوع یعنی واردات و خام فروشــی 

نوشته ام.
وی با اشاره به مشکات داخلی گفت: 
در این وضعیت بحرانی، دولت به جای 
حمایت مالیات ها را افزایش داده و این 

می تواند ضربه ســختی به واحدهای 
صنعتی بر جای مانده بزند.

رییس اتحادیه سنگ بری های اصفهان از 
به دست گرفتن بازار سنگ ایران توسط 
برخی کشــورها انتقاد می کند، این در 
حالی اســت که توانایی استفاده از این 
ظرفیت در کشور ما باالست اما همکاری 

الزم در این زمینه انجام نمی  شود.
رییس انجمن صنعت سنگ اصفهان نیز 
در این زمینه آماری ارائه کرد و گفت: در 
حوزه صادرات صنعت سنگ کشور ما 
رتبه چهاردهم را دارد، همچنین سهم 
ما از بازار بین الملل زیر ١.۵ درصد است.
رضا احمدی بــا بیان اینکــه نیازمند 
همکاری هســتیم تا جایگاه مناسبی 
در صنعت سنگ پیدا کنیم، ادامه داد: 
ســرمایه گذاری های بخش خصوصی 
شامل معدن، فرآوری و ماشین سازی 
رشد کرده است، از این رو باید گفت اگر 
این سرمایه گذاری ها نبود اکنون جایگاه 

امروز را هم نداشتیم.

    ایران در جایگاه چهاردهم در 
زمینه صنعت سنگ قرار دارد

رییس کمیسیون معادن و صنایع اتاق 

بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه اقتصاد 
ما اکنون نیازمند صادرات است، تصریح 
کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بر 
صادرات محور بودن تاکیــد دارد چرا 
که این نظر بر وضعیت اقتصاد کشور در 

زمینه صادرات کمک می کند.
احمد خــوروش اظهار داشــت: ایران 
در جایــگاه چهاردهــم در زمینــه 
صنعت ســنگ قــرار دارد کــه این 
جایگاه ناشــی از عدم توجــه و محور 
نبــودن بســیاری از صنایــع معدنی 
 اســت. باید راهکار صــادرات به وجود

 بیاید.
ظرفیت رشد در صنعت سنگ در استان 
اصفهان به واســطه بهره مندی از این 
نعمت خدادادی وجــود دارد بنابراین 
مسئوالن باید با وضع قوانین کارآمد به 
جهش در تولید و صــادرات این حوزه 

کمک کنند.
به نظر می رســد مســئوالن با تدبیر 
و حمایــت از کاالی ایرانــی بتواننــد 
کمک شــایانی به صنعتگران کنند و 
با هموار ســاختن مســیر صــادرات 
 کمی از مشــکات ســنگبری ها نیز

 بکاهند.



پساب به صورت نیمه خام به دست کشاورزان اصفهانی می رسد
 عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: پساب به صورت نیمه خام به دست کشاورزان اصفهانی 

می رسد.
حسین محمدرضایی با اشاره به اینکه پساب فاضالب حق کشاورزان است و ما از این حق نمی گذریم، اظهار 
داشت: طبق مصوبه ۴۳۲۲ هیئت وزیران در پنجم خرداد ۱۳۳۳، پساب شهر اصفهان مخصوص مادی های 

جی است و هیچ کس حق فروش آن را ندارد.
وی گفت: یک میزان آب از تونل اول کوهرنگ برای مصارف شهر اصفهان از حقابه کشاورزان برداشت کردند که 

طی تهاتری که انجام شده قرار شد، در عوض آن ۳۰ میلیون مترمکعب پساب در سال به کشاورزان تخصیص یابد ولی 
به دنبال رشد جمعیت ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب از حقابه کشاورزان برداشت می شود و بنابراین باید پساب اختصاصی به کشاورزان 

هم به همین تناسب افزایش یابد.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان با اظهار اینکه در آن زمان متولی این طرح شهرداری بود و هم اکنون آب و فاضالب است، ادامه 
داد: در آن زمان پساب شهر اصفهان وارد رودخانه می شد و کشاورزان استفاده می کردند اما االن که آب نیست آب تصفیه خانه جنوب اصفهان به 

چاه ها نفوذ می کند و به دلیل گرمای هوا در زیرزمین نفوذ نمی کند.

توسعه متوازن شهر با برنامه اصفهان ۱۴۰۰
مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان گفت: در برنامه اصفهان۱۴۰۰پیرامون ساخت و سازها و 
معماری شهری هدف مهمی با عنوان »توسعه متوازن شهر و بهبود خدمات و زیرساخت های سازگار با 
محیط زیست« وجود دارد. سعید فردانی اظهارکرد: بر اساس هدف مهم توسعه متوازن شهر در برنامه 
اصفهان ۱۴۰۰ ساخت و سازهای سازگار با محیط زیست مطرح و در چند بُعد تقسیم شده است؛ یکی از 

ابعاد مطرح شده، بازآفرینی بافت های ارزشمند با رویکرد معماری ایرانی- اسالمی است که اولویت ویژه ای 
در شهر اصفهان دارد. مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان گفت: ارتقاء کیفی بافت شهری با تقویت 

مرکز محالت و افزایش حس تعلق شهروندان همچنین تسری رویکرد مدیریت انرژی به عنوان دیگر ابعاد مهم جزو 
اولویت های برنامه اصفهان۱۴۰۰ است. وی با بیان اینکه تسری معماری ایرانی - اسالمی در ساخت و سازهای خاص شهری 

در برنامه اصفهان۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: بر این اساس اگر شهرداری قصد ساخت فرهنگسرا، سالن اجتماعات و یا هر 
سازه دیگری داشته باشد، معماری آن باید با این رویکرد مطابقت کند. فردانی با اشاره به چشم انداز معماری اصفهان۱۴۰۰، افزود: مهمترین 
موضوع این چشم انداز معماری اصفهان و معماری ایرانی - اسالمی با استفاده از مصالح مشخص و همگون با اقلیم شهر در ساختمان ها است؛ 

همچنین در این چشم انداز، حتی رنگ، طرح و معماری ساختمان های شهر به ویژه در ساختمان های شهری نیز بسیار اهمیت دارد.

استفاده ازکارت سوخت الزامی شود؛

درآمد قاچاقچیان سوخت بیش از یارانه

خبرهای دو خطیگردشگری

کارشناسان می گویند با توجه به اینکه دولت قصد افزایش 
قیمت بنزین را ندارد با ایجاد الزام به استفاده از کارت سوخت در 
حین سوخت گیری می تواند میزان مصرف واقعی را رصد کند.
رشد قیمت ارز و افزایش اختالف قیمت سوخت داخلی کشور با 
سایر همسایگان موجب شد تا بازار قاچاق سوخت رونق بگیرد. 
به گفته هندیان، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  تا سال 
۹۲ حجم قاچاق سوخت چیزی حدود ۷ یا ۸ میلیارد تومان بود 
اما حد فاصل ۹۲ الی ۹۶ این رقم به ۵۰۰ میلیون دالر تبدیل شد.

ایسنا
گـــزارش

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اقتصاد ایران
۰3
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ISFAHAN
N E W S

حائری خبر داد؛
احتمال افزایش تعرفه 

برق پرمصرف ها از 
آذرماه

معاون وزیر نیــرو در امــور برق و 
انرژی گفت: بــرای افزایش تعرفه 
برق مشترکان پرمصرف مذاکرات 
بسیاری با مجلس و دولت انجام شده 
که اگر تاییدیه مجلس ارائه شود، این 

کار عملیاتی خواهد شد.
همایــون حائری در پاســخ به این 
سوال که آیا تا ماه آینده تکلیف تعرفه 
برق مشــرکان پرمصرف مشخص 
می شــود؟ اظهارکرد: پیش بینی 
می شود که این اتفاق بیفتد چراکه 
تاکنون نیز بســیاری از مراحل این 

کار طی شده است.
وی با تاکید بر این کــه وزارت نیرو 
به طور جدی به دنبــال اجرای این 
مساله اســت، ابراز کرد: هدف این 
است که با انجام این کار، مشترکان 
پرمصــرف بــه جمع مشــترکان 

کم مصرف اضافه  شوند.
امــا در ایــن میــان بســیاری از 
کارشناســان بــر ایــن باورند که 
مشترکان پرمصرف خانگی به دلیل 
ســهم باالیی که از مصرف برق در 
ســاعات اوج بار دارند، اصلی ترین 
گزینه برای اصالح تعرفه برق بوده 
و درنتیجه الزم نیست قیمت برق 
برای همه مردم افزایش پیدا کند. 
در حال حاضر تولید بــرق به طور 
متوسط حدود ۱۰۵ تومان به ازای 
هر کیلووات ســاعت برای وزارت 
نیرو هزینه دارد و فروش آن به دلیل 
اعطای یارانه دولتــی به قیمت ۶۵ 
تومان به طور متوسط انجام می شود.

ایــن زیــان ۴۰ تومانی بــه ازای 
هــر کیلــووات ســاعت، به رغم 
وجود قوانین، در بودجه ســالیانه 
پیش بینی نشــده و هرروز صنعت 
 برق کشور را با مشــکالتی مواجه

 می کند.
 از طرف دیگر مصرف برق کشــور 
بیش از حد متعارف است و اعطای 
یارانه غیرهوشمندانه و ناکارآمد به 
تمام مشــترکان، اعم از کم مصرف 
و پرمصرف به این مساله دامن زده 

است .

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

جریان ویزای »بدون ُمهر و 
برچسب« ایران چیست؟

 ۱۱۰ در  ایــران 
نقطــه جهــان و 
ی  ه هــا گا د و فر
بین المللی داخل کشــور برای اتباع 
خارجی »روادیــد الکترونیکی« صادر 
می کند که بــه ویزای »بــدون ُمهر و 
برچسب« معروف بوده و امتیازی برای 
گردشگران نگران دنیا است تا با خیالی 

آسوده تر به ایران سفر کنند.

روادید الکترونیک، یعنی برچسب در گذرنامه 
نصب نمی شــود، به اضافه این که ُمهر ورود و 
خروج هم در گذرنامه ثبت نخواهد شد. هزینه و 
مدت زمان اعتبار آن نیز مشابه روادید معمول 

ایران است.
این توضیحات مجتبی کریمیـ  رییس اداره 

گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه است. 
به گفته او، طرح روادید الکترونیکی از حدود دو 
سال پیش در یکی از فرودگاه های بین المللی 
کشور به اجرا درآمده و شکل کامل آن از یک 

سال پیش عملی شد.
 این درحالی اســت که علی اصغر مونسانـ  
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگریـ  اواخر مردادماه امسال در نشست 
اعضای هیات مدیره هتلــداران، اجرای آن را 
در آینده ای نزدیک و در توافق با ناجا و وزارت 

خارجه وعده داد.
»روادید الکترونیکی کامل« یعنی برچســب 

ویزا و ُمهر ورود و خروج در گذرنامه اتباع 
خارجی، ثبت نمی شود. 

