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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 

مروری بر آنچه که در بازار 
خودرو گذشت؛

تکرار ضرر خریداران ارز، برای 
خریدهای هیجانی خودرو

اگرچه خریداران خودرو برای کســب سود یا 
نگرانی از توقف تولید بــه دلیل کمبود قطعات 
وارد بازار شــده و خریدهای هیجانی داشتند، 
اما اکنون ولع خریــد فروکش کرده و روند بازار 
منطقی شده است.  بازارها در ایران حال و هوای 
خاص خود را دارند، یا آنقدر در رکود فرو می روند 
که کسی راغب نیست در آن وارد شود و یا آنقدر 
در رونق غرق می شــوند که رفتارهای هیجانی 
بیش از هر زمان دیگری بر آنها غالب می شود. 
بازارهای نقدشونده البته این هیجانات را بیش 
از هر بازار دیگری تجربه کرده اند به خصوص در 

این چند ماه گذشته که...

      در این بین دانشجویان و افرادی نیز هستند که اهل سفته بازی و کسب درآمد از بازار نابه سامان ارز نیستند و فقط تبعات و صدمات ناشی از این چندنرخی بودن را متحمل می شوند.

قیمت 500 تومان

آتشی که زیر خاکستر است؛  

سپه از هیاهو خالی، اما دالر هنوز ناآرام

بازار طال و سکه  97/8/5 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,200,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,380,0005,041,000جدید

2,140,0002,521,000نیم سکه

1,150,0001,441,000ربع سکه

670,000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18409500488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

وزرای پیشنهادی کار، صمت و اقتصاد چه 
برنامه های در حوزه صنایع دستی دارند؟

رای اعتماد به شرط ارائه برنامه
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به سه وزیر پیشنهادی 
دولت پیشــنهاد داد درصورت کســب رای اعتماد از مجلس 
کمیته ای میان وزارتخانه های کار، صمت و اقتصاد و سازمان 
میراث در حوزه صنایع دســتی ایجاد شــود تا نقاط ضعف و 

قدرت این حوزه را بررسی کنند.
احد آزادی خواه با اشاره به اینکه  وزای پیشنهادی دولت برای ...

مهدی بارباز اصفهانی با اشاره به مزیت های 
احداث و توســعه شــهرک های گلخانه ای 
نســبت به گلخانه های انفرادی، اظهارکرد: 
در واحدهای انفــرادی گلخانــه ای، تولید 
کننده تــوان برنامه ریزی بــرای صادرات را 
 ندارد زیرا خریداران بین المللی محصوالت 
گلخانه ای نیازمند حجم زیادی از محصوالت 
با استانداردهای مختلف و بسته بندی مناسب 
هستند و امکان تحقق این مهم در واحدهای 
انفرادی گلخانه ای وجود ندارد و باید در بستر 

شهرک های گلخانه ای شکل گیرد.
وی افزود: ایجاد شبکه واحد تامین نهاده های 
مورد نیاز گلخانه ها از دیگــر مزایای احداث 
شهرک های کشاورزی استان اصفهان است 
زیرا در این شبکه بسیاری از نهاده های مورد 
نیــاز گلخانه ها همچون کود، ســم، نیروی 
کارشناسی و ... با قیمت کمتری و برای حجم 

بیشتری از زمین در نظر گرفته می شود.
بارباز اضافه کرد: ایجاد شبکه واحد بازاریابی 
برای محصوالت گلخانه ها نیز از اهداف شرکت 
شهرک های کشاورزی استان اصفهان است، 
زمانی که گلخانه های انفرادی در کنار یکدیگر 
یک شــهرک گلخانه ای را ایجاد می کنند، 
فروش بیشتری خواهند داشت و بسته بندی 

محصوالت نیز آسان تر خواهد بود.

  ایجاد اشتغال پایدار در شهرک های 
گلخانه ای

مدیر شرکت شهرک های کشاورزی سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه ایجاد اشــتغال پایدار در شهرک های 
گلخانه ای از دیگر مزیت هــا و اهداف اصلی 

تاسیس این مجموعه ها به شــمار می آید، 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر حدود ۱۶ 
هزار نفر به صورت مستقیم در شهرک های 
گلخانه ای مشغول به کار هستند و خدمات 
جمعی این شهرک ها همچون حمل و نقل 
محصوالت، اشتغال زایی غیرمستقیم زیادی 

را ایجاد کرده است.
وی گفت: اصفهان از اســتان های پیشــتاز 
در زمینه احداث شــهرک های گلخانه ای 
محسوب می شود و اولین شهرک گلخانه ای 
کشور در ســال ۱۳۸۰ در منطقه فالورجان 
برای فارغ التحصیالن رشته کشاورزی این 
اســتان احداث شد، از ســال ۸۰ به بعد نیز 
فعالیت ها و مطالعات بســیاری برای توسعه 
شــهرک های گلخانه ای در استان اصفهان 

انجام شده است.
بارباز اصفهانی با اعالم اینکه در حال حاضر 
۹ شهرک گلخانه ای با مساحت ۲۸۳ هکتار 
در اســتان اصفهان، وارد مرحلــه ایجاد زیر 
 ساخت شد که از این تعداد چهار شهرک به 
 بهره بــرداری رســیده اســت، اظهارکرد: 
شــهرک های گلخانه ای به زیرساخت های 
زیادی از جمله شبکه انتقال برق، آب و خیابان 
کشی و ... نیاز دارد که پس از مطالعات در مورد 
نحوه آماده سازی زیرساخت ها، فعالیت های 
عمرانی آغاز می شــود تا زمین برای احداث 

شهرک گلخانه ای آماده شود.

  ارزیابی 53 نقطه در استان اصفهان 
برای احداث شهرک های گلخانه ای

وی با بیان اینکه شهرک های اصلی گلخانه ای 
استان اصفهان، دهاقان، فالورجان، کرتمان 

خمینی شهر، قصرچم شهرضا، نهضت آباد 
نجف آباد، دامنه فریدن، حســین آباد تیران 
و کرون، نیاصر کاشان و ســعیدآباد لنجان 
هستند، افزود: شهرک گلخانه ای فالورجان 
نیز با ۳۳ واحد فعال از مهم ترین شهرک های 

گلخانه ای اصفهان است.
بارباز اضافه کــرد: دهاقان نیز بــا ۱۸ واحد 
گلخانه ای از فعال ترین شهرک های گلخانه ای 
اصفهان محسوب می شود که متاسفانه اخیرا 
با خشکی چاه مواجه شده و به همین دلیل 
قادر به صدور مجوز فعالیت برای واحدهای 

گلخانه ای بیشتری در آن نیستیم.
وی ادامه داد: شهرک گلخانه ای خمینی شهر 
نیز اخیرا به فارغ التحصیالن رشته کشاورزی 
واگذار شده و ۱۶ واحد گلخانه ای فعال دارد، 
شهرک گلخانه ای حسین آباد تیران و کرون 
نیز با توجه به تخصیص آب در ســطح پنج 
هکتار به بهره برداری رسید و هم اکنون چهار 
هکتار کشت گلخانه ای در آن انجام می شود.

مدیر شرکت شهرک های کشاورزی جهاد 
کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه شرکت 
شــهرک های گلخانه ای یک شرکت کامال 
دولتی است تصریح کرد:  هدف این شرکت 
توســعه وتســهیل راه اندازی شهرک های 
گلخانه ای و مطالعه و برنامه ریزی برای احداث 
شهرک های جدید در سطح کشور و استان 

اصفهان است.
وی افزود: شهرک گلخانه ای قصر چم شهرضا 
در سطح ۴۰ هکتار از جهاد کشاورزی تحویل 
گرفته شــد و اخیرا با حل مشکل منابع آبی 
این شهرک، آن را به ســرمایه گذار تحویل 
داده ایم که ساخت سازه های گلخانه ای آن 
در مســاحت ۲۰ هکتار در دست اقدام است 
و شــهرک گلخانه ای نهضت آباد نیز آماده 
تکمیل زیر بناها توســط سرمایه گذار است 
و با توجه به خشک شــدن چاه این شهرک، 
مکان یابی جدیدی برای چاه آب صورت گرفته 
و در حال حاضر سرمایه گذار، مشغول حفاری 
چاه جدید است. مدیر شرکت شهرک های 
کشاورزی جهاد کشاورزی اصفهان یادآور شد: 
شهرک گلخانه ای دامنه فریدن اصفهان نیز 
هم اکنون با مشکل خشکی چاه مواجه شده و 
درحال رایزنی با مسئوالن مربوطه برای اخذ 

مجوز چاه جدید است.

توسعه شهرک های گلخانه ای مزیت اقتصادی و صادراتی دارد

در حال حاضر 
حدود 16 هزار نفر به 
صورت مستقیم در 

 شهرک های 
گلخانه ای مشغول به 
کار هستند و خدمات 
جمعی این شهرک ها 

همچون حمل و 
نقل محصوالت، 

اشتغال زایی 
غیرمستقیم زیادی را 

ایجاد کرده است.

مدیر شرکت شهرک های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: مدیریت واحد یک مجموعه گلخانه ای از مزایای 
احداث شهرک  برای گلخانه هاست زیرا وجود یک تیم مدیریتی عالوه بر نقش داشتن در بهبود کیفیت و کمیت محصوالت، مزیت های 

چشمگیر اقتصادی و صادراتی را ایجاد می کند.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

خودرو

ده توصیه حقوقی برای 
کاهش ریسک معامله و 

خرید خودرو
خرید خودرو از جمله افعالی که نیازمند برنای 
بلندمدت برای جمع آوری پول و صرفه جویی 
در هزینه ها است. بسیاری از افراد تمایل به 
خرید خودروهای دست دوم داشته و عده ای 
نیز خرید خودرو فابریک کارخانه را ترجیح 
می دهند. در هــر دو صورت پیش از خرید 
خودرو باید نکاتــی را مدنظر قرار داد تا در 
انتهای یک وسیله نقلیه قابل قبول در اختیار 
شما قرار بگیرد. اگر قصد خرید خودرو دارید 
با ما همراه باشید تا نکاتی ضروری پیرامون 

این موضوع را با شما به اشتراک بگذاریم:

  ۱- فرقــی نمی کند کــه قصد خریــد از چه 
 خودروسازی را دارد. پیش از خرید به شرکت ها
  و نمایندگــی های معتبر آن هــا مراجعه کنید. 
شرکت هایی که طرح های پیش فروش خودرو 
در اختیار مراحعه کنندگان خود قرار می دهند 
باید از اداره کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت مجوز کسب کرده باشند. 
لیست این شرکت ها توسط ســازمان حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم 
می شــود. نمایشــگاه دارانی نیز که خودروهای 
مختلف را در معــرض دیــد بازدیدکنندگان و 
خریداران قرار می دهند بایــد از اتحادیه صنفی 
پروانه کسب اخذ کرده و دارای پروانه معتبر باشند.

 ۲- در صورتی که قصد خرید خودروی دســت 
دوم را دارید حتمــا با یک فرد خبره مشــورت 
کرده و خودروی مذکور را به کارشناسان و حتی 

تعمیرکاران خودرو نشان دهید.

 ۳- حتما اســناد مختلف خودرو از جمله سند 
مالکیت را مورد بررسی قرار داده و از اصالت و اعتبار 
مدارک مطمئن شوید. خودروی فروشی باید به نام 
فروشنده باشد. اگر در این زمینه تخصص ندارید از 

فردی متخصص کمک بگیرید.

 ۴- در هنگام تنظیم قولنامه/مبایعه نامه شماره 
شاسی، موتور و پوسته سر سیلندر را با شماره هایی 
که در کارت خودرو، ســند و برگه سبز آن است 
تطبیق بدهید. گاها دیده شده که تعدادی از افراد 
متقلب از سهل انگاری خریداران سواستفاده کرده 
و بر خالف قانون، خودرویی را ارائه داد و در هنگام 
تنظیم قرارداد مشــخصات یک خودرو معیوب 
را درج  مــی کنند. در این خصوص بســیار دقت 
کنید. ممکن است شماره شاسی یا پوسته سیلندر 
خودرو اصطالحا دست کوب باشد یا شماره شاسی 
از خودرویی دیگر بریده شــده و بر روی شاسی 

خودروی موردنظر شما جوشکاری شده باشد.

  5- شــاید عجیب باشــد اما توصیه می شــود 
ممنوع المعامله بودن فروشــنده را نیز بررســی 
کنید. دیده شده که عده ای پیشنهاد دادن وکالت 
 و ارائه وکالــت نامه برای تعویض پــالک را مطرح 
می کنند. الزم بدانید در صورت ممنوع المعامله بودن 

فروشنده، وکالت نامه مذکور وجه قانونی ندارد.