مونسان در پاسخ به مطالبه هتلداران حاضر در 
آن نشست درباره ضرورت درج نشدن مهر ورود 
و خروج در گذرنامــه اتباع خارجی که تمایل 
دارند به آمریکا ســفر کنند و نمی خواهند با 
محدودیت ها و موانع آن کشــور روبرو شوند، 
گفته بود: »درباره بحث گذرنامه گردشگران 
خارجی که ُمهر ویزا روی آن زده نشــود تا به 
این شکل که مشوقی باشــد تا آنها بدانند با 
آمدن به ایران مشکلی برایشان پیش نمی آید، 
باید بگویم که ما این درخواســت را کردیم و 
خوشــبختانه ناجا نیز با ما همکاری داشته و 
موافق این موضوع بوده اســت و تنها موافقت 
وزارت خارجــه و معــاون اول رییس جمهور 
 مانده که امیدواریم این اقدام نیز بزودی انجام 

شود.«
مهرماه نیز خبرهایی منتشر شد که فرودگاه 
بین المللی تهران این طــرح را تازگی به اجرا 
گذاشته و گردشگران در مبادی ورودی ایران 
می توانند درخواست کنند ُمهر ورود و خروج 
ایران روی گذرنامه ثبت نشــود. این درحالی 
اســت کریمیـ  رییس اداره گذرنامه وزارت 
امور خارجه به ایســنا گفت: بستر این طرح 
اوایل ســال ۹۳ آماده شــد که دو سال پیش 
در فرودگاه بین المللی مشــهد به اجرا درآمد 
و ۲۲ بهمن سال ۹۶ نیز شــکل کامل آن در 
فرودگاه بین المللی تهران و ماه رمضان امسال 
در فرودگاه بین المللی شــیراز اجرا شــد و از 
مهرماه امسال در سایر فرودگاه های بین المللی 

کشور، فراگیر شده است.

اتباع خارجــی از ۱۱۰ نقطه سراســر جهان 
می توانند روادید ایران را الکترونیکی دریافت 
کننداو درباره اجرای چنین طرحی در واکنش 
به فرمان مهاجرتی آمریکا درباره منع سفر به 
هفت کشور مسلمان از جمله ایران، تاکید کرد: 
این موضوع  به نحوه برخورد کشــوری خاص 
با مسافران ارتباطی نداشــته و صدور روادید 
الکترونیک بدون ُمهر ورود و خروج از سال ها 
قبل سیاســتگذاری و برنامه ریزی شده که به 
منظور ارتقاء برنامه روادید ایران بوده است تا 
بدون حضور ارباب رجــوع در نمایندگی های 
ایران و بدون صدور برچسب و درج مهر ورود و 

خروج در گذرنامه صادر شود.
بــه گفتــه کریمــی، »روایــد الکترونیکی 
کامل«یعنی بدون برچسب و مهر ورود و خروج 
طرحی اســت که در برخی کشورهای دیگر 
نیز اجرا می شود. وزارت خارجه نیز با توجه به 
مصوبه هیات وزیران و حمایت وزیر امور خارجه  
درباره صدور روادیــد الکترونیکی با باالترین 
استانداردها اقدام کرد. اکنون تقریبا در ۱۱۰ 
نقطه از جمله در فرودگاه های بین المللی داخل 
کشــور و همچنین نمایندگی های جمهوری 
اسالمی ایران در خارج از کشــور، این روادید 

صادر می شود.
روادید الکترونیکی یا »ویزای بدون برچسب 
و ُمهر« واکنشــی به فرمان مهاجرتی ترامپ 
نیستوی همچنین با اشاره به تجهیز وب سایت 
روادیــد الکترونیک ایــران کــه منطبق با 
اســتانداردهای روز جهان اســت، گفت: اگر 
تحریم ها وجود نداشــت و با بانک ها در برخی 
کشورها دچار مشکل نبودیم،  حتی نیاز نبود 
متقاضی در نمایندگی ایران در خارج از کشور 
برای دریافت روادید حاضر شود، می توانست 
با واریز مبلغ ویــزا به صــورت الکترونیکی، 
روادید خود را دریافت کند. وب سایت روادید 
الکترونیک وزارت خارجه حتی امکان صدور 

بیمه نامه الکترونیکی را نیز دارد.
کریمی درباره رایگان شــدن ویزای ترانزیتی 
ایران با ۷۲ ســاعت اعتبار کــه اوایل مهرماه 
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خبر آن را اعالم کرد، با تاکید بر 
این که تمام طرح های ویــزا را وزارت خارجه 
 »G« باید اجرا کند، گفت: ویزای ترانزیت با کد
چندین دهه است که در ایران اجرا می شود و 
برای ترانزیت زمینی حداکثر هفت روز و برای 
مسافران ترانزیت هوایی نهایت سه روز اعتبار 
دارد. قیمت آن نیز براســاس عمل متقابل با 

کشورهای مختلف، تعیین شده است.
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این در حالی است که طی 
سه ماه گذشــته چیزی 
حدود یک میلیــارد لیتر 
قاچاق داشــته ایم یعنی 
روزانه حــدود ۱۰ تا ۱۳ 
میلیــون لیتر ســوخت 

قاچاق می شده است.
به گفته این مقام مســئول با وجود اینکه 
 قاچاق در آنســوی مرز، گرانتر فروخته

 می شــود اما متقاضی بیشتری هم برای 
خرید وجود دارد. برای مثال بنزین در ایران 
لیتری ۱۰۰۰ تومان و در ترکیه یک دالر و 
بیست و نه سنت است یعنی چیزی حدود 
۱۴ هزار تومان، در کشورهای شرق هم در 
محدوده مرز حدود پنج هزار تومان معامله 
می شود و داخل پاکســتان بین هفت تا 
هشت هزار تومان خرید و فروش می شود.

علی ادیانی راد، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس نیز در ارتباط با قاچاق ســوخت، 

گفت: تا کنون اعداد ۱۰، ۱۵، ۲۰ میلیون 
لیتر برای قاچاق بنزین عنوان شده ولی باید 
گفت عدد دقیقی از ایــن قاچاق نداریم و 
فقط می توانیم بگوییــم کف رقم قاچاق 
بنزین روزانه ۱۰ میلیون لیتر اســت؛ با 
احتســاب دالر ۱۵ هزار تومانی می توان 
گفــت ارزش ۱۰ میلیون لیتــر قاچاق 
سوخت چیزی حدود روزانه صد و پنجاه 

میلیارد تومان است.

    صادرات بنزین از رویا تا واقعیت
نگاهی به آمار و ارقام حجمی و ارزشــی 
بنزین حاکی از آن اســت که با توجه به 
اینکه طی سال های اخیر توسعه صنعت 
پاالیشگاهی جزو اولویت های وزارت نفت 
نبوده و از سویی دیگر قاچاق سوخت مزید 
بر افزایش مصرف شده است، در نتیجه به 
نظر می رســد با حاشیه نشینی مدیریت 
مصرف طی ســال های اخیر، هر قدر هم 
تولیــد را ولو به قیمــت کاهش کیفیت 
بنزین، افزایش دهیم، احتمال ورود ایران 
به زمره کشورهای صادرکننده این فرآورده 

سودآور کمتر می شود.
علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
اخیرا در پی انتشار گزارشی درباره کاهش 
ســهم تولید بنزین یورو۴ درپاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس گفته بود که به دلیل 
افزایش مصرف بنزین بــه اجبار کیفیت 
بنزین تولیدی این پاالیشــگاه را مطابق 

بنزین معمولی کرده انــد. این در حالی 
است که بیژن زنگنه، وزیر نفت در کنگره 
راهبردی نفت و نیرو گفت: در پاسخ به جویا 
شدن وضعیت قاچاق بنزین باید گفت که 
الحمدهلل روند قاچاق سوخت با موفقیت از 
مرزها در حال انجام است! و باید گفت به 
نظر نمی رسد این امر توسط قاچاقچیان 
باشد و از سویی دیگر تا زمانی که اختالف 
قیمت این فرآورده با ســایر کشــورهای 
همســایه وجود دارد، جریان قاچاق نیز 

قطع نمی شود.

    بنزین تک نرخی اشتباه بود
در همین زمینه جواد نوفرستی، کارشناس 
حوزه انرژی درباره تجربه استفاده از کارت 
سوخت گفت: در سال ٨۶ تجربه موفقی در 
استفاده از کارت سوخت به منظور مدیریت 
مصرف داشتیم. به این ترتیب که بین سال 
های ٨۵ تا ٨۶ نیز با وجود افزایش طبیعی 
تقاضای ساالنه بدلیل افزایش تعداد خودرو 
و موتورسیکلت، شاهد کاهش میانگین ۱۰ 
میلیون لیتــر در روز در مصرف و در واقع 

کاهش قاچاق بودیم.
وی با تاکید بر اینکه تک نرخی شدن بنزین 
از اشــتباهات دولت یازدهم بود، تصریح 
کرد: این اقدام موجب آســیب به منابع 
بیت المال شد. در سال های میانی دولت 
یازدهم، بیژن زنگنه، وزیر نفت اعالم کرد 
که با وجود بنزین تک نرخــی نیازی به 
وجود کارت سوخت در روند سوختگیری 

نیست. این گفته وزیر در حالی مطرح شد 
که رشد مصرف بنزین در سال ۹۳، حدود 
۱.۶ درصد و در سال ۹۴، حدود دو درصد 

بود و آن زمان موجه بود.
این کارشناس انرژی ادامه داد: میانگین 
مصرف روزانه بنزین کشــور در سال ۹۴ 
حدود ۷۲ میلیون لیتر بود، این در حالی 
است که با حذف کارت سوخت و تک نرخی 
شدن بنزین رشد مصرف بنزین در سال 
۹۵، پنج درصد، سال ۹۶، هشت درصد و 
در سال ۹۷، یازده درصد شد. اگر میانگین 
رشد مصرف بنزین طی سه سال اخیر هم 
همان حدود دو درصد قبل ادامه می یافت، 
گفته وزیر نفت دال بر عدم نیاز به کارت 

سوخت را می توان صحیح تلقی کرد.

    راه حل چیست؟

این کارشــناس حوزه انرژی نرخ کنونی 
هر لیتــر بنزین را بر اســاس فوب خلیج 
فارس حدود ۷۰ سنت اعالم کرد و گفت: 
با احتســاب دالر ۴۲۰۰ تومانی تا حدود 
هشت هزار تومانی می توان گفت قیمت هر 
لیتر بنزین بر اساس فوب خلیج فارس بین 
سه تا حدود شش هزار تومان است. با وجود 
اختالف قابل توجه قیمت دالر حتی اگر هر 
لیتر بنزین را با افزایش قیمت دو سه برابری 
هم عرضه کنیم باز هم روند قاچاق ادامه 
دارد چرا که با میانگین نرخ ده هزار تومان 
در شرق کشور یا ۱۴ تا ۱۶ هزارتومان در 

مرز ترکیه فاصله قابل توجه دارد.  
به گفته وی با وجود اینکه ســود قاچاق 
سوخت با احتساب میانگین ۲۰ میلیون 
لیتر در روز از یارانه پرداختی به مردم بیشتر 
است، اما در دوران وزارت زنگنه در ابتدای 

دولت یازدهم اقدامات مناسبی هم انجام 
شــد که از جمله آن می توان به ابطال ۶ 
میلیون کارت سوخت غیرحقیقی، کاهش 
میانگین سهمیه باالی بنزین تاکسی ها 
و همچنین تخصیص گازوییل بر اساس 

پیمایش اشاره کرد.
نوفرســتی با اشــاره به گفته های اخیر 
معاون اول رییس جمهوری دال بر اینکه 
جامعه کشــش افزایش قیمت بنزین را 
ندارد، اظهار داشــت: در این شرایط می 
توان با الزام اســتفاده از کارت ســوخت 
شــخصی میزان رصد مصــرف بنزین را 
راحت تر کرد. مشــروط به اینکه کارت 
ســوخت جایگاه داران ســلب شــده و 
افرادی که میانگین مصــرف آنها در یک 
 دوره ای بیش از حد کارشناسی شده بود 

رصد شود.

 در سال های 
میانی دولت 

یازدهم، بیژن 
زنگنه، وزیر نفت اعالم 
کرد که با وجود بنزین 

تک نرخی نیازی به 
وجود کارت سوخت 
در روند سوختگیری 

نیست. این گفته وزیر 
در حالی مطرح شد 

که رشد مصرف بنزین 
در سال ۹3، حدود ۱.۶ 

درصد و در سال ۹٤، 
حدود دو درصد بود و 

آن زمان موجه بود.

      در جلسه دیروز هیئت وزیران به ریاست رییس جمهور حسن روحانی ، بسته حمایتی از خانوارهای 
کم درآمد مورد بررسی و تایید نهایی قرار گرفت.

      معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: ۱۱ هزار خانواده دارای دومعلول روستایی فاقد 
مسکن است که تاکنون پنج هزار واحد احداث و به این افراد نیازمند واگذار شده است.

      وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد نیاز به نقدینگی بنگاه های تولیدی گفت: 
یکی از محورهای اصلی وزارت صنعت باید حفظ بنگاه های تولیدی موجود باشد.

      سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تمام تالش رییس جمهور این است که مرحله اول 
طرح حمایت غذایی از اقشار با درآمد پایین ظرف دو هفته آینده اجرایی شود.

      معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی افزایش قیمت سوخت به تنهایی را ظلم به مردم دانست و 
گفت: باید کاهش قیمت خودرو نیز در کنار آن دیده شود.

      وزیر نفت گفت:دولت قصد افزایش قیمت سوخت را ندارد اما تصمیم دارد تا برای افرادی که بدمصرف 
بوده و بیش از حد مصرف می کنند، فکری بکند.
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آخرین مهلت ارسال طرح و ایده استارتاپ به همایش پیشرانه های دریایی
از سوی دبیرخانه دومین همایش پیشرانه های دریایی آخرین مهلت ارسال طرح و ایده استارت آپ اعالم شد.
 دومین همایش پیشرانه های دریایی با تالش دانشگاه صنعتی شریف و سازمان صنایع دریایی در تاریخ 
ششم اسفندماه امسال برگزار می شود. آخرین مهلت ارســال مقاالت کامل به دبیرخانه این همایش 
15 آبان ماه و آخرین مهلت ارسال پایان نامه، طرح و ایده استارت آپ نیز 15 آذر ماه اعالم شده است. در 

دومین همایش پیشرانه های دریایی عالوه بر مباحث علمی و مقاالت، اولین استارت آپ تخصصی در حوزه 
پیشرانه های دریایی و جشنواره پایان نامه های برتر نیز برگزار می شود.

اهمیت راهبری دریا و نقش آن در زندگی مردم دنیا امری غیرقابل انکار است. ورود به حوزه دریایی میسر نخواهد 
شد، مگر از طریق ساخت و تولید شناور و سامانه های مرتبط با آن. یکی از مهمترین و استراتژیک ترین سامانه شناوری، 
پیشرانه آن است. توسعه این امر در گرو تحقیق و توسعه و به اشتراک گذاشتن دانش محققان و پژوهشگران این عرصه است.

»جایگاه سیستم رانش در بهره وری ناوگان دریایی کشور«، »محرکه اصلی«، »انتقال قدرت«، »پیشبرنده ها« و »پایش و نگهداری« از جمله 
مهم ترین محورهای این همایش محسوب می شوند. بر اساس اعالم دانشگاه شریف، عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به 

وب سایت www.mpropulsionc.ir مراجعه کنند.
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 برای نخستین بار 
در کشور؛

 ارزیابی ریسک 
کسب و کارهای 

اینترنتی پیش از ارائه 
درگاه ممکن شد

برای نخســتین بار در کشــور  
ارزیابی ریسک کسب و کارهای 
اینترنتی پیــش از ارائه درگاه 

ممکن شد
تجــارت  پایــش  مرکــز 
الکترونیکی ایــران با حمایت 
شــرکت پرداخت الکترونیک 
ســامان، محصول جدیدی را 
برای ارزیابی ریســک کسب و 
کارهای آنالین پیــش از ارائه 
درگاه پرداخــت اینترنتی ارائه 

کرده است. 
بــه گــزارش روابــط عمومی 
شــرکت پرداخت الکترونیک 
ســامان )ســپ(، مرکز پایش 
تجارت الکترونیکــی ایران که 
یکی از استارت آپ های همکار 
و مــورد حمایت این شــرکت 
است، به تازگی راهکار جدیدی 
را عرضه کرده که به وسیله آن، 
شرکت های ارائه دهنده خدمات 
پرداخت و شــاپرک می توانند 
ریســک کســب و کارهــای 
آنالیــن را قبل از ارائــه درگاه 
 پرداخــت اینترنتــی، ارزیابی 

کنند.  
بر اســاس ایــن گــزارش، با 
توجه به گســترش کســب و 
کارهای اینترنتــی غیر قانونی 
در کشور نظیر شــرط بندی و 
قمار و اســتفاده آنها از درگاه  
پرداخت کسب و کارهای مجاز، 
 چالش بســیار بزرگــی برای 
پرداخــت  هــای  شــرکت 
الکترونیک جهت شناســایی 
این کسب و کارها به وجود آمده 
است. سپ در راســتای عمل 
به مســئولیت اجتماعی خود 
در فراهم کردن بســتری امن 
و مطمئن بــرای پرداخت های 
اینترنتی، با حمایت و همکاری 
در این طرح مشــترک، تا حد 
 زیادی این دغدغــه را برطرف

 کرده است. 
این گــزارش مــی افزاید این 
محصول بــا بررســی فعالیت 
۴۲ هزار کسب و کار اینترنتی 
مجاز کشور در شش ماه نخست 
سال ۹۷، آنها را از لحاظ ریسک 
ارائه درگاه پرداخت آنالین در 
پنج سطح دســته بندی کرده 
و به شــرکت های پرداخت و 
شاپرک این امکان را می دهد 
که در هنــگام ارائه خدمات به 
این کسب و کارها بتوانند دید 
مناســبی از ریســک مشتری 

داشته باشند. 
بــر همیــن اســاس نقشــه 
پراکندگی کســب و کارهای 
آنالیــن بــا ریســک بســیار 
زیــاد در ایران نیز اســتخراج 
شــده کــه نشــان می دهــد 
اســتان های تهــران، اصفهان 
و خراســان رضــوی دارای 
بیشــترین تعــداد کســب و 
 کارهــای آنالیــن پرریســک 

هستند. 
بــرای  منــدان  عالقــه 
دریافــت اطالعــات بیشــتر 
 در مــورد ایــن محصــول 
 می توانند به نشــانی اینترنتی

 www.ECMonitor.ir 
Info@ مراجعه یا  بــا ایمیل

ECMonitor ارتباط برقرار 
کنند.

عصر ارتباط
گـــزارش
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    1 - نگاهتــان به 
مشــکالت را عوض 

کنید
زمانی که مشکالت پیش 
می آید کمی رو به عقب 
قدم برداریــد و علت به 
وجود آمدن آن مشــکل 
را از زوایای مختلف بررسی کنید. با این 
روش شما مطمئن می شوید مشکل را از 
تمام زوایا دیده اید و هیچ چیز از چشمان 
شما پوشیده نشده است.سعی کنید از 

سه زاویه مختلف به مشکل فکر کنید

    2 - تمامی تصمیمات باید مبتنی 
بر مدارک و شواهد باشد

هدف از تصمیم گیری بر پایه شــواهد 
این اســت که به جای تصمیم گیری 
مبتنی بر اعتماد بر عالیق شــخصی و 
احتماال تصمیم گیری و قضاوت به شیوه 
همیشگی بهتر است با استناد به مدارک 
مدیریت لحظات مهم تصمیم گیری را 
انجام دهید و به تجربه های قبلی خود در 
سایر شرکت ها و شرایط دیگر توجهی 

نداشته باشید
روش های زیر به شــما کمک می کند 

تصمیمات مبتنی بر شواهد بگیرید:
جدیدترین اطالعات درباره آن مساله را 
جمع آوری کنید و از آنها برای تصمیم 

گیری استفاده کنید
سعی کنید با احســاس خود نسبت به 
موضوع وارد چالش شــوید.از خودتان 
بپرسید آیا شواهدی برای اثبات وجود 

دارد؟
زمانی که اقداماتی پیشــنهاد می شود 
ببینید آیا پشتوانه اطالعات قوی درآن 

رابطه وجود دارد یا خیر

    3 - وضعیت فعلی را به چالش 
بکشید

اکثر مردم به جهت راحتی تمایل دارند 
وضعیت فعلی خود را حفظ کنند ولی 
 شــما در لحظات مهم تصمیم گیری 
مــی توانیــد ایــن ســوال را از 
آیــا  کــه  بپرســید   خودتــان 
می تــوان روش های جدیــدی را به 
 کارهایمــان اضافه کنیم یــا نه؟ تمام 
گزینه های پیش رو را به صورت واقعی 
بررســی کنید و در تخمین های مالی 
و زمانی را به درســتی بزنید. به عنوان 
مثال اگر از نو شــروع کنید آیا از همان 
روش های قبل استفاده می کنید؟ آیا 
در همان نمایشگاه شرکت می کنید؟ 
آیا همان روش هــای بازاریابی قبلی را 
انتخاب می کنید؟سعی کنید اطالعات 
کامل و تکمیلــی را در این خصوص به 

دست آورید.