  ۶- مهم ترین قســمت خرید و فروش خودرو 
بخش مالی آن است. توصیه می شود تحت هیچ 
شرایطی حتی برای افراد آشنا نیز  بدون در اختیار 
داشــتن حداقل قولنامه کتبی پولی به فروشنده 
پرداخت نکنید. دریافت پول بــا گرفتن وکالت 
از فروشــنده دو مبحث متفاوت است. حتی در 

صورتی که شما وکالت نامه در اختیار داشته باشید 
و در ازای پرداخت پول از فروشنده وکالت گرفته 
باشید، فروشنده می تواند ادعا کند که مبلغی را 

دریافت نکرده است.

  7- از پرداخت هرگونه مبلغی به شخص سوم در 
معامله پرهیز کنید. اگر قرار است پولی جابه جا شود 

باید فقط به شخص صاحب سند پرداخت شود.

  ۸- بهترین روش این اســت کــه مبایعه نامه 
)قولنامه( را در محل تعویض پالک تنظیم نمایید 
و از داد و ستد مبلغ، در روزهای پیش از مراجعه به 
تعویض پالک خــودداری فرمایید. علت ذکر این 
نکته این اســت که در صورت داد و ستد بیعانه و 
 تنظیم قولنامه، زمینه برای برخی سو استفاده ها
  پیش از حضــور در مرکز تعویــض پالک فراهم
 می شود و ممکن است در صورت انصراف هریک 
از طرفین معامله، مشــکالتی برای طرف مقابل 

ایجاد شود.

  ۹ -در خصوص تشخیص رنگ خودرو مراجعه 
به نقاشان حرفه ای می تواند مفید فایده باشد اما 
استفاده از خدمات کارشناسی رنگ با دستگاه حتی 
ریسک را بیش از پیش کاهش می دهد و بهتر است 
قبل از مراجعه به مرکز تعویض پالک از خدمات این 

مراکز استفاده نمایید.

  ۱۰- سعی کنید پیش از خرید بیشترین آگاهی 
ممکن را در مورد خودرو مورد نظر خود بدســت 
آورید. رانندگی با خودرو مذکور یا موارد مشــابه 
می تواند در این زمینه بسیار مفید باشد. حتی در 
صورت تمایل به خرید خودروهای صفر کیلومتر 
نیز می توانید به عنوان مشتری به سراغ خودروهای 
دست دوم مشابه رفته و عملکرد خودرو مورد نظر را 
در شرایط رانندگی بررسی نمایید. مواردی همچون 
کیفیت سواری، صدای وارد شده به کابین، دقت 
تعویض دنده و...مواردی هستند که هرگز توسط 

فروشندگان به شما گوشزد نمی شوند.

در ادامه چند نکته نیز باید در نظر گرفته شود:
نه تنها در هنگام خرید خودرو که در سایر موارد نیز 

هیچ گونه قرارداد یا سندی را نخوانده امضا نکنید.
کارت سوخت ارائه شده به شما باید با کارت سوخت 
خودرو مطابقت داشته باشد. در این زمینه دقت 

کنید.
 در صورتی کــه خــودروی اقســاطی خریداری 
می کنید دقت کنید که برگه های تسویه حساب را از 
فروشنده دریافت کرده و تکلیف مابقی قسمت های 

پرداخت نشده را در مبایعه نامه روشن کنید.

3

فرهنگ صادرات 
محوری را تقویت کنیم 

در تراز تجاری کشورها، صادرات 
نقش پررنگی را بــازی می کند؛ 
کشورهای با میزان صادرات باالتر 
معموال بدهی های ارزی کمتری 
دارند و در پی آن رشد اقتصادی 
مناسب تر به معنی پشتوانه مالی 
محکم تر و پایه پولی قوی تراست.

نکته مهم این است که ارزش اصلی 
صادرات در میزان ارز ایجاد شده 
برای کشور است. بنابراین هرچه 
ارزش کاال یا خدمــات صادراتی 
باالتر باشد میزان رشد اقتصادی 
و پایه پولی کشورها قوت بیشتری 

خواهد گرفت.
بخش بزرگی از صــادرات اقالم 
کشاورزی از ایران به شدت تحت 
تاثیر بازار ســنتی میوه و تره بار 
بوده و برندینگ محصول در این 
بخش بسیار ضعیف و مغفول مانده 
است؛ بسته بندی این محصوالت 
که تاثیر قابل توجهی در افزایش 
صادرات می تواند داشــته باشد 
عموما سنتی و بسیار بی کیفیت 
است.  این روزها با توجه به افزایش 
نرخ ارز و کمبود مواد اولیه وارداتی 
مانند کاغذ و مقواهای بسته بندی، 

صادرکنندگان سنتی و یا ...

دیجیاتو
گـــزارش

ایرنا
یـــادداشـت
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فرهنگ صادرات محوری 
را تقویت کنیم

ادامه از صفحه یک:
...   غیرحرفه ای را به سمت استفاده 
از بســته بندی های غیراستاندارد 
کشانده است. بسیار ضروری است 
که با تدبیر دولت، موضوع تامین کاغذ 
و مقوای بســته بندی پیگیری و از 
طرفی در مبادی خروجی، از صادرات 
محصوالت در بسته بندی های مغایر 
با استاندارد صادراتی جلوگیری شود. 
اکنون فرهنگ صــادارت محور در 
ایران نداریــم؛ به ایــن معنی که با 
افزایش نرخ ارز صــادرات کاالهای 
 بی کیفیت توجیه اقتصــادی پیدا 
می کند، بنابراین افراد سودجو دست 
به صادرات کاالهایــی می زنند که 
هیچ تخصص و تجربه ای در تجارت و 

صادرات آن بخش ندارند.
صادرات محصوالت کشــاورزی به 
کشورهای همسایه قربانی همین نوع 
نگاه شده اســت. این نوع از صادرات 
که استانداردهای خاص بین المللی 
از نظر کیفیت و بســته بندی دارد 
این روزها از مبادی صادراتی کشور 
به شکل بســیار ابتدایی و در میزان 
غیرقابل باوری در حال صادارت است. 
این کاالهار پس از عبــور از مبادی 
 صادراتی در حجــم باالیی معدوم 
می شــود. اثرات بعدی آن، از دست 
دادن بازار صادراتــی تجار قدیمی 
ایرانی به رقبای دیگر کشورها به دلیل 
ارسال بار بی کیفیت افراد سودجو، 
همچنین گــران و کمیاب شــدن 
محصوالت کشاورزی در داخل است. 
ســابق بر این، در مبــادی گمرک 
ســختگیری های بیشــتری روی 
صادرات محصوالت کشاورزی بود. 
به عنوان نمونه صادرات کیوی نارس 
ممنوع بود، اما در کمال تعجب روزانه 
بطور میانگین 50 ماشــین کیوی 
نــارس در مبادی صادراتی کشــور 
در صف اظهار گمرکی هســتند و 
هیچکدام نیز از نگاه سازمان استاندارد 
 و قرنطینه ایران مــردود یا مرجوع 
نمی شــود. اما در آن طــرف مرزها 
اینگونه محموله ها مردود است؛ در 
نتیجه به بهای ناچیــز خریداری یا 
معدوم می شوند. این موضوع سبب 
شــده ایران که از معدود کشورهای 
تولیدکننــده و صادرکننده کیوی 
اســت، از نظر کیفیــت کاال از نگاه 
مشــتریان در رده آخر کیفیت و با 

ارزان ترین قیمت ارزیابی شود. 
اکنون ســوال اینجاســت که چرا 
قوانین دولت در جلوگیری از صدور 
کیوی نارس این قدر به راحتی قابل 
تغییر است؟! بخصوص این روزها که 
صادرکنندگان متعهد به آوردن 95 
درصد ارزش صادراتی کاالی خود به 

سیستم بانکی کشور هستند. 
به نظر نمی رســد که از این بخش 
از صادرات، ارزی به سیســتم بانکی 
برگشته باشد که دو دلیل می تواند 
 داشته باشــد. یا افراد ســودجو از
 کارت هــای بازرگانــی مجعول یا 
یکبار مصرف استفاده می کنند، یا 
به دلیل مرجوع یا معدود شدن کاالی 
کشاورزی ارسالی موفق به دریافت 
هیچ گونه وجهــی از خریداران کاال 
نشده اند. کمترین نتیجه آن، داشتن 
آمار اشتباه صادرات و عدم ارزآوری 
است بدون هیچ ارزش افزوده ای در 
اقتصاد و پایه پولی کشور. تدبیر دولت 
در جلوگیری از این موضوع چیست؟

جای تاسف دارد که ایران با داشتن 
محصوالت کشــاورزی متنوع و با 
کیفیت، هنوز نتوانسته در بازارهای 
جهانی حرفی برای گفتن داشــته 
باشد. دو توصیه بسیار ساده به دولت 

و مسئوالن می توان کرد: 
 اســتانداردهای کیفی محصوالت 
کشاورزی در مبادی صادراتی به دقت 
کنترل و اجرا شود و  استانداردهای 
بسته بندی محصوالت کشاورزی در 
مبادی صادراتی به دقت کنترل شود.

اقتصاد استان
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۵۰۰ تیم امدادی در جاده ای اصفهان فعال هستند
مدیرکل ستاد مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: 500 تیم امدادی در پاییز و زمستان امسال در 

جاده های استان اصفهان فعالیت دارند.
منصور شیشه فروش در خصوص آخرین وضعیت نقاط مختلف استان در خصوص بارش های اخیر اظهار 

کرد: اولین بارش پاییزی را طی دو روز گذشته داشتیم که خوشبختانه هیچ حادثه ای را به دنبال نداشت.
وی با بیان اینکه با توجه به پیش بینی های هواشناسی اخطاریه های الزم به بخش های مختلف جهت جلوگیری  

از هر گونه حادثه احتمالی ارایه شد، افزود: تمام دستگاه های امدادی نیز آمادگی الزم را برای امدادرسانی در 
صورت بروز هر گونه حادثه ای داشتند.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران اســتانداری اصفهان اضافه کرد: به منظور ارایه خدمات امداد و نجات در جاده های استان 
اصفهان 500 تیم امدادی متشکل از نیروهای امدادو نجات اداره کل راه  و شهرسازی، هالل احمر، اورژانس، شهرداری ها و ...  در نقاط مختلف 

استان فعالیت دارند.
وی اضافه کرد: طی ۲۴ ساعت اخیر بیشترین بارش ها در مناطق غربی و در فریدونشهر با ۲0 میلی متر بارش و خوانسار با ۱۶ میلی متر بارش 

گزارش شده است.

افزایش دو  برابری زائرین اربعین حسینی از اصفهان
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت:  تعداد زائرانی که از استان اصفهان در سامانه سماح 

ثبت نام کرده اند نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
غالمعلی زاهدی اظهار کرد: حدود ۱۴۸ هزار نفر تاکنون در سامانه سماح ثبت نام کرده اند که 

پیش بینی می شود طی دو روز باقی مانده به ۱۶0 هزار نفر برسد.
وی در ارتباط با زمان باقی مانده برای ثبت نام گفت: به طوری رسمی پایان ثبت نام اعالم نشده 

است اما ظرف دو روز آینده فرآیند ثبت نام به پایان خواهد رسید.
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان با بیان اینکه برای خروج زائران از مرزهای مهران، شــلمچه 

 و چذابه مشــکلی پیش نیامده اســت، افزود: تا کنون مشــکلی گزارش نشــده و ویزای زائــران نیز به روز
 شده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد زائران نسبت به سال گذشته دو برابر شده است، گفت: تعداد ثبت نام کنندگان از استان اصفهان 
برای سفر به کربال به منظور شرکت در پیاده روی اربعین حسینی، در سامانه سماح در سال گذشته ۶0 هزار نفر بود که امسال 

دو برابر افزایش داشته است.

 این قیمت چند نرخی 
دالر و ارز در بازار کشور 

نه تنها تاثیر عمیقی 
بر سایر بخش های 

اقتصادی گذاشته و 
 نابسامانی در این

 بخش ها را به دنبال 
دارد بلکه زمینه را برای 

سوءاستفاده دالالن 
زیادی فراهم کرده که تا 
می توانند از آب ِگل آلود 

ماهی بگیرند.