    4 - با دیگران مشورت کنید و 
دیدگاه های آنها را نیز جویا شوید 
اما در نهایت به خودتان اعتماد کنید
این عادت را در خود نهادینه کنید که 
با دیگران مشورت کنید و نظراتشان را 
بپرسید.اجازه بدهید ذهنتان باز شود و 
دیدگاه های مختلف را جمع آوری کنید. 

از نظرات کارمندان خود استفاده کنید.
روشی را پیدا کنید که کارمندان شما 
نظراتشان را به اشتراک بگذارند. اجازه 
بدهید کارمندان شرکت در موضوعات 
داخل شــوند و فضایی به وجود بیاید 
که هــم بتوانند بــه صراحت صحبت 
کنند حتی زمانیکه از شنیدن حقایق 

ناخوشایند ناراحت می شوید.
از مشکالت نترســید و با آنها روبه رو 
شــوید. قبل از اینکه با دیگران درباره 
مشکالت موجود صحبت کنید حتما 
آنها را بررسی کامل کنید به این ترتیب 
قطعا دیگران بر شما چیره نخواهند شد 
و از دیگران بخواهید به بررسی های شما 

موضوعات جدیدی را اضافه کنند.

    5 - قبل از اقدام باید ریســک 

تصمیم هایتان را بررسی کنید
قبل از هرگونه اقدامی باید این مساله 
را بــه خودآموزش دهید که ریســک 
تصمیاتتان را بررسی می کنید. در زمان 
تصمیم گیری باید از خود بپرسید  اگر 
من تصمیم اشتباهی گرفتم چگونه از 
آن مطلع شوم؟ به عنوان مثال چنانچه 
برای کاهش هزینه ها تصمیم به تعویض 

شرکت ارسال کننده کاالی خود گرفته 
 اید به این مساله فکر کنید که چگونه 
می توانید مطمئن شــوید تصمیمتان 
اشتباه نبوده اســت؟ آیا تعداد شکایت 
مشتریان از تاخیر در تحویل محصول 
بیشتر شده است؟ پس از گذشت سه 
ماه آیا در هزینه ها صرفه جوبی شــده 
اســت؟ آیا خدمات دهی تامین کننده 

جدید باعث رضایت کارمندان مسئول 
شرکت است؟ در این حالت شاید مجبور  
شوید ارســال کاال از طریق آن شرکت 
را متوقف به به شــرکت دیگری برای 
ارسال کاالهایتان مراجعه کنید. تمامی 
 موارد باال یک مدل تمرینی اســت که 
می تواند عواقب یک تصمیم را برای شما 
آشکار کند می توانید با در نظر گرفتن 
این اشکاالت اقداماتی برای دوری از آنها 
انجام دهید.حتی بهترین طرح ها هم 
ایراداتی دارد ولی شما باید درصد خطا 
را به حداقل برسانید.تمامی مدارک را 
بررسی کنید و بدانید میزان فعالیت و 
هزینه های الزم برای انجام تصمیمتان 

را به خوبی بررسی کرده اید.

    6 - از تصمیمات اشتباه گذشته 
به سرعت بگذرید

نباید تصمیم جدیدتان توجیه کننده 
تصمیم های قبلی باشــد.با این مدل 
تصمیم گیــری دیگر وقــت و هزینه 
هایتان صرف حل مشــکالت گذشته 
نمی شود. وظیفه شما در مقطع کنونی 

پذیرفتن مشکالت و گذر از آنها است. 
زمانی می توانید تصمیم منطقی بگیرید 
که اطالعات کامل در دســترس شما 
باشــد. برخی اوقات بنا به شرایط باید 
بپذرید بهترین تصمیم را در شــرایط 
قبل گرفته اید فقط در حال حاضر باید 
آن را مجدد بررسی کنید که ببینید آیا 
باید تصمیم بهتری می گرفتید یا خیر. 
کارمندان خود را به خوبی بشناسید و 
بر اســاس آن اطالعات تصمیم گیری 
کنید.تنها به نتایج اکتفا نکنید زیرا این 
موضوع باعث تشویق کردن کارمندان 
به ادامه اشتباهاتشان می شود. صداقت 
با خودتان را فراموش نکنیــد. قبل از 
هرگونه تصمیم گیری جدید انگیزه های 
خودتان را بررسی کنید . با خود صادق 
باشید. ببینید به دنبال تایید ایده خود 
هستید یا می خواهید به درستی شرایط 
 موجود را نقد کنید؟ مطمئن باشید اگر

 انگیزه های خودتان را بشناسید می توانید 
پیروز شــوید و بهترین راه حــل را برای 
کارتان پیدا کنید، قاطعیت داشته باشید و 

سریعا این مراحل را اجرا کنید.

روش های کاربردی برای تصمیم گیری در مدیریت کسب و کار؛   

مدیران و قدرت تصمیم گیری

 شما باید درصد
 خطا را به حداقل 
برسانید.تمامی 

مدارک را بررسی 
کنید و بدانید میزان 
فعالیت و هزینه های 

الزم برای
 انجام تصمیمتان

 را به خوبی بررسی 
کرده اید.

مدیریت یک کسب و کار همواره با چالش های مختلفی رو به 
رو است و تصمیم گیری در این چالش ها بسیار مهم و حیاتی 
است. اما سوال اینجاست که چگونه می توانیم بهترین تصمیم 
را بگیریم با این آگاهی که این تصمیمات بر آینده کســب و 

کارتان تاثیر گذار خواهد بود.
در این مقاله با روش های دوری از مشــکالت تصمیم گیری 
در مدیریت آشنا می شــوید . به خاطر داشته باشید گرفتن 
تصمیمات بهتر و سریعتر شما را در کسب نتیجه و دوری از 

مشکالت کمک شایانی می کند. در ادامه با ما همراه باشید.

 
استارت آپ

تامین مالی استارت آپ های فین تک سریع تر می شود

مدیرعامل فرابورس در همایش نقش مالی اسالمی در اقتصاد از لزوم 
بهره گیری از سازوکاری به نام سندباکس )Sandbox( برای توسعه 
مقررات بازار ســرمایه متناسب با ســرعت باالی نوآوری ها در حوزه 

فین تک سخن گفت.

 امیر هامونی در این همایش ابتدا به ذکر تاریخچه مختصری از سندباکس پرداخت و گفت: 
دفتر حفاظت مالی مشتریان ایاالت متحده در سال ۲۰1۲ از سندباکس به عنوان کاتالیزور 
پروژه یاد کرده و نخستین نسخه سندباکس مقرراتی بریتانیا در اوایل سال ۲۰1۷ و با نام 

هاب های فعال )Active Hubs( آغازشده است.
به گفته وی، سرعت بهره گیری از این ســازوکار جدید تا آنجاست که در حال حاضر در 
بسیاری از کشورهای جهان مانند مالزی، اســترالیا، اندونزی، ژاپن، هند، هنگ کنگ، 
ایرلند، سوییس، کانادا و آمریکا از سندباکس در سرویس های مالی، بانک های مرکزی و 
یا آژانس های خدمات مالی این کشورها استفاده می شود و الزم است در ایران نیز به علت 

فرایند زمان بر راه اندازی ابزارهای مالی جدید به علت همسو نبودن 
قوانین از سازوکار سندباکس بهره گرفت.

هامونی استفاده از سندباکس را که یکی از رایج ترین واژه ها در حوزه 
فین تک به شمار می رود از آن  جهت دارای ضرورت دانست که شرایط 
الزم را برای راه اندازی کسب  و کارهای فعال در زمینه فین تک آماده 
می کند؛ به تصویب قوانین و مقررات قابل اجرا کمک کرده و توسعه 

ابزارهای جدید مالی را در بازار سرمایه تسهیل می کند.
مدیرعامل فرابورس در باب ضرورت استفاده از سازوکار سندباکس در 
بازار سرمایه کشور توضیح داد: فرایند جاری برای راه اندازی ابزارهای 
مالی جدید در بازار ســرمایه ایران پروسه ای است که حداقل یک سال 
زمان می برد و پس از پشت سر گذاشتن گام های مختلفی از قبیل انطباق 
این ابزار جدید با شریعت اسالم و بررسی آن از دیدگاه فقهی، انطباق آن 
با مقررات، تایید این ابزار توسط سازمان بورس و شورای عالی بورس، اخذ 

مجوزهای الزم و در نهایت عرضه عمومی صورت می گیرد.
وی با تاکید دوباره بر اینکه فرایند راه اندازی ابزارهای جدید مالی در بازار 
سرمایه در حال حاضر زمان بر است، اظهار داشت: به عنوان مثال راه اندازی 
صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان به دلیل طوالنی بودن زمانی که 
در هر مرحله صرف شد و در نهایت طی شدن کامل این پروسه هفت سال به طول انجامید؛ 
برای صندوق سرمایه گذاری جسورانه و اسناد خزانه اسالمی سه سال؛ اوراق رهنی یک ونیم 
سال؛ بازار شرکت های کوچک و متوسط، صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و اوراق اجاره  
مدیرعامل فرابورس زمانی که در هر گام برای راه اندازی یک ابزار جدید مالی طی می شود با 
بهره گیری از فرایند سندباکس، به این صورت تشریح کرد که در مرحله انطباق با شریعت، 
یک هفته، اثبات محتوی یک هفته، عرضه محدود یک هفته و بازخورد و عرضه عمومی 
سه ماه تا یکسال این فرایند به طول خواهد انجامید که در مقایسه با حالت قبل، در زمان 

صرفه جویی می شود.

    فین استارز، نخستین سندباکس فین تک در بازار سرمایه ایران
وی همچنین از فین استارز به عنوان بزرگ ترین رویداد نمایشگاهی استارتاپ های فعال در 
حوزه فین تک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یاد کرد که با هدف رفع نیازهای فناورانه 

بازارهای مالی کشور از سال1۳۹5 در حال برگزاری است و طی این رویداد استارت آپ ها، 
شتاب دهنده ها، سرمایه گذاران، ایده پردازان و به طور کلی کنشگران این عرصه بنا به نقش 
خود در اکوسیستم نوآوری گرد هم جمع می شوند تا با تعامل سازنده و هدفمند با یکدیگر 
از آخرین نوآوری ها در این حوزه ســخن بگویند و برای توسعه کسب وکار خود به جذب 
سرمایه بپردازند. به گفته وی، بهره گیری از سندباکس در فین استارز که به نوعی اجماعی 
از استارت آپ های فین تک به شمار می رود موجب می شــود که دسترسی به اطالعات 
و داده های قابل اعتماد و در زمان واقعی برای اســتارت آپ های فین تک فراهم شود، این 
اطالعات با شفافیت کامل در اختیار آن ها قرار گیرد و تشویق به استفاده از داده ها با حفظ 

حریم خصوصی مشتریان به وجود آید. 
وی در نهایت فرابورس را پیش قدم حمایت از کسب وکارهای نوآورانه و استارت آپ های 
فعال در حوزه های مختلف به ویژه فین تک قلمداد کرد که این مهم را از طریق راه اندازی 
بازار دارایی فکری، صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، تابلو دانش بنیان بازار شرکت های 
کوچک و متوسط و رویداد فین استارز اجرایی کرده است و حال در پی آن است سازوکار 
سندباکس را در فین استارز به کار گیرد تا فرایند تامین مالی استارت آپ ها از طریق فروش 
سهام یا اوراق به سرمایه گذاران خصوصی و به کارگیری ابزارهای مالی جدید بیش از پیش 

فراهم و تسریع شود.

IT نقش فین تک در کاهش هزینه های    
در نشست امروز همچنین مدیر فناوری اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تبیین 
رویکردهای سازمان بورس در حوزه دانش بنیان به مباحثی از جمله چیستی فین تک و 
کاربردهای آن اشاره کرد و گفت که این تکنولوژی جدید در توصیف بسیاری از مدل های 

نوآورانه کسب وکار به کار می رود و پتانسیل ایجاد دگرگونی مالی را دارد.
مطهره مروج با اشاره به اهمیت و ضرورت فین تک در بازارهای مالی به نقش آن در کاهش 
هزینه های IT اشاره کرد و سپس به تشریح رویکردهای سازمان بین المللی کمیسیون های 

اوراق بهادار )IOSCO( و فعالیت های تازه این سازمان در زمینه فین تک پرداخت.
وی در ادامه اقدامات اخیر انجام شــده در حوزه فین تک در بازار سرمایه ایران را از جمله 
برگزاری فین استارز، تامین مالی جمعی، تشــکیل کارگروه فین تک در معاونت علمی 
فناوری ریاست جمهوری و… شرح داد و گفت فرابورس مدل پیشنهادی سندباکس را 
برای همگام سازی قوانین با سرعت باالی نوآوری ها در حوزه فین تک پیشنهاد کرده است.

یوکن
گـــزارش
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،،
 قبل از هرگونه تصمیم گیری

 جدید انگیزه های خودتان را 
بررسی کنید . با خود صادق باشید. 

ببینید به دنبال تایید ایده خود هستید 
یا می خواهید به درستی شرایط

 موجود را نقد کنید؟ 

ایِبنا
گـــزارش



Almost all of the year, it has the same 
temperature of Isfahan city. The temperature 
sometimes drops below zero in January 
and February after midnight. Due to lack 
of humidity, people feel less steamy and 
disappointing weather in summer. Since there 
is much less dust and almost no cloud in sky 
in summer, it has an ideal area around for 
stargazing. If you travel in summer, avoid 
visiting its desert from 11 in the morning 
until 4 p.m. as the sands are burning hot. In all 
neighborhood of the town, you will see plenty of 
Iran desert traditional house and guest houses.
Varzaneh was the last civilization on the 
Zayanderud river since 5000 years ago. The 
Zayanderud river ends at Gavkhouni wetland 
which is 30km east of Varzaneh. Within the 
lands between wetland and Varzaneh, signs of 
very ancient civilization are unearthed. Further 
investigations on some pots that have been 
discovered, confirms the fact that the district 
of Varzaneh has been inhabited for 5,000 years.
Varzaneh is famous regionally and all over the 
world for its spectacular desert, which ranked 
as one of the most accessible deserts of Iran, 
in particular for tourists coming to Isfahan 
city. Many travellers like their desert close to 
civilization - that way they have food and water 
easy to reach by car, and access to medical 
centres in the case of any problem. Although, 
Varzaneh desert is ranked as one of the safest 
deserts of Iran, it’s only 15km away from its 
sand dune desert.
Women’s wearing:
 The women in Varzaneh wear white chadors 
(a full-length fabric wrap, roughly semicircular 
in form worn by women). Some believe that 
people living in Zoroastrian era used to wear 
white clothes and this tradition remained 
unchanged up to the present time; others think 
that as cotton is produced and manufactured in 
Varzaneh, and the weather is too hot in summer, 

people preferred to wear white clothes.
Handicrafts:
 There are a few women in Varzaneh (the old 
ones) who know how to make Sofre; a piece 
of cotton texture (about 1sq meter) made of 
colorful threads of cotton which is used to keep 
bread safe and fresh.
Old buildings
 Masjed-e Jame (Jame Mosque):
 The mosque and its 20-meter-high minarets 
were built c1100 – although the mosque was 
largely rebuilt in the Timurid 15th century. 
The tile work (incorporating the name of Shah 
Rukh, the son of Timur Lang) of the ivan (a tall 
vaulted portal or doorway, fully developed in 
Seljuk architecture from the 11th century)   
leading to the prayer chamber on the minbar 
(a stepped construction, often made of wood 
or stone, situated near the mihrab within a 
mosque, from which the Friday homily was 
given) and the mihrab (a niche or panel, often 
very decorative, showing the correct direction 
to align oneself for prayer prostrations) is 
splendid. It is on the mihrab that the date 1444 
is recorded, after the Koranic inscription (k3: 
38-9). The different appearance of the north 
ivan results from 17th-century Safavid repairs.
Ghoortan 1000-year-old Fort
Have a short visit to Ghoortan Fort on the 
bank of Zayande- rood river (90 kilometers 
southeast of Isfahan, 12 kilometers west of 
Varzaneh) and you’ll be one thousand years 
back in history.  It is about 40000 square meters. 
The fort was entered by two gateways. It has 
fourteen round towers. Defense walls are about 
9 meters high and 3 to 5 meters thick. The fort 
is made of adobe. Four families are living there.
The old bridge:
 It was built on Zayande-rood river in the 
Deylamian and Seljuks era. It has ten arches. 
It is 67 meters long and 6.5 meters wide. Each 
arch is 4 meters wide.
Gavkhooni Wetland
 From Varzaneh one could continue east for 
25kms to visit Gavkhooni wetland (longitude: 
from 52°21’22” to 34” east, latitude: from 
31°50’18” to 33°43’50” north). The diversity 
of the wetland environment is so rich. The 
mouth of the river is located in the north and the 
northwest parts of the wetland. On the south, 
there is a vast coverage of salt which is now 
being extracted and used.
On the west and south-west parts, there is an 

extended range of sand hills which results in a 
totally different interesting panorama. A large 
mountain range encircles the land located on 
the east. The Black Mount is on the edge of the 
water.
*Gavkhooni wetland is a preserved ecosystem 
in Iran. It hosts a large number of birds who 
migrate to this area during winter. A large 
number of birds, most of which were geese 
and flamingos, migrate to this area. Gavkhooni 
wetland not only plays an important role in 
reducing the severe heat of the area during 
summer times, it is also considered very 
important for the underground supply of 
water and preventing the area from turning 
into a desert.
There are some attempts to introduce the 
enormous potentials this area has in attracting 
tourists. Not very far past, the area was the 
settlement of a large number of zebras who 
became extinct due to the environmental 
changes and uncontrolled hunting in the 
region.
Different species of birds and marine animals 
still live in the area. By changing this wetland 
to an international tourism destination, a large 
number of tourists will flood into the area 
which would result in attracting investment to 
this region as well.
From Varzaneh toward the southeast, driving 
through a green panorama of cultivated lands, 
a great big sand dune seems to burst out of the 
ground on the left-hand side of the road. It was 
5 to 62 meters high and 45 km long. Its width 
ranges from 1 to 10 km.
 A curious impulse tells you, “Take your shoes 
off and have fun.” You will simply disappear 
over the top, and start slip-sliding up the 
sloping face of the dune. You will marvel at how 
soft and fine the sand is, and how pleasantly 
cool it felt between your recently-liberated 
toes. When you arrive at the top your feet will 
be greeted by slightly blowing sand and when 
you reach the highest point on the dune, you 
have the unique opportunity to survey the 
surrounding landscape. The hills have a more 
varied character than what’s apparent. In 
spring, due to seasonal raining, elsewhere in 
the nearby area are a couple of small lakes.
 Everybody will be intrigued by the complex 
patterns waves made on the dune - the wind’s 
work-in-progress. While blowing, winds leave 
surprising degrees of animation in these dunes.

Varzaneh:
 Safest Deserts Of Iran

Espadana Hotel: Good Hotel 
By The The River
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Kordolia: A 
Unique Ancient 
Underground 
City in Heart of 
Iran

The Kordolia underground 
city, located in the town of 
Tiran in Isfahan province, 
central Iran, is one of the 
world’s most unique 
subterranean cities.
The city measures more 
than 20 square km in area, 
dating back to the Safavid 
era.
“When King Abbas II (year 
1587) made Armenians 
migrate to Isfahan, a group 
of them settled down in 
the westernmost part of 
Karvan county in Tiran 
town and others dwelled 
in Kordolia village, 
beginning to get engaged 
in agriculture and animal 
husbandry,” says Mohsen 
Mazaheri, the director 
of the Cultural Heritage 
Department of Tiran and 
Karvan town.
Since then, bitterly cold 
winter as well as the 
temporary insecurity 
gripping the area 
prompted residents of 
Kordolia village to dig 
tunnels under their homes 
to protect themselves and 
their cattle from freezing 
cold.
All the tunnels contain 
wide corridors and 
labyrinthine chambers 
which are connected to one 
another and they all form a 
large underground city.
According to Mazaheri, 
the local cultural heritage 
department learned 
about the existence of 
such a subterranean city in 
2016. After several visits 
to the site, parts of the 
underground city were 
restored and fitted with 
lights by the governor’s 
office and other officials 
and upon encouragement 
by the owners of the homes 
built on the ground on top 
of the underground city.
Available records as well as 
stories recounted by late 
and elderly locals suggest 
the city has 80 entrances 
and was used to fight cold 
and protect residents and 
their property as well as 
their cattle.
Officials say three of the 
entrances have been 
restored.
“The restored part is 400 
meters long and contains 
40 chambers, measuring 
around 2,500 square 
meters,” says an official.
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where to stay

The 3-star Espadana Hotel is located in the vicinity 
of the spectacular Zayandehrud river. This actually 
means that it has an easy access to the magnificent 
bridges over this river. The exact location is between 
Si-o-Seh Pol Bridge and Ferdowsi Bridge, Ayineh 
Khaneh Boulevard. It is twenty-nine kilometers 
far from Shahid Beheshti International Airport. 
In addition, the Train station is twenty kilometers 
away. Zayadehrud Terminal is also five kilometers 
away.
If Isfahan is your next vacation destination, you 
must know that there are too many breath-taking 
sightseeing. Because Isfahan is one of the most 
cultural and historical cities of Iran. Si-o-Seh Pol 
Bridge is amazingly close to Espadana Hotel. Only 
a hundred-meter walk will do. Moreover, Naghsh-e 
Jahan Square is internationally famous for its 
design and beauty. It has four eye-catching sites 
around it. Therefore, you can visit all four within a 
four-kilometer distance. In addition, there are two 
wonderful palaces that are definitely worth a visit; 
Chehel Sotoun Palace and Hasht Behesht Palace 
that is less than four kilometers away. Furthermore, 
Vank Cathedral is three kilometers far. Accordingly, 
it has a dual significance for you in respect to 
spirituality and historicity. Other must-see sites 
are Menar Jonban, Flowers Garden, Birds Garden, 
Nazhvan Park, Natural History Museum, and many 
others.
The general services that provide your comfort are 
a lobby, elevator, luggage room, and parking. Other 
amenities are a 24-hour reception, shoe-shining 
machine, danger alarm, minibar, and laundry. You 
will also have a fresh breakfast every morning. 
Because Espadana Hotel is B&B. In addition, you 
can taste the unforgettable Iranian dishes in the 
roof restaurant. Plus, various snacks and drinks 
are in the cafe for you to try. Bringing kids with you? 
the good news is Espadana Hotel is kid-friendly. 
Accordingly, kids under four years of age are free 
of charges; but of course, in case they do not use the 
hotel services.
Espadana Hotel rooms have numerous facilities. 
All the rooms feature a TV, Wi-Fi, telephone, safe 
box, and refrigerator. Moreover, there is a western 
toilet and a bathroom with a shower, toiletries, and 
slippers. Furthermore, a heater and a chiller are 
there to make your favorite room temperature. 
Additionally, A 24-hour room service is another 
point you should take into account.