آتشی که زیر خاکستر است؛  

سپه از هیاهو خالی، اما دالر هنوز ناآرام
در کوچه پس کوچه های خیابان سپه اصفهان دیگر آن هیاهو 
و جمعیت چند هفته پیش دیده نمی شود اما این آرامش هم با 

وجود دالر چند نرخی چهره خوش آیندی ندارد.
 ماه پیش بود که مردم، رسانه ها و شبکه های مجازی به صورت 
لحظه ای دغدغه قیمت دالر را داشــتند و در سراسر کشور 
خیابان هایی که همچون ســپه اصفهــان، آوازه فروش ارز و 
حضور صرافی ها را داشت، مملو از جمعیتی بود که مبادله دالر 
می کردند. اکنون دیگر از آن هیاهو و شور خبری نیست اما با 
گشتی در خیابان سپه در می یابیم نه تنها نرخ دالر هنوز قیمت 
مشخصی ندارد بلکه هنوز همان فضای عجیب و غریب دالر 

فروشی در این خیابان حاکم است.

ایمنا
گـــزارش
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       در این بین دانشجویان و افرادی نیز هستند که اهل سفته بازی و کسب درآمد از بازار نابه سامان ارز نیستند و فقط تبعات و صدمات ناشی از این چندنرخی بودن را متحمل 
می شوند.

خـــبــــر

سخنگوی آبفای استان اصفهان:

۴0 درصد صنایع اصفهان هنوز از آب بجای پساب استفاده می کنند

سخنگوی آبفای استان اصفهان گفت: ۴0 درصد صنایع اصفهان هنوز 
از آب به جای پساب اســتفاده می کنند که این روند باید تا سال ۱۳۹۸ 

اصالح شود.

اکبر بنی طبا  با اشــاره به اینکه تخصیص میزان پســاب به صنعت، کشاورزی و 
محیط زیســت جزو وظایف شــرکت آب منطقه ای اســت، اظهار داشت: آبفای 
اســتان به علت اینکه بخش قابل توجهی از مشترکین شــبکه فاضالب ندارند و 
از ســوی دیگر منابع دولتی نیز برای ایجاد شبکه و تاسیســات فاضالب نیست 
بنابراین از بخش های خصوصی درخواســت ســرمایه گــذاری در این حوزه را 
 کرده اســت تا این بخش بــه ازای پولی کــه وارد می کند، پســاب را در اختیار

 بگیرد.
وی به قرارداد بیع متقابل با شرکت آبفا و یکی از صنایع بزرگ استان، در سال 9۲ 
اشاره کرد و گفت: این شرکت قرار شد در قبال ۱۲0 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
برای احداث ۴50 کیلومتر شبکه فاضالب به مدت ۲0 تا ۳0 سال از پساب فاضالب 
هفت شهر اصفهان مثل لنجان و مبارکه استفاده کند که در مجموع ۶۷0 میلیون 

متر مکعب پساب به آن اختصاص می یابد.
سخنگوی آبفای اســتان اصفهان بیان کرد: یکی دیگر از شــرکت های صنعتی 
اصفهان هم اکنون به طور جدی بدنبال استفاده از پساب است که پساب لنجان و 

فوالد شهر و نجف آباد استفاده کند.

وی بــا بیــان اینکــه در پــی جایگزینی پســاب به جــای آب در پاالیشــگاه 
اصفهان هســتیم، گفت: هــم اکنون حــدود ۱۸0 لیتــر بر ثانیه آب توســط 
پاالیشــگاه اصفهان بــرای تامیــن بنزیــن، گازوییل و فــرآورده هــای نفتی 
 اســتفاده می شــود که برای دســتیابی بــه آب پایــدار تصفیه خانه پســاب 
 شاهین شهر را برای پاالیشــگاه در نظر گرفتیم که تا پایان سال این اقدام صورت

 می گیرد.
بنی طبا گفت: نیروگاه اسالم آباد که حدود ۱50 لیتر بر ثانیه آب استفاده می کند 

مقرر شد که تا سال آینده پساب را جایگزین کند.
وی با بیان اینکه حداکثر تا ســال 9۸ باید تمامی صنایع ما تنها از پســاب برای 
مصارف خود استفاده کنند و هم اکنون ۴0 درصد از صنایع ما هنوز از آب استفاده 
می کنند، اضافه کرد: بدنبال احداث یک تصفیه خانه با ظرفیت باال در حدی که 

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

تا پساب را به حد مطلوبی تصفیه کند.

مهر
خـــبــــر

رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مطرح کرد:

 تداوم صادرات فوالد به اروپا
رییس انجمن فوالدسازان ایران گفت: تحریم های جدید آمریکا در خصوص 
فوالد، مبادالت دالری را شــامل می شــود و مبادالت فوالد مبارکه بر اساس 

یورو است.
بهرام سبحانی در خصوص آثار تحریم های جدید آمریکا بر صنعت فوالد کشور 
اظهار داشت: این تحریم ها از قبل در شکل دیگر وجود داشت و تحریم های جدید 
صرفا سبب محدودیت فوالد مبارکه برای دسترسی به شبکه پولی و مالی آمریکا 
می شود و این در حالی است که پیش از این نیز، مبادالت فوالدی ایران ارتباطی 

با این شبکه نداشت.
وی در ادامه افزود: تحریم های آمریکا مبادالت دالری را شــامل می شــود و 

مبادالت فوالد مبارکه بر اساس یورو است.
رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در خصوص بازارهای صادراتی فوالد 
ایران و تاثیرپذیری آن ها از تحریم اذعان کرد: تحریم ها مشکل چندانی برای 
بازارهای صادراتی ایران ایجاد نمی کنند و صرفا نحوه مبادله کمی سخت تر از 
گذشته خواهد بود. سبحانی در رابطه با احتمال تغییر بازار صادراتی از اروپا به 
سایر کشورها گفت: در شرایط فعلی صادرات به اروپا در حال انجام است و این 
بازار به قوت خود باقی است؛ اما عالوه بر اروپا، بازاریابی مناسبی برای فوالد ایران 

در غرب و شرق آسیا نیز شده است.
وی در خصوص ایجاد مشکل در تامین قطعات و تجهیزات خطوط تولید فوالد 
نیز اذعان داشت: هیچ فروشنده ای مایل به عدم فروش محصوالت خود نیست 
و تامین کنندگان قطعات و تجهیزات فوالدی تمایل به فروش محصوالت خود 

به فوالدسازان ایرانی دارند.

سفیر کره جنوبی در دیدار با نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد:

کاهش اثر تحریم ها با تعامل بنگاه های 
اقتصادی کره و ایران

ســفیر کره جنوبی در ایران گفت: تبادل اطالعات و ایده ها برای شرکت های 
خصوصی و بنگاه های تجاری کوچک و متوسط  )SME( راه مناسبی برای مقابله 

با شرایط سخت تحریم ها است. 
به گزارش اتاق بازرگانی اصفهان، ریو جونگ هیون در دیدار با نایب رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان  از روابط خوب ایران با سایر کشورها ازجمله کره جنوبی خبر 
داد و اظهار کرد: نام گذاری خیابان های تهران و اصفهان به نام شهرها و کشورها 

نشان از تفاهم نامه خواهرخواندگی بین شهرهای ایران با سایر کشورها دارد. 
وی از مقدمات تفاهم نامه خواهرخواندگی گوانجو و اصفهان خبر داد و گفت: این 
خواهرخواندگی ها می تواند به توسعه روابط اقتصادی-فرهنگی دو شهر منجر 
شود. سفیر کره جنوبی تاکید کرد: اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان مرکز اقتصادی 
این استان می تواند با حمایت از این بنگاه ها به تبادل تجاری با شرکت های کره 
جنوبی بپردازد. جیونگ هوان سرکنسول سفارت کره جنوبی در تهران نیز در 
این دیدار، گفت: ارتباط فرهنگی و آشــنایی با فرهنگ و استراتژی هر کشور 
به  برقراری ارتباط عمیق کمک می کند. وی پیشنهاد داد: بازرگانان و فعاالن 
اقتصادی ایران کره جنوبی درباره فرهنگ یکدیگر اطالعات کسب کنند و ارتباط  

تنگاتنگی تعریف کنند. 
سرکنسول سفارت کره جنوبی در تهران صنعت سینما و ورزش را نمونه هایی 
از تبادل فرهنگی دو کشور برشــمرد و گفت: مردم ایران از ورزش تکواندو با 
اصالت کره ای، استقبال می کنند، همچنین سریال های کره ای مورد استقبال 

ایرانیان است. 
هم چنین نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار خواستار همکاری 
بنگاه های کوچک و متوسط استان اصفهان با شرکت های کره جنوبی شد و 
گفت: تبادل نظر رودررو و نشست با شرکت های کره ای می تواند گام نخست 

این همکاری باشد. 
مصطفی رناسی با اشاره به برگزاری نشست های دانشگاه اصفهان و دانشگاه 
سئول، گفت: اتاق بازرگانی اصفهان آماده برگزاری نشست های اقتصادی بین 

دو طرف است.

خــــبــــر

خــــبــــر

ایرنا
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

چند هفته پیــش با عبور 
از خیابان سپه، یک مکان 
خاص توجه همه را به خود 
جلب می کرد و آن جایی 
نبود جز ابتــدای چهارراه 
منتهی به میــدان نقش 
جهان که تراکم جمعیت 
 آن موجب شــده بود حتی کســانی که 
عالقه ای به مســائل اقتصــادی ندارند، 
کمی تامل کننــد و از احوال بــازار ارز، 
خبردار شــوند. این روزها امــا با خلوت 
شــدن بازارهای ارزی، تنهــا خریداران 
ارز در خیابان سپه، گردشگران خارجی 
هستند که به اصفهان سفر کرده اند و قصد 
دارند تا با فروش یک واحد از پول کشور 
خود، چند ده واحد از پول ملی کشور ما را 
دریافت کنند. دالالن دالر هنوز هم بیکار 
ننشســته اند، در یک صف کنار یکدیگر 
ایستاده و هر یک مشغول کاری هستند؛ 
یک جوان تازه کار، سعی می کند با اعالم 
لحظه ای قیمــت ارز و دالر، یکه تاز بازار 
باشد تمام حواســش را مشغول صفحه 
تلفن همراهش کرده اســت تا تغییرات 

قیمت ها را لحظه به لحظه اعالم کند.
هر کسی که برای صحبت کردن سراغ این 
جوان می رود، فارغ از اینکه فرد چه سوالی 
دارد، فقط به او نگاه می کند و می گوید: 

»پونزده و دویست«
یک فروشــنده دیگر می گوید: در واقع 
قیمت دالر این روزها نوسانات پشت سر 
هم و زیادی را تجربه می کند، اما بر خالف 
هفته های اخیر، دیگر کسی پیگیر دلیل 
آن و یا استفاده از آن نیست، سرمایه دارانی 
هم که سرمایه های خود را وارد بازار ارز 
کرده بودند، متوجه نامناسب بودن جو این 
بازار شده و سرمایه ها را از این بازار خارج 
کرده اند، می توان گفت:»دالر، این روزها 

آتش زیر خاکستر است.«
مرد دالر فروِش کیف دیپلمات به دست، 
آماده پاسخگویی به سواالت افراد در مورد 
این بازار بود و در مورد احتمال افزایش یا 
کاهش قیمت دالر و ارزهای جهانی پس 
از تحریم های ۱۳ آبان ایاالت متحده علیه 
ایران، صحبت می کند»تجربه های اخیر 
من در بازار ارز و دالر مبین این است که 

تغییرات قیمت ارز در ایران، بیش از آنکه 
سیاسی باشــد، روانی است؛ تاثیر فضای 
مجازی در نوسانات اقتصادی اخیر غیر 

قابل انکار و قابل مالحظه بود.«
رفتار یکــی از فروشــندگان مغازه های 
 آن اطراف توجه زیــادی را به خود جلب 
می کرد، او با گذاشــتن چهارپایه چوبی 
 جلوی مغــازه اش مدام افــراد را برانداز

 می کرد و گاهی هم افــرادی می آمدند 
و با گذاشتن دست راستشان روی شانه 
چپ فرد، اعالم می کردند که به دالر نیاز 
دارند و فروشنده هم با نگاهی به اطراف، 
 جعبه سفیدی را از زیر چهارپایه بیرون

 می آورد و تعدادی اسکناس صد دالری به 
درخواست کنندگان می داد، دالرهایی که 
قیمت آن فقط برای افراد آشنا مشخص 

بود و از دیگران دریغ می شد.
»کســب و کار ما نیز پس از رونقی کوتاه 
مدت، کساد شــده، زیرا جمعیتی که در 
این مدت برای معامله ارز به این خیابان 
سرازیر شــده بود، به کســب وکار دیگر 
فروشــندگان نیز رونق داده بود.« این را 
فروشنده میان ســالی می گوید و ادامه 
می دهد»بسیاری از مشتری هایم تا چند 
هفته پیش مردمی بودنــد که با فروش 
دالرهای خود سود هنگفتی نصیب شان 
شده بود و هر یک سعی داشتند تا با دعوت 
خود به یک بستنی، شادی خود را نشان 
دهند و برای من از اینکــه دالر را چقدر 
خریده اند و االن با چه قیمتی به فروش 