Varzaneh is located 105km 
southeast of Isfahan and 240km 
away from Yazd.
It has a population of 14,000 
sprawling over 23,000km² at an 
altitude of 1477m above sea level. 
Like most parts of central Iran, it has 
a quite dry desert climate. 

Darian Persian Restaurant:
Aims To Serve You Most 
Delicious Iranian Cuisine

where to eat

We offer authentic Persian Cuisine in great 
ambience served in style. We serve Classic menu 
everyday and on each day we serve one of the 
seven regional menus i.e. East, West, North, South, 
Isfahani, Tehrani, and Shirazi delicacies.
Darian Persian Restaurant is located on the 3rd 
floor of Isfahan City Center Mall located south of 
Isfahan (Esfahan) city. It is one of the best Persian 
Restaurant in the city and serves delicious and 
authentic Iranian food. Darian boasts of a menu 
that goes far beyond your typical fare. Besides the 
classical menu which is served every day, we also 
serve a authentic regional cuisine from various 
parts of Iran on each day. So each day of the week has 
different dishes to offer. The décor of the restaurant 
is traditional which is a perfect setting for a leisurely 
dinner or a business lunch. Come here and enjoy 
wonderful appetizers, kebabs, steaks and seafood 
served in style.
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The 6th International 
Conference on Robotics and 
Mechatronics (IcRoM 2018) 
started work in Iran University 
of Science and Technology on 
Wednesday.Achievements of 
three robotic firms will also be 
put on display in the exhibition 
which will be held on the 
sidelines of the conference. 
The conference focuses on 
various fields like aerial 
and underwater robotics, 
bio-inspired robotics, cable 
robots, cognitive robotics, 
collaborative robotics, 
control systems, humanoids, 

intelligent robotics and 
systems, legged robots, 
manipulation, mechatronics 
systems, micro- and nano-
robots, modeling and 
identification, motion 
planning and learning, 
opto-mechatronics, parallel 
robotics, probabilistic 
robotics, reconfigurable 
robots, rehabilitation, robot 
calibration, robot control, 
robotic platforms, service and 
field robotics, social robotics, 
telerobotics, vision systems, 
visual robotics and wheeled 
mobile robots.

 Key Chinese 
bank to halt 
transactions 
with Iran ahead 
of US sanctions
A key Chinese bank 
is preparing to halt 
transactions with Iran 
ahead of imminent 
U.S. sanctions against 
Tehran, according to 
Reuters.
Kunlun, the largest 
conduit for money flows 
between China and Iran, 
is telling clients that it 
will stop processing 
payments from Iran 
starting Nov. 1, the news 
service reported.
“We were told that 
from Nov. 1 Kunlun 
would no longer receive 
payments from Iran," an 
executive with a Chinese 
manufacturer told 
Reuters. "That basically 
means Iran will have 
to stop importing from 
China."China is Iran's top 
oil buyer and most of the 
transactions between 
the two countries 
are related to oil.The 
U.S. is set to reimpose 
sanctions against Iran 
in early November 
following President 
Trump's decision to 
leave the Obama-era Iran 
nuclear deal.The Iran 
deal reduced sanctions 
on Tehran in exchange 
for the country's 
reduction in its nuclear 
abilities. Now that the 
U.S. has left the pact, it 
has begun reimposing 
sanctions.
In August, Washington 
reimposed a first round 
of sanctions against 
Iran's automotive 
industry, as well as gold 
and other metals.Beijing 
is facing an increasingly 
tenuous situation as 
the U.S. gears up to hit 
Iran's financial and oil 
sectors with sanctions.A 
b u s i n e s s w o m a n 
speaking on the 
condition of anonymity 
told Reuters that it is 
unclear when Kunlun 
will restart transactions 
with Iran.“Whether and 
when to resume the 
services depends on the 
international situation 
after the sanctions 
start on Nov. 5,” she told 
Reuters.
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Robotic event kicks off in Tehran

 “In my opinion, this violation 
has taken place under American 
pressure on the Saudi rulers,” 
Iran’s minister of petroleum Bijan 
Zangeneh said on Tuesday in an 
interview with Shana news agency.
Zangeneh reiterated Iran’s position 
that neither Saudi Arabia nor Russia 
can replace Iranian oil. “As I have said 
many times, there is no replacement 
for Iranian oil in the market,” he said.
“Saudi and Russian oil production 
is now close to its’ highest historical 
level, and the two countries have no 
additional capacity to produce more 
and replace Iran’s oil,” he added.
The minister said Saudi Arabia had 
in fact used its inventories to release 
about 500,000 barrels per day (bpd) 
of more oil to the market between 
May and September.
Other OPEC members, meanwhile, 
had added only 105,000 barrels 
per day of extra oil in total during 
the period, which means they are 
not capable of producing more than 
current levels, he said.
As regards non-OPEC producers, 
Zangeneh said, Russia’s oil 
production in September 

increased to its’ highest level by 
388,000 barrels per day from May. 
“Therefore, Russia cannot increase 
production further in the short term, 
without investing in its’ upstream 
industries.”
Iran’s minister of petroleum wrote 
to his Saudi counterpart Khalid 
al-Falih in July to remind him that 
OPEC’s supply pact did not give 
member countries the right to raise 
oil production above their targets.
Saudi Arabia said it has to use its’ oil 
reserves if it wants to cover oil loss 
from US sanctions on Iran.
Earlier this month, Saudi Crown 
Prince Muhammad bin Salman said 
the kingdom was fulfilling promises 
to the United States to make up a 
shortfall in world oil supplies 
resulting from the loss of Iranian 

production under US sanctions.
“Bin Salman’s remarks can only 
satisfy (US President Donald) 
Trump. No one else will believe him,” 
the Iranian minister said then.
Back in May, the US withdrew 
from a 2015 multilateral nuclear 
agreement with Iran and said 
it would re-introduce anti-Iran 
sanctions that had been lifted under 
the accord.Washington reinstated a 
series of unilateral sanctions against 
Iran in early August and would re-
impose a second batch in November 
which would primarily be meant to 
undermine Tehran’s oil exports.
US Treasury Secretary Steven 
Mnuchin said on Sunday that 
countries could win US consent for 
some imports to continue if they 
reduce their purchases of Iranian oil.

Iran-EU dialogue on establishing 
special payments channel underway
Iranian deputy Minister of Petroleum, Amir 
Hossein Zamaninia announced that expert-
level negotiations between Iran and EU on 
establishing special payments channel are 
underway.Amir Hossein Zamaninia said, “Iran 
and EU are negotiating. Expert-level negotiations 
between Iran and EU (Germany, UK and France) 
on establishing special payments channel are 
underway”.“We hope the special payments 
channel would be established before November 
4,” he added.Iran and Europe are trying to work 
out the special payments channel for maintaining 
economic ties with Tehran and for Iran’s oil, using 
barter and local currencies instead of dollars in 
order to bypass US sanctions which go into effect 
on November 4.
Iranian producers showcase 
handmade goods, food in Amman
 A total of 35 Iranian companies are showcasing 
their products in a ten-day exhibition in the city 
of Amman, Jordan.The fifth iteration of Iranian 
products exhibition, organized by International 
Promoters Company for Marketing & Exhibitions 
(IPCO), kicked off on Wednesday in Amman, which 
will continue through Nov. 3.
According to IPCO General Manager Raed Abu 
Saadeh, the participating companies specialize 
in handmade carpets, foodstuffs, especially dairy 
products, chips, nuts, leather products, accessories, 
antiques and gifts.Iranian companies have been 
active in the regional markets and exhibitions 
through the past years, showcasing a wide gamut 
of goods and services.
Iranian petroleum revenues in H1 
exceed expectations
Iranian Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh said 
on Tuesday the country’s petroleum revenues had 
exceeded expectations by 25% in the first half of the 
current fiscal year (started on March 21).Zanganeh 
added that his ministry would exert every effort to 
counteract the outrageous US sanctions against 
the Islamic Republic in various ways.He also 
stressed that the United States cannot stop Iranian 
oil exports by imposing sanctions on Tehran.
Warning that such restrictions will affect the 
market’s stability, Zanganeh said, as long as the US 
targets Iran with sanctions, the volatility in the oil 
market will continue.His words come in the wake 
of claims by US ally, Saudi Arabia, that Riyadh has 
the capacity to increase output to 12 million barrels 
per day (bpd) from the current 10.7 million bpd.
However, in his Monday interview with the state 
TV, Zanganeh said “as I have repeatedly said there is 
no replacement for Iranian oil in the market. Saudi 
Arabia and Russia’s output is near their highest 
level ever and they have no spare capacity to pump 
more to replace Iran’s oil.”

Iran’s minister of petroleum 
Bijan Zangeneh has said 
Saudi Arabia bowed to US 
pressure, and is violating the 
Organization of the Petroleum 
Exporting Countries (OPEC) 
pact, reached in June, according 
to which Saudi Arabia is not 
suppose to raise its’ production.

Saudi Arabia is violating an OPEC 
agreement under US pressure; Zangeneh

news

Zero Iranian Oil Exports Out of 
Question: Minister
 Iranian Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh said since Saudi 
Arabia has acknowledged that it cannot replace the reduced 
share of the Islamic Republic in global oil markets, the US plot 
to cut Iran’s crude exports to zero is not going to happen.
“Saudi Arabia’s oil minister admitted to important facts 
yesterday and said it (Riyadh) could not replace (lost) Iranian 
oil,” Zanganeh told reporters in Tehran on Tuesday evening. 
The Saudi minister also did not rule out the possibility that oil 
prices could increase to a three-digit number, Zanganeh added. 
The Iranian oil minister further emphasized that cutting the 
country’s crude exports down to zero is not possible.
In relevant remarks earlier this month, Iranian Foreign 
Ministry Spokesman Bahram Qassemi said the country has 

launched talks with other nations and already formulated 
the necessary mechanisms to foil the US attempts at bringing 
Iran’s oil exports to zero with new sanctions.
“I believe that our (oil) exports could continue at a suitable 
level and…Trump cannot reach his objective,” he told reporters 
at a weekly press conference in Tehran on October 15.
On May 8, US President Donald Trump pulled his country out 
of the nuclear deal known as the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), which was achieved in Vienna in 2015 after 
years of negotiations among Iran and the Group 5+1 (Russia, 
China, the US, Britain, France and Germany), and announced 
plans for new sanctions against Tehran.
The White House has also announced plans to get as many 
countries as possible down to zero Iranian oil imports and 
launch a campaign of “maximum economic and diplomatic 
pressure” on Iran.  

Russia welcomes foreign banks to join its money 
transfer alternative to SWIFT
Russia welcomes foreign banks to join its money transfer alternative to SWIFT
Foreign banks will soon be able to become part of Russia’s money transfer network which 
serves as an alternative to the traditional SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication) system, a Russian official said.
 “Non-residents will start connecting to us this year. People are already turning to us,” said First 
Deputy Governor of the Central Bank of Russia Olga Skorobogatova, according to RT.
Earlier, the official said that by using the alternative payment system foreign firms would be 
able to do business with sanctioned Russian companies.
As of September, 416 Russian companies have joined the System for Transfer of Financial 
Messages (SPFS), including the Russian Federal Treasury and large state corporations 
including Gazprom Neft, Rosneft, and others, the Central Bank said.

Official denies assigning Chabahar port to India
 Deputy Minister of Roads and Urban Development and CEO of Ports and Maritime Organization (PMO) 
Mohammad Rastad dismissed any claim behind assigning of Chabahar Port to India.
He pointed to the Chabahar Agreement which is going to be developed between Islamic Republic of Iran, 
India and Afghanistan and said, “with the coordination made in this regard, members of this strategic 
agreement will be increased.”
Speaking on the sidelines of Coordination Council Meeting for the implementation of Chabahar Trilateral 
Transit Agreement, he said, “according to the estimates, more countries will join the agreement in order 
to turn Chabahar Port into one of the largest transit ports in the region.”Today, it was finally possible to 
hold the first meeting of the Coordination Council for the implementation of a trilateral agreement inked 
between Iran, India and Afghanistan in the shortest time possible, Rastad maintained.“Fortunately, we 
could hold the first session of committee to follow up the case, which is going to be held in Chabahar in 
the next two months, according to Article 10 of the Agreement,” he observed.

“Saudi and 
Russian oil 
production 
is now close 
to its’ highest 
historical level, 
and the two 
countries have 
no additional 
capacity to 
produce more 
and replace 
Iran’s oil,”



... stage, forging 
interaction between 
foreign investors and 
their domestic peers, 
proper distribution of 
capital and directing 
non-rial assets toward 
businesses active on the 
international level are 
among the goals of the 
international bourse," 
Bank was quoted as 
saying by the Securities 
and Exchange News 
Agency. FTZs were first 
authorized in 1993 
in Kish Island, Qeshm 
Island and Chabahar 
Port. Later, Aras, Arvand, 
Maku and Anzali were 
added to the list.Bank 
had earlier said that 
1,400 industrial units 
were active in the seven 
zones.  

Iran’s delegate at the 
UN Third Committee 
criticized the UN expert 
on freedom of opinion 
and expression for having 
trusted BBC news about 
the Islamic Republic.
Zahra Ershadi, the Iranian 
diplomat speaking at 
the Third Committee 
(Social, Humanitarian 
and Cultural) on 
Tuesday, reacted to 
the report by the UN 
Special Rapporteur 
on the promotion and 
protection of the right to 
freedom of opinion and 
expression, David Kaye, 
in which he had criticized 
Iran for restricting the 
activities of the London-
based BBC broadcasting 
company.She questioned 
the reliability of a 
broadcasting company 
which is fed by British 
authorities, saying 
that Iran is the target 
of a media war which 
is planned, organized 
and funded by hostile 
governments.
The Iranian envoy also 
questioned the role of 
BBC and similar hostile 
media in promotion and 
defense of human rights.

UN: 8.4 million war-hit Yemenis 
need urgent food aid
The United Nations humanitarian chief says 
the war on Yemen has left as many as 8.4 million 
people in the Arab world’s already poorest nation 
in need of urgent food aid.In all, 75 percent of 
Yemen’s -22million-strong population needed 
some sort of assistance, said the United Nations 
Under-Secretary-General for Humanitarian 
Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mark 
Lowcock.Remarking in an analysis obtained by 
the Associated Press (AP) on Monday, he said three 
million Yemenis were malnourished, including 1.1 
million pregnant women, “and more than 400,000 
severely acutely malnourished children.”
Humanitarian officials “estimate that 3.5 million 
to four million more people could become severely 
food insecure in the months ahead,” the report 
noted.If current trends continued, food needs 
could increase “by as much as 62 percent,” it said.
FM spox explains Tehran’s 
measures for securing return of 
abducted guards
 Iranian Foreign Ministry Spokesman Bahram 
Ghasemi has talked about the measures taken so 
far to ensure the safe return of 12 Iranian border 
guards that were abducted and crossed over 
into Pakistan be a terrorist group.In a statement 
late Tuesday, Bahram Ghasemi said political and 
diplomatic measures were launched immediately 
after 12 Iranian border guards were abducted 
near the Pakistan-Iran border point of Mirjaveh 
on October 16. The guards were abducted by 
the so-called Jaish ul-Adl terror group, which 
is based in Pakistan, and are currently held 
hostage in the neighboring country.Ghasemi 
noted FM Zarif ’s telephone conversation with his 
Pakistani counterpart, the summoning of Pakistani 
ambassador to the Iranian Foreign Ministry, and 
the political meetings of Iranian ambassador to 
Islamabad as part of the measures taken so far, 
adding that Tehran has voiced its deep concerns 
and called on Pakistani government to take serious 
and immediate actions for the release of the 
Iranian abductees.
Anti-Regime Activist Deported by 
Netherlands Arrested in Bahrain
Human rights activists say Bahraini officials have 
arrested political dissident Ali Shuwaikh, whom 
Dutch authorities deported earlier this month 
after turning down his asylum request, as the 
ruling Al Khalifah regime presses ahead with its 
heavy-handed clampdown on pro-democracy 
activists in the Persian Gulf kingdom.The activists, 
requesting not be named, said Manama regime 
authorities detained Shuwaikh upon his arrival 
from Amsterdam at Bahrain International Airport, 
press tv reported.Meanwhile, Vice President 
of the Salam for Democracy and Human Rights, 
Yousif al-Muhafdah, said credible information 
attests that the young Bahraini dissent is being 
held at the headquarters of the notorious Criminal 
Investigation Department.

Putin: Russia Surprised with Unfriendly 
US Moves

“At the beginning of our 
conversation, I would like to recall 
our meeting with the President 
of the United States in Helsinki. 
This was, in my opinion, a useful, 
in parts even tough meeting and 
conversation, but, ultimately, 
constructive,” Putin said at the 
opening of talks with US National 
Security Adviser John Bolton in 
Moscow, Sputnik reported.
The Russian president noted, 
though, that Moscow was surprised 
by Washington's unfriendly steps 
stressing that "it is sometimes 
surprising to see how the United 
States is taking absolutely 
unprovoked steps towards Russia, 
which we cannot describe as 
friendly."
Putin also said that it would be useful 
to continue the dialogue with his US 
counterpart Donald Trump.
"Certainly it would be useful to 
continue the direct dialogue with 
the US president, primarily on the 
sidelines of international events that 
will take place soon, for example, 
in Paris. Of course, if the American 
side is interested in these contacts," 
Putin said.
In addition, Putin noted at a 

meeting with Bolton that he 
intended to exchange views on 
strategic stability, regional conflicts 
and disarmament, and it "would 
certainly be very useful," further 
stressing that both officials "know 
and talk a lot about the unilateral 
withdrawal of the United States from 
the Anti-Ballistic Missile Treaty."
"We recently heard about the 
intention of the United States to 
withdraw from the Intermediate-
Range Nuclear Forces Treaty, we 
know about the doubts in the [US] 
administration about the need to 
extend New START, we hear about 
the intention to deploy individual 
elements of the missile defense 
system in space," he said.
In his turn, the US national security 
adviser told the Russian president 
that he considered it useful for 
Russia and the US to find some 
common points despite the existing 

differences related to the Russian 
and the US national interests.
Bolton voiced his hope that all the 
pressing issues of the Russian-US 
agenda would be discussed during 
the talks. The senior official also told 
the Russian president that Donald 
Trump would like to meet with him 
on the sidelines of the upcoming 
international meeting in Paris.
Prior to meeting the Russian 
president, Bolton had a meeting 
with Russian Security Council 
Head Nikolai Patrushev on 
Monday, during which the officials 
discussed the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons 
(NPT), the Comprehensive Nuclear-
Test-Ban Treaty (CTBT), the Open 
Skies Treaty, the Convention on 
the Prohibition of Chemical 
Weapons and the Convention on the 
Prohibition of Biological and Toxin 
Weapons.

Iran Free 
Trade 
Zones Plan 
International 
Bourse

Iran raps UN 
expert’s report 
for relying on 
BBC news

Russian President Vladimir 
Putin said that his meeting with 
US President Donald Trump 
in Helsinki was tough, but 
useful, which is why Moscow 
is surprised at Washington’s 
recent unfriendly steps toward 
Russia.

The US government would never achieve 
the objective of turning November 4 –
the anniversary of US Tehran embassy 
takeover- into a bitter experience for the 
Islamic Republic, Iranian President Hassan 
Rouhani underlined.
Addressing a session of the Supreme 
Council of Cultural Revolution in Tehran on 
Tuesday, Rouhani played down concerns 
about a new round of US sanctions that is 
going to take effect on November 4.
“Today, the US government seeks to turn 

Aban 13 (November 4) into a bitter and 
miserable experience for the Iranian 
nation,” the president said.
The resisting morale of the great Iranian 
nation and the Islamic Republic’s 
courageous leadership, however, will 
definitely defeat the US plots, Rouhani 
stressed.
Every year on the 13th day of the Iranian 
month of Aban, the Iranian nation holds 
rallies across the country to mark the 
anniversary of the US embassy takeover. 