رسانده اند، صحبت می کردند.«
وی می افزاید: در واقع دالر فروش هایی 
نیز که توانســته بودنــد دالر را با قیمت 
کمتری بخرند، خوشحال بودند و من هم 
با مشاهده وضعیت مالی خوب آنها، قصد 
داشتم تا دالر فروشــی را به شغلم اضافه 
کنم و زمان هایی نیز که مشــتری ندارم 

برای خرید و فروش ارز جلو مغازه بایستم، 
اما وجدانم راضی نشد که در افزایش فشار 

اقتصادی بر مردم نقش داشته باشم.
وارد صرافی ها که می شوی عده زیادی به 
تلویزیون بزرگ صرافی که قیمت ارزها را 
نشان می دهد، چشم دوخته اند، واکنش 
متصدیان صرافی هم بسیار جالب است، 
وقتی در مورد بازار و وضعیت دالر از آنها 
سوال می شــود، فقط جواب می دهند: 

»دالر داری، 9500«. 
یکی دیگر از ارز فروشان سپه که از لحاظ 
ظاهری اصال شباهتی به سایرین نداشت 
در مورد وضعیت این روزهــای بازار ارز 
 و نوســانات احتمالی آینده آن توضیح
  مــی دهــد: »در واقــع همــه مــردم

 سرمایه های خود را از بازار دالر و ارز خارج 
کرده اند و به سراغ ســرمایه گذاری در 
بانک های پر سود رفته اند تا هر روز نگران 
افزایش یا کاهش قیمت دالر نباشــند، 
اما عده ای از ســرمایه داران نیز هستند 
که هم اکنون و در آســتانه تحریم های 
آبان ماه آمریکا شــروع بــه خرید دالر و 
نگهداری آن کرده اند و امیــد دارند که 
در آینده نه چنــدان دور، قیمت این ارز 
 خارجی افزایش یابــد و آن ها را میلیونر

 کند.«
وی می افزاید: البته نمی توان کســی را 
تشویق به خرید یا فروش دالر در این برهه 

زمانی کرد.
البته وجود نرخ های متفــاوت به کوی 
وبرزن خیابان سپه و خیابان هایی از این 
دســت منتهی نمی شــود زیرا عالوه بر 
اعالم نرخ ثابت ۴۲00 تومان برای هر دالر 
آمریکا توسط دولت، در آخرین آمار اعالم 
شده توســط منابع خبری قیمت خرید 
هر دالر آمریکا توسط بانک ها ۱0 هزار و 
۴50 تومان و هر یورو ۱۲ هزار و ۶0 تومان 

بوده است.
بانک مرکزی از روز دهم مهرماه امسال 
همزمــان با ســقوط نرخ دالر و ســایر 
ارزهای خارجی در بــازار، به بانک های 
مجاز بــه عملیــات ارزی، مجــوز داد 
 تا نســبت به خریــد ارز از مــردم اقدام 

کنند.
 این بانک با اشــاره به تمایــل مردم به 
فروش ارزهای خــود و نیز امتناع دالالن 
ارز و برخــی صرافی ها از خریــد ارز، از 
 مردم خواســت با مراجعه به شعب ارزی

 بانک های دارای مجــوز عملیات ارزی، 
نســبت به فروش ارزهای خود به قیمت 

اعالمی اقدام کنند.
هرچند در روز نخست اجرای این طرح، 
بانک ها هر دالر آمریکا را تــا ۱0 هزار و 
500 تومــان خریــداری می کردنــد 
اما قیمــت خریــد هــر دالر در برخی 
 روزها تــا 9 هزار و 950 تومــان نیز اُفت

 کرد.
البته ناگفته نماند که نرخ ارز در بازار ثانویه 
)سامانه نیما( نیز دارای قیمتی منحصر به 

خود است.
باید گفــت که این قیمــت چند نرخی 
دالر و ارز در بــازار کشــور نــه تنهــا 
تاثیــر عمیقی بر ســایر بخــش های 
 اقتصادی گذاشته و نابســامانی در این

 بخش ها را به دنبــال دارد بلکه زمینه را 
برای سوءاســتفاده دالالن زیادی فراهم 
 کرده که تا می توانند از آب ِگل آلود ماهی

 بگیرند.
در این بین دانشــجویان و افــرادی نیز 
هســتند که اهل ســفته بازی و کسب 
درآمد از بازار نابه ســامان ارز نیســتند 
و فقــط تبعــات و صدمــات ناشــی از 
 ایــن چندنرخــی بــودن را متحمــل 

می شوند.



نقش آفرینی موسپیدان دفتر تخصصی سالمند در کنفرانس آسیا - اقیانوسیه
اعضای دفتر تخصصی سالمند سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در نخستین کنفرانس 
منطقه آسیا - اقیانوسیه با محوریت نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی به بیان دغدغه های 

سالمندان پرداختند.
مدیر دفتر تخصصی سالمند سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، در مورد حضور این مرکز 

در کنفرانس منطقه آسیا - اقیانوسیه اظهار داشت: کنفرانس منطقه آسیا - اقیانوسیه با محوریت نقش خانواده، 
اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

و سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از اول آبان ماه در هتل استقالل تهران آغاز به کار کرد.
فهمیه سادات کدخدایی افزود: در این کنفرانس نمایندگانی از کشورهای آسیا و اقیانوسیه و چند کشور اروپایی حضور داشتند و دفتر 
تخصصی سالمند سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان نیز به دعوت نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در این 

کنفرانس شرکت کرد.
وی در مورد برنامه های دفتر تخصصی سالمند در این کنفرانس گفت: هنرمندان سالمند گروه پرفورمنس باغ تجربه در این کنفرانس بخشی از 

دغدغه های سالمندان را به نمایش گذاشتند که مورد استقبال شرکت کنندگان داخلی و خارجی قرار گرفت.

خیابان ابوذر رهنان، پیاده راه می شود 
مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان از تبدیل کارخانه روغن نباتی ناز به مجتمع تفریحی - تجاری تا سال 

آینده خبر داد.
حمید اشرفی که با حضور در اداره ارتباطات مردمی 137 پاسخگوی سواالت و دغدغه های شهروندان 
اصفهانی بود، اظهار داشت: گفت و گوهای مردمی در صورتی می تواند مثمر ثمر باشد که زمینه آشنایی 

مردم با قوانین شهرداری را فراهم کند چراکه بیشتر مشکالت شهروندان ناشی از عدم آشنایی با قوانین 
شهری است.

وی با اشاره به تغییر کاربری کارخانه روغن نباتی ناز، افزود: کارخانه روغن نباتی ناز در منطقه مسکونی این ناحیه 
دایر بود و محیط را به شدت آلوده می کرد که در اسفند 96 طی توافقی قرار شد این کارخانه بعد از 50 سال و پس از گذراندن 

مراحل حقوقی و ارزیابی، برای تغییر کاربری به مجتمع تفریحی - تجاری تبدیل شود. 
مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان با بیان اینکه پیاده راه ها در تمام جهان به عنوان نسل سوم توسعه شهری مطرح شده اند، اضافه کرد: هفته 
آینده در شورای سیاست گذاری موضوع پیاده راه شــدن خیابان ابوذر که به »چهارباغ رهنان« معروف است، مطرح و سال آینده عملیات 

اجرایی این طرح آغاز می شود.

مروری بر آنچه که در بازار خودرو گذشت؛

تکرار ضرر خریداران ارز، برای خریدهای هیجانی خودرو

خبرهای دو خطیگردشگری

اگرچه خریداران خودرو برای کســب سود یا نگرانی از توقف 
تولید به دلیل کمبود قطعات وارد بازار شده و خریدهای هیجانی 
داشتند، اما اکنون ولع خرید فروکش کرده و روند بازار منطقی 
شده است.  بازارها در ایران حال و هوای خاص خود را دارند، یا 
آنقدر در رکود فرو می روند که کسی راغب نیست در آن وارد شود 
و یا آنقدر در رونق غرق می شوند که رفتارهای هیجانی بیش از هر 
زمان دیگری بر آنها غالب می شود. بازارهای نقدشونده البته این 
هیجانات را بیش از هر بازار دیگری تجربه کرده اند به خصوص در 
این چند ماه گذشته که بازار ارز تالطمات خود را گام به گام به همه 
بازارهای دیگر منتقل کرد، بسیاری از خریداران و فعاالن بازار با 

وضعیتی مواجه شده اند که شاید کمتر تجربه کرده بودند.

خانه ملت
گـــزارش

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
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 دستیابي به 
محیط هاي کسب و کار 
مطلوب با ساماندهي 

مشاغل

 نشست مشترک کارگروه تخصصی 
ســاماندهی صنــوف، مشــاغل و 
فعالیت های شهری شهرداری های 
کشور و کارگروه تخصصی مدیریت 
عرضه محصــوالت کشــاورزی و 
مایحتاج مصرفی شــهرداری های 
کشور به میزبانی اصفهان برگزار شد. 
این نشســت با حضــور جمعي از 
مدیران ســازمان هاي ساماندهی 
مشاغل از اســتان های مختلف و با 
هدف به اشتراک گذاري تجربیات 
و اقدامات موفق شهرهاي مختلف 
 کشــور، ارائــه گــزارش عملکرد، 
هم افزایي و اســتفاده از تجربیات 
با بهره گیري از ارتباطات بیشــتر،  
ارائه راهکار به منظور برطرف کردن 

مشاغل مزاحم و ... برگزار شد.  
کاهش آالینده ها و ناهنجاري هاي 
داخلي و اصالح قوانین و آیین نامه ها

مدیرعامل ســازمان ســاماندهی 
مشــاغل شــهری و فرآورده های 
کشــاورزی شــهرداری اصفهان 
 در این نشســت با ارائه گزارشي از 
فعالیت ها، برنامه ها، چشــم انداز، 
اهداف و اســتراتژي هاي در دست 
اقدام و آینده این سازمان در اصفهان 
اظهار کرد: برند بازارهاي هاي کوثر، 
ساماندهي مشاغل، میدان مرکزي 
میوه و تره بار و بازارهاي تخصصي از 
جمله زیرمجموعه هاي این سازمان 
است.  محمد مجیري چشم انداز این 
سازمان را دستیابي به محیط هاي 
کسب و کار مطلوب مشاغل شهري 
با رعایت شاخص هاي توسعه پایدار 
و منطبق با هویت شهرها ذکر کرد و 
افزود: توسعه و ساماندهي هدفمند 
مشاغل شهري، ایجاد بستر مناسب 
و جذب مشارکت بخش خصوصي، 
بهبود مستمر شبکه توزیع و کلیه 
نظام هاي داخلي و اجرایي و رشــد 
مالي و پایدار نیز از جمله اهداف کالن 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری 

اصفهان است.

اخبار اصفهان
خـــبـــر

ISFAHAN
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وزرای پیشنهادی کار، صمت و اقتصاد 
چه برنامه های در حوزه صنایع دستی 

دارند؟

رای اعتماد
 به شرط ارائه برنامه

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس 
به سه وزیر پیشنهادی دولت پیشنهاد 
داد درصورت کســب رای اعتماد از 
مجلس کمیته ای میان وزارتخانه های 
کار، صمت و اقتصاد و سازمان میراث 
در حوزه صنایع دســتی ایجاد شود 
تا نقاط ضعف و قــدرت این حوزه را 

بررسی کنند.

احد آزادی خواه با اشــاره بــه اینکه  وزای 
پیشــنهادی دولت بــرای وزارتخانه های 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، صنعت، 
معدن و تجــارت و اقتصاد و امــور دارایی 
باید برنامه های جدی و قوی برای بالفعل 
کردن صنایع خرد و کالن  دستی باتوجه به 
تحریم های اقتصادی ایران داشته باشند، 
گفت: اگرچه متولی اصلی صنایع دســتی 
سازمان میراث فرهنگی است اما بسیاری 
از مســائل پیرامون صنایع و هنرهایی که 
می توان از طریق تولید انبوه شان اشتغال و 

یی  درآمدزا
کــرد نیازمنــد تــالش و همــکاری این 
وزارتخانه ها با سازمان میراث است به عنوان 
مثال فرش یــک هنر- صنعت به شــمار 
می آید اما شرکت فرش زیرمجموعه وزارت 

صمت است.

   یکی از معیارها برای رای اعتماد به سه 
تن از وزرای پیشنهادی برنامه های آن ها در 

حوزه صنایع دستی است
نماینده مــردم مالیر در مجلس شــورای 
اســالمی ادامــه داد: نماینــدگان به ویژه 
نماینــدگان کمیســیون فرهنگــی و 
فراکســیون های مرتبط با صنایع دســتی 
و فرش مســائل پیرامون این حــوزه را در 
برنامه هــای وزرای پیشــنهادی دولــت 
دنبال کــرده و خواهــان ارائــه برنامه ای 
درخورتوجه ازسوی آ ن ها هستیم چراکه 
در شــرایط تحریم و کاهش میزان فروش 
نفت باید ازطریق صنایع و هنرهای دستی 
درآمدزایی کرد لذا رویکــرد آن ها به این 
مهم برای تغییر شــرایط اقتصادی کشور 
بسیار مهم است، لذا یکی از معیارها برای 
رای اعتماد به آن ها توجه بــه این مهم در 

برنامه های شان است.

   تولید انبوه صنایع دســتی شــغل، 
درآمدزایی و صادرات را به دنبال دارد

وی با تاکید بر اینکــه ظرفیت های باالی 

در کشــور برای صادرات انواع 
صنایع دســتی به ویــژه فرش 
به کشــورهای اروپایی وجود 
دارد که در نوع خــود کم نظیر 
اســت، اضافه کــرد: به عنوان 
مثال در حوزه مبل و منبت نیز 
می تــوان صادرات گســترده را 
رقم زد چراکه تقاضا وجود دارد 
بنابرایــن تولید انبــوه می تواند 
شــغل و درآمدزایــی و در ادامه 
 صــادرات را بــه دنبال داشــته

 باشد.

   ضرورت تشکیل کارگروهی میان 
سه وزارتخانه کار، صمت و اقتصاد در 

حوزه صنایع دستی
آزادی خواه به وزرای پیشــنهادی 
وزارتخانه های کار، صمت، اقتصاد و 
رییس فعلی سازمان صنایع دستی، 
پیشنهاد کرد درصورت کسب رای اعتماد از 
سوی مجلس، کمیته یا کارگروه مشترکی 
میان این وزارتخانه ها ایجاد شود تا در قالب 
یک کارگروه فرادســتگاهی نقاط ضعف و 
قدرت حوزه صنایع دستی را رصد و بررسی 
کنند چراکه به یقین موجب رونق اشتغال 
و درآمدزایی از طریق صنایع دســتی - که 
به تالشی فراتر از تالش یک دستگاه برای 
رونق نیاز دارد- خواهند شــد لذا اگر این 
سه وزارتخانه و ســازمان میراث چگونگی 
ارتقــاء تولیــد و فروش صنایع دســتی را 
 مهندسی کنند اتفاقات بسیار خوبی خواهد

 افتاد.

   انتقال بیمه شدگان قالیباف از بیمه 
تامین اجتماعی به بیمه روســتایی و 
عشایری؛ یکی از علل نارضایتی ها از 

وزیر سابق کار
ســخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس 
با انتقاد از انتقال بیمه شــدگان قالیباف از 
بیمه تامین اجتماعی به بیمه روســتایی 
و عشــایری در زمــان وزارت علی ربیعی، 
این مســاله را یکی از علل نارضایتی ها از 
وزیر کار ســابق عنوان کــرد و گفت: وزیر 
پیشــنهادی کار باید برنامه هــای خود را 
در این خصوص و دیگر مســائل مرتبط با 
هنرمندان و اســتادکاران صنایع دستی و 

قالیبافان ارائه دهد.
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بازار خودرو نیز از این امر 
مستثنی نبوده است، یک 
روز آنقدر بــا رکود و عدم 
اقبال مشــتریان دست و 
پنجه نــرم می کــرد که 
دولت خط اعتباری برای 
خودروسازان در نظر گرفت 
و مردم را تشویق کرد که با استفاده از وامی 
که برای خرید خودرو در نظر گرفته شده، 
کمکی به رونق این صنعت داشته باشند و 
یک روز هم مثل همین چند ماه گذشته، 
آنقدر عطش برای خرید خودرو باال گرفته 
بود که بدون هیچ گونه محرکی از سوی 
دولت، بســیاری از خریداران خودرو به 
دو دلیــل وارد گود شــده و خودروهای 
خودروسازان را خریداری کردند، البته این 
به جز رونقی بود که بر حاشیه بازار رسمی 

خودروسازان در نمایندگی ها اتفاق افتاد و 
بسیاری از خودروها با قیمت هایی بعضا تا 

دو برابر نمایندگی به فروش رسیدند.

   توقف تولید، از شایعه تا واقعیت
در این میان خریداران خــودرو دو دلیل 
را برای خرید خودروها عنوان می کردند، 
دسته اول آنهایی بودند که به دلیل ورود 
دالالن و سرمایه های ســرگردان به بازار 
خودرو بعد از بازار ارز و شکل گیری حاشیه 
بازار برای قیمت برخی از تمامی خودروها، 
وسوسه می شدند تا به این بازار وارد شده و 
آنها نیز از این تفاوت قیمت سودی به دست 
بیاورند و دسته دوم هم آنهایی بودند که از 
آینده بازار و قیمت های آن نگران بودند و 
خریدهای خود را پیش از موعدی که پیش 
از این برنامه ریزی کرده بودند، انجام دادند.

البته دسته سومی نیز وجود داشتند که 
نگران توقف تولید به دلیل فرا رســیدن 
تحریم ها بر علیه صنعت خــودرو ایران 
بودند، بنابراین آنها نیز وارد میدان شده و 
خریدهای خود را به این دلیل انجام دادند 
که بتوانند از ایــن وضعیت ضرر کمتری 
ببینند، در حالیکه پیش فــرض آنها در 
مورد توقف تولید کامال غلط است؛ چراکه 
حتی در ســخت ترین تحریم هایی که بر 
علیه صنعت خودرو ایران در دوره گذشته 
اعمال شد نیز تولید در صنعت خودروی 
ایران هیچگاه متوقف نشد و در دوره فعلی 

نیز قرار است توقفی ایجاد نشود. 

یک مقام مســئول در صنعت خودرو در 
همین ارتباط گفت: واقعیت آن است که 
صنعت خودرو در ایران توقف ناپذیر است 
 و آنگونه که خودروســازان می گویند، در

 سال های گذشــته تالش شده تا برخی 
از قطعات بومی ســازی شــده و درصد 
داخلی ســازی آنها افزایــش یابد. ضمن 
اینکه اگر حتی قطعــه ای از کمپانی مادر 
نیز به خطوط تولید خودرو در ایران نرسد، 
کشورهای ثالثی هستند که این قطعات 
را برای صنعــت خودروی ایــران تامین 
می کنند؛ هرچند با قیمــت باالتر . پس 
جای نگرانی از این بابت وجــود ندارد. از 
سوی دیگر بسیاری از قطعه سازان برای 
 تامین قطعات مورد نیاز صنعت خودرو در 
ماه های گذشــته، اقدام به واردات کرده 
بودند که اگرچه مشکالت زیادی از سوی 
دولت برای ترخیص قطعاتشان به وجود 
آمده بود، اما به هر حال تدبیر کرده بودند 
و تالش نمودند تا این نگرانی درباره توقف 

تولید را تا حدود زیادی برطرف کنند.

   دام دالالن برای فروش خودرو با 
قیمت های نجومی

نکته حائز اهمیت آن است که تولید خودرو 
به اندازه نیاز واقعی که در بازار وجود دارد 
و برآورد می شود، صورت خواهد گرفت و 
این تنها یک دام است که به نظر می رسد 
بسیاری از خریداران هیجان زده در بازار 
خودرو در آن گرفتار شــده بودند؛ به این 

معنا که آنها به اشــتباه در دام ولع خرید 
افتادند، ولعی که ناشی از ترس از توقف در 
تولید خودرو در کشور بود و موجب شد آب 
بیشتری به آسیاب دالالن ریخته شود و به 

حباب قیمت دامن زده شود. 
مروری بر آنچه که طی ماه های گذشته در 
بازار خودرو رخ داده ، نشان می دهد که همه 
چیز از یک شایعه شروع می شود. شایعاتی با 
این مضمون که فالن کاالیی نایاب خواهد 
شــد؛ بنابراین مصرف کنندگان بیش از 
نیاز واقعــی کاالی مذکــور را خریداری 
کرده و این تقاضــای کاذب دومینووار به 
مصرف کنندگان دیگر منتقل می شود و 
در یک بازه زمانی کوتاه، سیلی از تقاضا را 
شکل می دهد که هیچ حجمی از تولید، 

یارای پاسخ دادن به آن را ندارد. 
پس به طور طبیعی، هجــوم افراد و ارایه 

درخواست های بیش از نیاز و البته از پیش 
تعیین نشده به یک بازار، سبب می شود 
الیه هــای بعدی تقاضــا و متقاضیان آن 
کاال با نبود واقعی کاال مواجه شده و آن را 
حس کنند؛ پس شایعه به واقعیت خواهد 
پیوست؛ این در حالی است که گروه نخست 
که عمدتا دالالن و واسطه ها هستند، یک 
شایعه را برای گروه های مصرف کننده به 
واقعیت تبدیل می کننــد و با ایجاد یک 
تقاضای کاذب بزرگ، حــوزه تولید را در 
پاسخ به این تقاضا ناتوان می کنند. چون به 
طور طبیعی، سامانه تولید، پخش و عرضه 
نمی تواند ناگهان شوک و فشار ده برابری را 
پاسخ دهد؛ بنابراین رفتاری اشتباه در میان 
مصرف کنندگان شکل می گیرد و خودشان 
در عمل، به شــایعه ای که واقعیت ندارد، 
دامن زده و آن را به واقعیت تبدیل می کنند 

و دالالن را به خواسته خود که همان رشد 
کاذب قیمت است، می رسانند.

پس تنها جریانی که از تــرس و کابوس 
آینده برای کمبود یک کاال از جمله خودرو، 
بهره می برند، جریان دالل و ســوداگر در 

بازار خودرو هستند.
 حســن فالح از فعــاالن بــازار خودرو 
گفت:قیمت ها هم اکنون در بازار اشباع 
شــده و با رفتار منطقی مصرف کنندگان 
و کاهــش تــب و تــاب خریــد، طــی 
 هفته هــای گذشــته رو بــه کاهــش

 گذاشته است.
 پس نه تنها تولید متوقف نخواهد شد، بلکه 
کشش قیمتی نیز بیش از آنچه که در بازار 
رخ داد نخواهد بود و بنابراین اکنون بازار 
 در حال حرکت به ســمت منطقی شدن 

است.

قیمت ها هم اکنون 
در بازار اشباع شده 

و با رفتار منطقی 
مصرف کنندگان و 
کاهش تب و تاب 

خرید، طی هفته های 
 گذشته رو به کاهش

 گذاشته است.

      سازمان هواپیمایی کشوری در ایام اربعین حسینی )ع( مجوز 744 پرواز برنامه ای و فوق العاده 
شرکت های هواپیمایی ایرانی و العراقیه به فرودگاه های نجف و بغداد را صادر کرد.

     یک مقام ارشد هندی اعالم کرد شرکت های دولتی نفتی این کشور برای ماه نوامبر) آبان( از ایران 
نفت خریداری کرده اند.

     اسحاق جهانگیری در پاسخ به نامه رییس اتاق بازرگانی تهران، در دستوری به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تاکید کرد که بهبود فضای کسب  و کار نباید از دستور کار حذف شود.

     بانک ملی اعالم کرد علی رغم بسیج تمام امکانات نیروی انسانی وحضور مدیران ارشد خود در 
عراق،از وضعیت فعلی توزیع ارز مسافرتی رضایت ندارد وتالش می کند که روند تحویل ارز تسریع شود.
     مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی کشور گفت: میزان مصرف سوخت نیروگاه های حرارتی 

در شش ماهه نخست امسال به وضعیت مطلوبی رسیده و سوخت مایع کمتری نیز مصرف شده است.
     عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن گفت: بانک مرکزی با درخواست ما برای افزایش سقف 

تسهیالت مسکن از محل اوراق حق تقدم تا ۱۶0 میلیون تومان، مخالفت کرده است.
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ITE 2018 اعطا نشان خالق به برگزیدگان جشنواره های استارت آپی
مدیر روابط عمومی مرکز فابا از اعطا نشان خالق به استارت آپ های برگزیده در جشنواره های استارت آپی 
ITE 2018 خبر داد. لیال حکمتی بیان کرد: در حاشیه چهارمین دوره این نمایشگاه، دو رویداد استارت آپی 

با عناوین جشنواره بزرگ فین تک ایران و جشنواره استارت آپی شهر هوشمند برگزار می شود.
وی ضمن اشاره به نهایی شــدن اعضای هیات داوران هر دو جشــنواره، افزود: اسامی آنها که همگی از 

چهره های شناخته شده هستند، در آینده نزدیک اعالم می شود.
حکمتی گفت: بر اساس هماهنگی هایی که میان مرکز فابا و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت 

گرفته است، استارت آپ هایی که از سوی هیات داوران هر یک از این دو جشنواره، به عنوان برگزیدگان نهایی انتخاب 
شوند، نشان خالق را از معاونت مذکور دریافت می کنند.