The former US embassy building in 
Tehran is known by Iranians as the “Den of 
Espionage”.Meanwhile, the US government 
has decided to slap what is calls crippling 
sanctions on Iran on November 4 this year.
On May 8, US President Donald Trump 
pulled his country out of the nuclear deal 
known as the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), which was achieved in 
Vienna in 2015 after years of negotiations 
among Iran and the Group 1+5 (Russia, 
China, the US, Britain, France and Germany).

The 
White House has 

also announced plans to drive Iranian oil 
exports down to zero and launch a campaign 
of “maximum economic and diplomatic 
pressure” on Iran.
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Iran to Unveil New Naval Achievement
Iran’s defense minister announced plans for unveiling a series of new homegrown military 
products, including a major achievement in the naval industry.
Speaking to reporters on the sidelines of a cabinet session in Tehran on Wednesday, Brigadier 
General Amir Hatami said “multiple defense achievements” of the country are going to be 
unveiled as the Islamic Revolution will be celebrating its 40th victory anniversary in early 
2019.  According to the minister, one of the achievements relates to the naval industry.
Iranian military experts and technicians have in recent years made great headways in 
manufacturing a broad range of indigenous equipment, making the armed forces self-
sufficient in the arms sphere.Iranian officials have repeatedly underscored that the country 
will not hesitate to strengthen its military capabilities, including its missile power, which 
are entirely meant for defense, and that Iran’s defense capabilities will be never subject to 
negotiations.Back in February 2018, Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei called for efforts to maintain and boost Iran’s defense capabilities, hitting back at 
the enemies for disputing the country’s missile program.

Trump Calls Killing at Saudi Consulate 
'Worst Cover-up Ever', Takes Steps to Punish 
Saudi Arabia
US President Donald Trump on Tuesday ramped up his rhetoric against Saudi Arabia 
over the death of Jamal Khashoggi, calling the kingdom’s efforts to hide the journalist’s 
killing the “worst cover-up ever”, as Washington took its first steps to punish Riyadh 
over the incident that has triggered global outrage.“They had a very bad original 
concept, it was carried out poorly and the cover-up was the worst in the history 
of cover-ups,” Trump told reporters at the White House, adding that “very simple. 
Bad deal, should have never been thought of. Somebody really messed up”, The Hill 
reported.Asked later to clarify his comments, Trump stated that was condemning the 
entire Saudi operation and not just the cover-up. 

"it is 
sometimes 
surprising to 
see how the 
United States 
is taking 
absolutely 
unprovoked 
steps towards 
Russia, which 
we cannot 
describe as 
friendly."

 Rouhani calls on 
Turkey to conduct 
impartial probe into 
Khashoggi’s murder
Iranian President Rouhani has 
called on Turkey to carry out an 
impartial investigation into Jamal 
Khashoggi’s murder, saying Saudi 
Arabia wouldn’t have dared to 
commit such a crime without US 
backing.
Speaking in a cabinet session on 
Wednesday, President Hassan 
Rouhani described Jamal 
Khashoggi’s murder a shocking 
incident, adding that Saudi 
Arabia would not have dared to 

commit such an organized and 
premeditated murder without 
support from the United States.
It seems that a tribe ruling a 
country enjoys protection by 
relying on the support from a 
superpower that does not 
allow international courts to 
bring them under question for 
their crimes against humanity, 
Rouhani added.
He maintained that Yemeni 
people would have not been 
under Saudi-led airstrikes right 
now if it were not for US support.
The president then called on 
Turkish government to carry 
out an impartial and accurate 
investigation into the brutal 

murder of the Saudi dissident 
journalist so that every aspect of 
the crime, unprecedented in the 
last few decades, would become 
known to the world.
Rouhani maintained that the 
stance of US, Europe, and other 
countries in the world toward 
Khashoggi’s case shows their true 
stand on human rights issues.
He said it is hard for the world to 
believe US claims as a defender of 
human rights when the Western 
country refuses to take a stance 
against Khashoggi’s murder due 
to a $450 billion contract it has 
signed with Saudi Arabia.
Rouhani said that more 
reprehensible than the crime 

and the perpetrators is the power 
[US] that has given Saudi Arabia 
the courage to commit the crime.
He added that the world today 
is well aware of what kind of 
regimes the US supports, as well 
as another crime that the US is 
going to commit on November 4, 
referring to the imposition of US 
anti-Iran sanctions.
Rouhani further stressed that 
Khashoggi’s case is a good 
opportunity to shed more 
light on the severe situation 
of people in Yemen, Iraq, Syria 
and Afghanistan who are under 
oppression with the help of 
the money provided by those 
criminals.



Official denies assigning Chabahar 
port to India

Copper age potteries found in western Iran
Copper age potteries have been found during the excavations conducted 
in Khandan-tappeh site near Hamedan city in western Iran, head of 
the speculation team said.“The site covers a 4.5 hectare area and is 
the biggest of its kind in the area that contains copper age objects,” 
said Reza Nazari-Arshad, according to the news released by Research 
Institute of Cultural Heritage and Tourism (RICHT). Khandan-tappeh is 
one of the main ancient mounds in Bahar city near Hamedan, along with 
Hegmataneh, and Zino-Abad archeological sites. The excavation project 
aims at defining the borders of the archeological site to prepare programs to 
preserve its possible unrevealed objects. 

Secretary of the High 
Council of Free Trade 
Zones and Special 
Economic Areas said 
the establishment of an 
international bourse in 
Iran's FTZ's is in the final 
stages to help attract 
foreign investment.
Morteza Bank told the 
international Exhibition 
of Exchange, Banking and 
Privatization (Kish Invex 
2018) on Monday that 
creating an international 
bourse is important to 
enhance the scale and 
scope of the business 
climate in the FTZs. 
"Attracting foreign 
investment, facilitating 
the presence of domestic 
businesses on the 
international ...
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 According to the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration, the value of exports 
for various types of vegetables and footwear 
has doubled in the first half of Iranian fiscal year 
(Mar. 21 – Sep. 22).
In the first half of Iranian fiscal year (Mar. 21 
– Sep. 22), the total weight of Iran’s non-oil 
exports hit over 56 million tons, which shows 
a 3.27 decrease compared to the same period 
last year. The total weight of imports in the 
same period stood at 16.220 million tons, which 
indicates a 9.3 percent drop compared to last 
year.
Value-wise, Iran exported a total of over 23$ 
billion goods, and imported 22.182$ billion, 
which registered a positive trade balance of 
940$ million.

According to the IRICA’s latest report, Iran 
exported 1.116 million tons of various types of 
vegetables, plants, edible roots and tubers in the 
first half of the current Iranian year, generating 
438$ million revenue. The figures show a %98 
increase compared to the same period last year.
The report puts the export of vegetables in the 
first six months last year at 732,000 tons, valued 
at 221$ million.
Meanwhile, the country’s export of various 
types of footwear reached 13,402 tons in H1, 
valued at 62$ million, indicating a %3 increase 
in weight and %54 increase in value compared 
to the same period last year.
According to the report, the footwear exports 
stood at 7,728 tons valued at 40$ million last 
year.

The first meeting of the working group on 
the status of the Caspian Sea is planned to be 
held in November 2018 in Baku, Azerbaijani 
Foreign Minister, Elmar Mammadyarov said 
in an interview with RIA Novosti.
"In order to effectively implement the 
Convention on the Legal Status of the Caspian 
Sea and review cooperation on the Caspian 
Sea, the heads of state at the Summit in 
Aktau decided to establish a working group 
at the level of deputy foreign ministers - 
plenipotentiaries of the Caspian states. 
There are plans to hold the first meeting 
of this group in Baku in November 2018," 
Mammadyarov said.
The minister also noted that the heads of 
state instructed to begin coordinating a 
five-sided agreement on the method of 
establishing direct baselines in the Caspian 
Sea to determine the territorial waters of 
coastal countries.
This issue will be the main agenda in the new 
stage of negotiations in a five-sided format, 
Mammadyarov added.

He underlined that signing the Convention 
on the Legal Status of the Caspian Sea was a 
truly historic event, marking the goodwill of 
the five coastal states.
"The main significance of this document for 
Azerbaijan is that it defines the sovereign 
and exclusive rights of coastal states to use 
the rich natural resources of the sea. Thus, 
the Convention ensures the consistency 
and safety of various projects in the oil and 
gas industry, as well as the implementation 
of other economic activities at sea," the 
minister said.
In addition, Mammadyarov noted the 
Convention determines territorial waters 
and fishing zones, which are subject to 
sovereignty and exclusive rights of coastal 
states.
On Aug. 12, the heads of five Caspian states 
signed the Convention on the Legal Status 
of the Caspian Sea at the 5th Summit of the 
Heads of Caspian States in Aktau - a historic 
document for the region, work on which has 
been carried out for two decades, since 1996.

 "Strengthening and bringing back the 

prosperity are two strategies in Imam Ali 

Square to satisfy public needs," the director 

of Imam Ali square project said.
 "The construction of Jelo-Khan square at Jameh 
mosque and the surrounding projects are the 
complementary plans of Imam Ali square project," 
Mahdi Rezaei said. "A task force has been formed to 
solve the problems of this project," he added.
"Creating urban public spaces with different usages 
like markets, attracting people's attention and 
motivation to attend this square by introducing 
the tourist attractions and capacities, and also 
conducting research regarding people's views 
toward Imam Ali square are among the propounded 
issues in this task force," he continued.

"1900 billion Rials have been spent to build this 
construction project. According to predictions, 
about 1400 billion Rials is also required to complete 
the first and second priorities of Imam Ali square 
project," he continued.

"There isn’t a special center for Isfa-

hani artists to communicate with 

each other; we have to keep in mind 

that Isfahan is proud of its artists," Moham-

mad Eidi, the head of Cultural, Social, and 

Sport Organization of Isfahan municipality 

said.
 Referring to "art" as a missing chain in the 
city, he said, "providing a space to bring 
Isfahani artists together is our concern 
and it has been addressed in the meeting 

with Isfahani masters and artists. Now with 
opening up the "Artists' Mansion", we hope 
that this action will be the beginning of the 
better and bigger events. I am optimistic 
that we can turn Isfahan into a best city for 
art lovers as it used to be in the past.
"Unfortunately, high levels of depression 
among Isfahani people has been reported in 
comparison to other cities; but even worse 
due to the lack of water in the Zayandeh-
rood river, the depression rate is increasing, 
so we need the artist's help in this regard," 
Farideh Roshan, the head of cultural 
commission of Isfahan city council said.
"The successful completion of an 
activity highly depends on the skill of 
the responsible experts; in a historical 
metropolis like Isfahan which is the cradle 
of Iran's culture and art,  there should be  
more attention to allocating special spaces 
for artists," Roshan emphasized.
"Art and music are the most important 
elements that can help people in Isfahan 
and save them from depression," she noted.
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