به گفته مدیر روابط عمومی مرکز فابا، با توجه به استقبال به عمل آمده از دو جشنواره استارت آپی ITE 2018، پیش  بینی می شود بیش 
از 100 استارت آپ در این رویدادها شرکت کنند.

چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران، به همت مرکز فابا، 22 تا 2۴ آبان سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران، واقع در بوستان 
گفت وگو برگزار می شود.
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 KODAK از ورشکستگی
تا جهش ۲۵0 درصدی؛
 راز کداک چه بود؟

شرکت کداک که زمانی، غول 
صنعت عکاسی بود، از کاروان 
انقالب دوربین های دیجیتالی 

جا مانده بود. 
رویکــردی را در  پیش گرفته 
کــه ظــرف دو روز، باعث باال 
رفتــن شــدید ارزش ســهام 
آن در ســال 201۷ شد. این 
رویکرد در واقع پاسخی است 
به نیازهای امــروزی و مدون 
 عکاسان برای کسب در آمد از

 آثارشان.
شــرکت ایســت من کداک 
در ســال 1880 میــالدی در 
نیویورک تاســیس شد و فراز 
و فرودهــای زیادی را از ســر 
گذرانده اســت. بــه  خصوص 
در دهه های اخیــر و با انقالب 
دیجیتال در عرصه عکاســی و 
فیلمبرداری به نظر می رسید 
که این شــرکت دیگــر نتواند 
از ضرباتی که متحمل  شــده 

رهایی پیدا کند.
اما بمب خبــری اخیر در مورد 
کداک این است که این شرکت 
حاال به عرضه فروش کپی رایت 
عکس بر مبنــای ارزهای رمز  
نگاری شــده وارد شده است. 
کداک کــه وارد همــکاری با 
شــرکت بزرگ ون دیجیتال 
شــده در واقع دارد با استفاده 
از فناوری  بالک چین این کار 
را انجام می دهد. بالک چین، 
محیطی را فراهم می کند که 
معامله ارزهای دیجیتال مثل 
بیت کوین در آن ثبت می شود. 
بالک چین در عین حال نیازی 
به شــخص ثالث بــرای تایید 
تعامل های دیجیتــال ندارد 
و این مزیت بزرگی اســت که 
آینده اســتارت آپ ها و کسب 
و کارهــای دیجیتالی را تحت 

تاثیر مثبت قرار می دهد.
کداک حاال بــا اقدام جدیدش 
 در واقع دارد به عکاسان اجازه 
می دهد که آثــار خود را ثبت 
کنند و بابت حقوق معنوی آن 
نیز  پول خود را بی واسطه و به 
شــکل مطمئن دریافت کنند. 
به دنبال اعالم این خبر، ارزش 
ســهام کداک ظرف دو روز به 
میــزان 2۵0 درصــد افزایش 
یافت. ایــن در حالــی بود که 
کداک در سال 2012 شرکتی 
ورشکسته به حساب می امد و 
ظرف یکسال گذشته نیز ارزش 
ســهامش دائم رو به ســقوط 
داشــت و نزدیک به ۷0 درصد 

آن از دست رفته بود.
مدیرعامــل  کالرک  جــف 
کداک در خصوص این تحول 
گفته اســت که با پلتفرم های 
 جدیدی  وارد میدان شده ایم و 
مــی خواهیــم به عکاســان 
اطمینان بدهیم که اثرشــان 
و درامدشــان در چارچــوب 
اســتفاده از کــداک کویــن 
 )مشــابه بیت کویــن( حفظ 
 می شــود. آن هایی که در فضای 
 شــرکت هــای فناوری ســیر

 می کنند، با ارز رمز نگاری شده و 
بالک چین آشنایی دارند. اما برای 
عکاســانی که می خواهند از اثر 
خودش حفاظت کند، در آمد هم 
داشته باشد، این روش تازه است 
و واقعا می تواند حالل مشکالت 
 Wenn باشــد. جزییات فعالیت

Digital را در رویترز دنبال کنید.

روزیاتو
گـــزارش
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   پاداش
از آنجا که پــاداش به افراد 
انگیزه می دهد و مشــوق 
آن ها است، باید بر مبنای 
عملکرد باشد. پاداش ها باید 
بر مبنای انجام موفقیت آمیز 
کارها و فعالیت هایی باشد 
که به ســازمان در رســیدن به اهداف و 

افزایش بهره وری کمک می کند.
هیچ چیز غیر از موارد باال شایسته پاداش 
نیست، نه رتبه و مقام، نه تحصیالت و نه 

روابط. معیار فقط باید عملکرد باشد.
تنها راه پاداش دهی برای کمک به موفقیت 
شــرکت این اســت که پاداش ها به طور 
مستقیم بر اساس عملکردی تعیین  شوند 

که به کل سازمان کمک می کند.
ســازمان هایی که رشد ســریعی دارند، 
عملکرد محور هستند. تنها راه پیشرفت 
در چنین سازمان هایی این است که عالی 
کار کنید، با همه همکاران به خوبی همسو 

شوید و به ادامه رشد سازمان کمک کنید.
در بعضی ســازمان ها، »فوت و فن ارتقا« 
کلیــد موفقیت اســت. افراد بر اســاس 
توانایی شــان در اثرگذاری بــر دیگران و 
سوء استفاده از آن ها ارتقاء می یابند. در این 
سازمان ها تمرکز از عملکرد منحرف شده و 

به زرنگی و سوءاستفاده معطوف می شود.
سازمان های سیاست محور دوست دارند 
مانند شرکت هایی باشــند که به جایگاه 
تسلط بر بازار رســیده اند و تا مدت زمان 
زیادی سودآور باقی می مانند. دیگر عملکرد 
مالحظه اصلی نیست؛ بلکه سیاست همه 
چیز است. این سازمان ها تقریبا همیشه 
در رقابت با ســازمان های عملکرد محور 

شکست می خورند.

   دو نوع پاداش
دو نوع پــاداش وجــود دارد: ملموس و 
غیرملموس. پاداش هــای ملموس پول، 

مرخصی ها و اشیاء مادی هستند.
بهترین راه اســتفاده از پول بــه عنوان 

پاداش این است که مبلغ مشخصی را به 
عنوان اضافه حقوق و متناســب با انجام 
وظیفه یا دستیابی به هدف تعیین کنیم. 
بعضی شرکت  ها این اشــتباه را مرتکب 
می شوند که برای انجام یک کار خاص مبلغ 
پرداختی به کارمند را افزایش می دهند،  اما 
سپس در ازای تکرار یا عدم تکرار آن کار، 
همان پرداخت را ادامــه می دهند. اضافه 
حقوق های خاص و ناپیوسته اغلب بهترند.

پاداش های ناملموس مــواردی از قبیل 
جوایز، لوح های تقدیر و هدایایی هستند 
که در جشن های ساالنه به عملکردهای 
استثنایی داده می شوند. این موارد می تواند 
به شکل آموزش های جانبی باشد که هم به 
کارمندان و هم به شرکت سود می رساند 
یا به شکل مرخصی هایی که از بهره وری 
و عملکرد کارمنــدان نمی کاهد و هزینه 
چندانی برای شــرکت ندارد. تحسین و 
تقدیر آشکار، به خصوص مقابل دیگران 
پاداش غیرملموس فوق العاده ای است که 
باعث افزایش دلگرمی، انگیزه و بهبود مدام 
عملکرد در طوالنی مدت می شــود. این 
پاداشی »احساسی« است که هزینه کم و 

سود زیادی دارد.

   به رسمیت شناختن
مدیران، مسئول شناسایی کارهای خوب 
افراد هستند. یکی از بزرگ ترین انگیزه ها در 
دنیای کار شناخته شدن به سخت کوشی 
و عملکرد عالی است. از سوی دیگر، یکی 
از بزرگ تریــن شــکایات در دنیای کار 
وقتی اســت که افراد برای عملکرد عالی 
به سختی تالش می کنند و سپس رییس 

موفقیت هایشان را نادیده می گیرد.
هرگاه شخصی کاری استثنایی انجام داد 
که باالتــر و فراتر از الزامات شــغل بود یا 
حتی تالش خوبی انجام داد مدیر باید او 
را به شکل عمومی و خصوصی به دیگران 
بشناساند. قاعده این است که: هر چیزی 
که به رسمیت شناخته شد، تکرار می شود.

   تقویت
این یکی از نیرومندتریــن تکنیک های 
انگیزشی اســت. هر آنچه را که تحسین، 
تایید، شناســایی و تقویت کنید، تکرار 
می شود و اغلب بارها و بارها تکرار می شود. 

وقتی با تحســین کار افراد، رفتارشان را 
تقویت می کنید، باعث می شوید احساس 
فوق العاده ای نسبت به خود داشته باشند؛ 
در نتیجه، مدام به دنبال فرصت های جدید 
برای تکــرار همان رفتار هســتند تا این 
تقویت را برانگیزند. اگر کار خوب و رفتار 
مثبت را تحسین و تقویت نکنید، احتمال 

کاهش تالش  کارمندان وجود دارد.
بسیاری از مدیران عقیده دارند که یک چک 
حقوقی، پاداشی کافی برای کار خوب است. 
اما اغلب افراد موضوع را اینگونه نمی بینند. 
هرگاه کارمندان برای انجام کار به روشی 

فوق العاده از مســیر معمول خود خارج 
می شوند، شناســایی و تقویت را پاداش 

مسلم موفقیتشان می دانند.

   ترغیب کارمندان به عملکرد بسیار 
فوق العاده!

یکی از شرکت های مشــتری من چهار 
سطح عملکرد ارائه کرده است که نه تنها 
میزان پرداخت و ارتقا را مشخص می کند، 
بلکه میزان اضافه حقوق در انتهای سال 
را نیز مشــخص می کند. همان طور که 
پیش تر اشاره کردم، اضافه حقوق  بهترین 

راه استفاده از پاداش پولی در ازای عملکرد 
است. چهار سطح عملکرد در این شرکت 

عبارت بودند از: 
عملکردمتوسط، عالی، فوق العاده! و 

بسیار فوق العاده!
عملکرد »متوسط« به این معنی بود که 
شغل فرد در انتهای سال به خطر می افتد. 
عملکرد »عالی« حداقل استاندارد برای 

حفظ شغل و ارتقاء بود.
وقتی کارمندان از الزامات عملکردی شان 
فراتر می رفتند و کاری را انجام می دادند 
که در نظر دیگران خاص و فوق العاده بود، 
به سومین سطح عملکرد می رسیدند که 

»فوق العاده!« نام داشت.
برترین عملکرد »بسیار فوق العاده!« نامیده 
می شد. از آنجا که این سازمان کارآفرین 
بود، فرصت هایی برای کارمندان برتر وجود 
داشت تا اثر زیادی بر نتیجه نهایی داشته 

باشند.
وقتی عملکرد فردی بسیار فراتر از انتظارات 
بود، پاداش »بســیار فوق العاده« دریافت 

می کرد.
کارمندان عالی 10 تا 20 درصد از حقوق 
ساالنه شــان را به عنــوان اضافه حقوق 
آخر ســال دریافت می کردند. کارمندان 
فوق العاده حدود ۵0 درصد حقوقشان را 
به عنوان اضافه حقوق می گرفتند و اضافه 
حقوق کارمندان بســیار فوق العاده ۵0 تا 

100 درصد دستمزد ساالنه  بود.
ایــن شــرکت از طریــق پاداش دهی و 
شناســایی، کارمندانش را برای رسیدن 
به عملکرد استثنایی تشــویق کرد و به 
آن هــا انگیــزه داد. در نتیجه، مــدام در 
فهرست سریع الرشدترین و سودآورترین 
شرکت  های صنعت خودش قرار می گرفت.

ســه اصل انگیــزش کمــک می کند تا 
استاندارد عملکرد در سازمانتان را تعیین 
کنید. به یاد داشته باشــید که مدیران و 
سازمان ها به هر کاری پاداش بدهند آن کار 
بیشتر انجام خواهد شد. یعنی می توانید با 
کارهایی که مدام به آن ها پاداش می دهید 
و شناسایی و تقویتشان می کنید، رفتار و 
عملکرد کارمندانتان را به ســرعت شکل 

داده، هدایت و ساماندهی کنید.

   تمرین های عملی
1. بــه روش هــای خــاص پاداش دهی، 
شناسایی و تقویت رفتارها و عملکردهایی 
بیندیشید که مطلوب شما است. هر روز به 
دنبال راه  هایی برای انجام یک یا چند مورد 

از این کارها باشید.
2. از کارمندان خود یک  به  یک یا گروهی 
بپرسید که چه مواردی را ارزشمندترین 
پاداش ها برای عملکرد عالی می دانند. آن ها 
اغلب روش دریافت بهترین عملکرد از هر 

نفر را به شما نشان می دهند.

سه اصل انگیزش کارکنان؛   

انگیزه کارمندانتان را صد چندان کنید!

 به روش های خاص 
پاداش دهی، شناسایی 

و تقویت رفتارها 
و عملکردهایی 

بیندیشید که مطلوب 
شما است. هر روز به 
دنبال راه  هایی برای 

انجام یک یا چند مورد 
از این کارها باشید.

سه اصل انگیزش کارکنان در هر سازمان و کسب وکاری یافت 
می شوند و اثر زیادی بر اشتیاق و تعهد کارمندان دارند. سه 
اصل انگیزش عبارتند از پاداش، به رسمیت شناختن و تقویت.

 
استارت آپ

پنج برتری استارت آپ بر سازمان بزرگ

راه انداختن یک استارت آپ و کسب و کار جدید می تواند برای بسیاری ترسناک باشد. 
رقابت کردن با سازمان های قدیمی و جاافتاده بزرگ با سرمایه و زیرساخت های فراوان 
برای برخی واقعا دلهره آور است. شما باید با رقبای مشهوری رقابت کنید در حالی که 
خودتان هنوز شهرتی ندارید، منابع مالی و فنی شما محدود است، جریان درآمدی کمی 
دارید و تجربه ای نیز در این عرصه ندارید. با این مسائل به نظر می رسد که هرگز ممکن 

نباشد که یک استارت آپ و کسب و کار نوپا بر یک سازمان بزرگ غلبه کند. 
اما این تنها یک سمت قصه است. استارت آپ ها در برابر سازمان های بزرگ برتری های 
دیگری نیز دارند که باعث می شود در رقابت قوی تر عمل کنند. در ادامه برای مرور موارد 

برتری استارت آپ بر سازمان بزرگ با ما همراه باشید:

   ۱- چابکی
استارت آپ ها جوان هستند و تا سال های اولیه فرم و ساختار قطعی ندارند. شما به عنوان 
بنیان گذار  ممکن است یک برنامه و استراتژی مشخص و یک مدل کسب و کار قطعی 

داشته باشید اما تا سال های اول هنوز هیچ چیزی نیست که شما را به 
این ساختارها پایبند کند. در مقابل سازمان های برزگ باید به ساختار 
خود پایبند باشند و این پایبندی باید به رویت هیئت مدیره، هیئت 
ناظر و مجموعه سهامداران و صاحبان سرمایه برسد. این عوامل باعث 
افزایش چابکی سازمان های کوچک در مقابل سازمان های بزرگ می 
شود. چابکی در موارد فراوانی به کمک یک کسب و کار می آید. تغییر 
سریع فضای کسب و کار، ایجاد موقعیت های سودآوری و محصوالت 
جذاب به طور مقطعی و گذرا و همچنین ورود فناوری ها و روندهای 
اجرایی جدید از جمله مسائلی است که چابکی باعث می شود سازمان 
شما بتواند حداکثر استفاده را ببرد. در مقابل پاسخ سریع سازمان شما 
به یک تغییر برای سازمان های بزرگ تغییر و پاسخ دهی امری زمان بر و 
دشوار است. تا زمانی که سازمان بزرگ بخواهد خود را برای شرایط جدید 
آماده کند شرایط قبلی دیگر حاکم نیست. عالوه بر این استارت آپ ها پس از 
شکست بسیار سریع تر از سازمان های بزرگ ساختار خود را پیدا می کنند.

   ۲- کاغذ بازی کمتر
در ســازمان های بزرگ حجم کاغذبازی و بوروکراسی اداری باال است: برای 
یک تصمیم باید فرم ها و اسناد زیادی پر شود، افراد زیادی این برگه را امضا و تایید 
کنند تا سرانجام به یک مورد رسیدگی شود. درخواست های فراوان کاغذی پر می شود تا یک 
تغییر و بهبود جزیی در یک فرآیند حاصل شود. سازمان های بزرگ زیر بار این بوروکراسی 
سرعت و اصالت کار خود را از دست می دهند و به سختی می توان در این سازمان ها بهبودی 
در سازمان ایجاد کرد. اما در استارت آپ ها شرایط به نحو دیگری است. گرچه امور طبق قانون 
و روند مشخصی پیگیری می شوند اما فرآیند اداری طوالنی به هیچ وجه وجود ندارد و وقت و 
 انرژی کارمندان صرف کاغذبازی نمی شود. در این سازمان ها تصمیمات سریع تر و بهتر اتخاذ 

می شود و می توان بهتر از رقبا به یک اتفاق واکنش نشان داد یا یک فرایند را اصالح کرد.

   ۳- فضای سازمان
احتماال تصور شما نیز از سازمان های بزرگ مجموعه از کارمندان بی روحیه در یک اداره 
بزرگ با تعداد زیادی اتاق است که اکثر کارمندان هم را نمی شناسند، از کار هم آگاهی 

ندارند به احتمال زیاد مدیرعامل هیچ کدام از زیردستان خود را نمی شناسد. در این فضا 
پس از مدتی رخوت و بی انگیزگی بر کارکنان حاکم می شود و اثربخشی و تاثیرگذاری 

سازمان کم می شود.
اما در استارت آپ ها فضا بسیار متفاوت است: کارمندان و مدیران در یک فضای دوستانه 
کار می کنند، با هم رابطه خوبی دارند، هم را می شناسند و تا حدودی به کار هم اشراف 
 دارند. کارمندان و مدیران با هم به طور نزدیک کار می کنند و این امر فضای کاری را بسیار با 
نشاط تر و سازنده تر می کند. در این فضا کارمندان اثرگذاری باالیی دارند، از کار خود کمتر 

خارج می شوند و کار قابل اعتماد تر و بهتری به سازمان ارائه می دهند.

   4- قیمت گذاری بهتر
قیمت گذاری یکی از مسائل سخت و چالشی در هر سازمان است و برای قیمت گذاری باید 
عوامل مختلفی سنجیده شود. برای برخی صنایع و خدمات سازمان های بزرگ به علت 
دسترسی به منابع بزرگتر و کلی تر که قیمت کمتری دارند، عرضه در تیراژ باالتر که به 
قیمت کمتر منتهی می شود و مسائلی از این دست، توان بیشتری در قیمت گذاری دارند 

و می توانند در این زمینه قوی تر عمل کنند.
اما در اغلب مواقع استارت آپ ها به علت اینکه تعداد افراد کمتری در سازمان مشغول هستند 
و وظیفه های فرعی توسط خود افراد انجام می شود هزینه باالسری کمتری دارند و بهتر 
قیمت گذاری می کنند. عالوه بر این استارت آپ ها به علت داشتن اختیار در قیمت گذاری 
و مذاکره توسط عامل فروش در مقایسه با سازمان های بزرگ منعطف تر هستند. به دلیل 
انعطاف پذیری در قیمت گذاری و مذاکره مفیدتر بسیاری از مشتریان مایل به خرید از 

یک استارت آپ هستند.

   ۵- نوآوری
استارت آپ ها عموما بر پایه نوآوری ها ساخته می شوند، یا یک محصول و خدمت جدید 
دارند یا آن را به روشی جدید عرضه و تولید می کنند. فضای نوآورانه، خالقانه و یادگیرنده 
یک استارت آپ عالوه بر افزایش روحیه و انگیزه کارکنان برای کار باعث ایجاد مزیت های 
رقابتی فراوانی در حوزه عرضه محصول و در حوزه اقتصادی و هزینه ای می شود. در حالی 
که سازمان های بزرگ به روندهای ثابت خود وفادارند ســازمان های کوچک به دنبال 

جدیدترین و بهترین راه می گردند.

منبع: کتاب انگیزش برایان تریسی
یـــادداشت
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،،
سه اصل انگیزش کمک

 می کند تا استاندارد عملکرد
 در سازمانتان را تعیین کنید.

 به یاد داشته باشید که مدیران
 و سازمان ها به هر کاری پاداش

 بدهند آن کار بیشتر انجام 
خواهد شد.

دانشگاه تهران
یـــادداشت



Commonly known as gaz, this 
sumptuous nougat originated in 
Isfahan, a province in Central Iran 
that was so grand it twice served 
as the capital of Persia. The name 
gaz comes from the Persian gaz-
angebin, meaning “sap of angebin”. 
Angebin is a kind of wild tamarisk 
tree that grows in the Zagros 
Mountains in Isfahan. Gaz is often 
assumed the sap of that tree. Gaz is 
also called manna, just like the food 
sent from heaven in the Abrahamic 
texts.
A couple hundred years ago, 
botanists discovered that this 
manna isn’t tree sap. And, it 
doesn’t really come from heaven. 
Instead, it is the exudate of an 
insect called the tamarisk manna 
scale. These insects live for about 
a year, spending their entire lives 
on the same tamarisk tree. The 
females produce gaz by feeding on 
the tree and then releasing from 
their bodies a milky and sweet thick 
liquid that sticks on the spiny tree 
branches. This gaz dries to a solid 
when exposed to the air.
The threadlike gaz is harvested 
from August through mid-October. 
The harvesters beat or shake the 

bushes and collect the falling gaz 
on cloths spread on the ground or 
in bowls made of animal skins. The 
gaz then passes through a sieve to 
separate out unwanted particles 
like leaves and rocks.
Now it’s time for the confectioners 
to take over. The dry gaz is boiled 
so that it becomes liquid again, 
and then it is strained. Because the 
harvesting is so labor intensive and 
demand for it exceeds production, 
gaz is expensive. To make more 
gaz at a lower price, confectioners 
often blend equal amounts of sugar 
and gaz. While the gaz is soft and 
sticky, it is blended with egg whites 
and ingredients native to Iran, like 
fruits, nuts, and spices. Families 
pass the recipes down through 
generations, with precise formulas 
being guarded secrets.
The old-fashioned way to serve 
Persian nougat is in round pieces 
that are about 2 inches in diameter 
and up to ½-inch thick. A modern 
presentation is to serve the nougat 
cut into smaller rectangles. 
Although many of the modern 
nougat recipes substitute sugar and 
corn syrup for gaz, the difference 
in taste is not very significant. The 
sweet flavor of the nougat with 
either formulation remains soft and 
delicate.
Depending on the ingredients 
mixed in, Persian nougat can have 
a subtle rose flavor or a savory, 
yet pungent, profile. Gaz can be 
different colors – it can be white, 
or it can become yellow because of 

the addition of spices like saffron. 
Even with different ingredient 
combinations, two things always 
remain the same with gaz: the 
unusual quality of being both brittle 
and chewy and the unmistakable 
sweetness that comes from its 
naturally high fructose content.
Celebrations such as Nowruz, 
the Persian New Year, feature 
gaz. Because Nowruz falls on the 
Spring Equinox, it has always been 
a beautiful celebration strongly 
connected to the bounty of native 
Persian foods like nuts and spices. 
This nougat is a perfect confection 
to highlight the breathtaking 
diversity of Persian crops and 
plants because it is often made 
using delicious pistachios and 
precious Iranian spices such as 
saffron and cardamom. During 
the Nowruz holiday, family and 
friends visit each other’s homes 
and, typically, the host offers fruits 
and sweets to their guests. Served 
with sherbet or tea, gaz is a favorite 
delicacy. Gaz is a much-appreciated 
gift as it helps to ensure that a 
household will have ample snacks 
to serve to all holiday visitors.
Exotic and delicious, Persian nougat 
is just as delightful to taste as it is 
to see. This traditional confection, 
made with the rare delicacy of a 
tiny insect’s honeydew, has been 
popular for centuries. Instantly 
recognizable by its spongy 
consistency and plush sweetness, 
gaz is a heavenly confection to enjoy 
with tea and friends.

 Heavenly Persian Nougat

Hoorshid Traditional House: 
Great For Rural Tourism Fans
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Saqalaksar 
Lake: A 
Beautiful Lake 
among Forest

Saqalaksar Lake is situated 
in Saqalaksar village, in 
the central part of Rasht 
city in Gilan province of 
Iran, located 15 km south 
of Rasht city in the village 
of Lacan.There are many 
lakes with magnificent 
nature around the tomb of 
Agha Seyyed Sharif. One of 
the largest of these lakes is 
the Saqalaksar Lake (Dam) 
which is located near 
Chomacha and the village 
of Saqalaksar and attracts 
travelers in all seasons. 
With a quarter-hour drive 
from Rasht, this wonderful 
village can be reached.
The water of the Saqalaksar 
Lake (dam) is provided by 
atmospheric precipitation 
and Saran spring. The Lake 
height is 64 meters above 
sea level, the length of it 
is about 600 meters and 
its width is 500 meters. 
The term “Saqalaksar” 
means the place where 
birds drink water.In the 
past, birds such as Stork 
and Starling, came to this 
village and drank from its 
spring, so the village was 
called Saqalaksar. The area 
of the Saqalaksar Lake is 
15 hectares.The village of 
Saqalaksar with a fantastic 
landscape is full of silence 
of the lake, surrounded by 
massive tall trees of the 
forest. There are plenty of 
natural attractions besides 
the lake.Agriculture is 
the occupation of most 
people in this village. 
Rice farms and the smell 
of camlet and its golden 
clusters in the season of 
exploitation of rice, give 
a special display to the 
beautiful village of Gilan. 
It is worth mentioning 
that the Saqalaksar Lake 
(Dam) has its own special 
beauty in each season.The 
cleanliness of this village 
is one of its important 
attributes. One of the main 
reasons for this cleanliness 
is the implementation 
of a plan by the Islamic 
Council of the village that, 
upon arrival, 1$ will be 
received from visitors as an 
entrance fee and a dustbin 
will be given to them. If the 
visitors return the dustbin 
(filled with trash) to the 
watchman, they get back 
two third of the entrance 
fee; by this method, no 
garbage exist in the nature 
of this village.
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where to stay

Hoorshid Traditional House is located in 
Zardanjan Village on the East side of Isfahan. It 
is 24 kilometers away from Isfahan city center. 
This place is great for rural tourism fans. Being 
far away from the bustle of big crowded cities is 
the best advantage of this residence.
Zaranjan is a lovely village with nice 
environment and nature. Furthermore, if you 
enjoy being in a peaceful and quiet place with 
a fine view to get familiar with the rural life of 
Iranian, Zaranjan is a suitable place for you. Not 
to mention that the village is not that far from the 
city. A 30-minute ride will get you to the main 
Isfahan tourist attractions.
Hoorshid Traditional House is an interesting 
place. It is also known as Artist House, that’s 
because a lot of artistic activities is going on 
in this house. They even have art tours, art 
workshops, festivals, and ceremonies. While you 
are there, you can enjoy watching local artists 
creating beautiful handicrafts and other works. 
You can have an exciting experience too because 
motor riding is available in the village.
Hoorshid Traditional House is very suitable 
for groups and families. Not only this house has 
reasonable prices, but it is kid-friendly as well. 
Children under the age of twelve can stay free of 
charge. Besides, this house has spacious rooms 
with a capacity of up to 15 persons. You can enjoy 
breakfast and local foods. You can even order 
vegetarian foods.
There are rooms with the capacity of 3 and 15 
in Hoorshid Traditional House. Please note that 
there is no bathroom and toilet in triple rooms 
and you have to use the shared bathrooms with 
other guests. But you have a private bathroom 
in the large room (with the capacity of 15). All 
rooms have cooler and heating facilities.Traditional Persian nougat is 

one of the world’s oldest and 
most beautiful confections. It 
may also be one of the world’s 
most unusual delicacies.

Hoor Gallery: 
Friendly Place To Buy Unique 
Handy Crafts And Souvenir

where to buy

paula-didi :Lovely design store, very friendly 
staff
Strolling along Jolfar at night it was a great idea 
to visit the Hoor Safahan Gallery. They’ve got 
wonderful fabrics, shawls, and integrate jewelry. 
The staff was very friendly and helpful. Big 
recommendation!
FaraZ F: Friendly place to buy unique handy 
crafts and souvenir
a place in heart of jolfa neighborhood, exactly 
beside the known jolfa square. will present you 
with lots of unique things with a reasonable price 
and lovely staff that help you to find your needs
farrokh f: Excellent Persian gallery
Jolfa square near to the sharbatkhane firuz.
fusion atmosphere, nice smell, excellent Persian 
Organize dresses, handmade rugs, jewelry and 
a lot more...
Kiana Mz:Beautiful shop with a lovely 
collection of traditional hand crafted Jewlery, 
dresses, scarfs, as well as home decor and other 
accessories. Great for souvenir shopping or for 
finding unique items. 
Fadi Hassoun :Lovely artifacts and handmade 
unique clothes for reasonable prices
Jolfa Square, Isfahan 81464, Iran

A couple hundred 
years ago, botanists 
discovered that this 
manna isn’t tree 
sap. And, it doesn’t 
really come from 
heaven. Instead, 
it is the exudate of 
an insect called the 
tamarisk manna 
scale. 

Isfahan Museums Address IRR
Chrhel Sotun Isfahan Province, Isfahan، Imam Hossein Square 200000

Vank Church Isfahan Province, Isfahan, Jolfa, Vank Church Alley 200000

Imam Mosque Isfahan Province, Isfahan , Imam square 200000

Ali Gholi Agha hammam Isfahan Province, Isfahan, Bid Abadi St 200000

Decorative Arts Museum  Isfahan, Isfahan Province, Ostandari Street 150000

Contemporary Art Museum Isfahan Province, Isfahan , Ostandari Street 200000
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 Iran non-oil exports to 
Indonesia experienced 
42% growth during the 
first 6 months of the 
current Iranian calendar 
year (started on March 21), 
Iran commercial attaché to 
Indonesia said.Speaking to 
the Islamic Republic News 
Agency (IRNA) on Saturday, 
Anvar Kamari said the value 
of the non-oil exports to 
Indonesia reached $328m 
compared with the same 
period last year which was 

$230m.
The figure had 42% rise in 
value and 20% growth in 
weight, he said.
He referred to mineral fuels 
and oils worth $160m and 
steel worth $153m as the 
most important products 
exported to Indonesia.
Chemicals, plastics, 
carpet, weaving goods and 
foodstuffs were among 
other products exported 
to Indonesia, Kamari 
reiterated.

 Norway 
Ambassador 
Discusses Way 
Forward With 
Iran Private 
Sector
Norway's Ambassador 
to Iran Lars Nordrum 
has met with top 
representatives of 
the Islamic Republic's 
private sector to 
discuss ways of 
boosting bilateral ties 
in the face of returning 
US sanctions.
Tehran Chamber of 
Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture 
President Masoud 
Khansari, who received 
the ambassador 
on Wednesday, 
said strengthening 
relations by supporting 
and developing small- 
and medium-sized 
enterprises was among 
the topics of discussion, 
the chamber's news 
website reported.
Nordrum and the 
Iranian representatives 
called for boosting 
SMEs, empowering 
cooperation in the 
areas of renewable 
energies and seafood 
exports, in addition to 
employing measures 
for sidestepping US 
sanctions such as 
barter trade.
The ambassador 
assured TCCIM 
officials that Norway 
is working closely with 
the European Union 
to secure a "Special 
Purpose Vehicle" aimed 
at maintaining trade 
with Iran.
He criticized the 
decision in May by 
US President Donald 
Trump to unilaterally 
withdraw from a 
landmark nuclear deal 
signed between Iran 
and world powers and 
reimpose sanctions. 
Noting that Norway 
will not go along with 
the sanctions, he said 
the European country 
will make efforts to 
reduce their negative 
impacts on Norwegian 
companies trying to 
start business in Iran 
or maintain their 
presence in the Iranian 
market.
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Iran non-oil exports to Indonesia up 
%42

Following the brutal killing of 
Saudi Journalist at the Saudi 
consulate in Istanbul, There have 
been lots of tensions between 
Saudi rulers and their western 
allies particularly the US.
The US President Donald Trump 
has had different contradictory 
and weak stances towards the 
scandal. Despite threatening 
serious punishments against 
killers of the Saudi journalist at 
the same time Trump calls the 
Saudi regime as an important 
ally for confronting Iran.
The issue was discussed with 
Omid Shokri Kalehsar, a senior 
senior energy security and 
policy analyst in Washington.
Referring to the significance 
of oil market stability he said, 
“Stability in world oil market is 
in favor of US. Any increase in 
oil market directly affect energy 
security in the US. US planning 
to drop Iran oil export to zero 
but in short term it will not be 
easy to drop Iran oil export. At 
long term with sufficient oil 
supply by major oil exporter 
Iran’s role in world oil market 

may decrease, Iran needs to keep 
its share in regional and world oil 
market. Iran needs to play active 
energy diplomacy if interested 
to keep and increase its share in 
regional and world oil market. 
It can be seen that Iran’s oil 
export will decrease more than 
%50 in contrast to post nuclear 
agreement.”
Asked about the possible effect 
of the recent tensions between 
Riyadh and Washington over 
the brutal murder of Saudi 
journalist Jamal Khashoggi at 
Saudi consulate in Istanbul, 
Shokri said, “Current political 
tensions between Iran and Saudi 
Arabia, gives an opportunity to 
Saudi Arabia to export more oil 
to reduce Iran’s share in world 

market.
Current tension between US and 
Saudi Arabia, over Khashoggi 
hold a potential to affect world 
oil market but stability in oil 
market is US priority and also 
US trying to drop Iran oil export 
to zero.  As mentioned before it 
will be hard to US to drop Iran 
oil export to zero. I think US and 
Saudi due to mutual interest 
are interested to manage any 
tension with aimed of decreasing 
Iran’s role in world oil market. 
Saudi has promised US to buy 
weapons from US and value of 
weapon agreements is above 
$100 billion. This agreement is 
very important for US economy 
and creation of job opportunities 
for US workers.”

Iran, Afghanistan hold talks on 
easing foreign currency return
 Iran and Afghanistan have held talks to build 
banking ties and expand commerce between the 
two countries, with a focus on facilitating the return 
of foreign currency from exports into the Islamic 
Republic.
Seyed Hossein Salimi, deputy director of the Money 
and Capital Market Commission of the Tehran 
Chamber of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture, made the remark, saying that officials 
at the Central Bank of Iran have held talks with 
executives at the Kabul-based Arian Bank so as to 
provide the grounds for return of revenues from 
exports into Iran 'in dollar'.
Noting that Afghanistan has had longstanding rial-
based financial transactions with Iran, the official 
said Kabul currently does not have the necessary 
banking system and infrastructures to pay Iranian 
traders with dollar.
Based on the talks between the two sides, Salimi 
added, a branch will open in each country via which 
the foreign currency (dollar) will be transferred 
safely. he did not provide further details.
He added that traders from the government and the 
private sector are all of the opinion that the revenues 
from exports should return to the country as soon 
as possible so as to oil the wheels of the industry; 
however "modifying the procedures and providing 
the new infrastructures will take time".
Uganda calls for more agricultural 
cooperation with Iran
Iran is very capable in agriculture and we call for 
more cooperation in the field, said minister of 
agriculture of Uganda in a meeting with the Iranian 
envoy in Kampala, the country’s capital.Uganda 
is rich in water and has fertile soil, it also has 
abundant and inexpensive work force, said Minister 
of Agriculture, Animal Industry and Fisheries 
Vincent Bamulangaki Ssempijja, adding Iranians can 
collaborate with Uganda in mechanizing agriculture, 
making modern irrigation systems, establishing 
animal husbandry centers, produce-processing 
factories, training in packaging, and marketing and 
exporting farming products. 
Handing in the Iranian Minister of Agriculture 
Mahmoud Hojjati’s message, Iranian ambassador to 
Uganda Morteza Mortazavi invited Ssempijja to visit 
Iran and get acquainted with Iranian companies’ 
capabilities in modern agriculture.
 Iran non-oil exports to Indonesia up 
42%
Iran non-oil exports to Indonesia experienced 42% 
growth during the first 6 months of the current 
Iranian calendar year (started on March 21), Iran 
commercial attaché to Indonesia said.Speaking to the 
Islamic Republic News Agency (IRNA) on Saturday, 
Anvar Kamari said the value of the non-oil exports to 
Indonesia reached $328m compared with the same 

Touching upon the importance 
of oil market stability for the 
US, senior energy expert Omid 
Shokri says it is not easy to 
drive Iran’s oil export to zero 
in short term.

Driving Iranian oil export to zero in 
short term not easy: Energy expert

news

Dollar Demise? China, Japan 
Ink Bilateral Currency Swap 
Deal Worth up to $30bln
Beijing and Tokyo sealed a multi-billion dollar currency 
swap arrangement on Friday, aimed at enhancing 
financial stability and spurring business activity in both 
countries.
According to the Bank of Japan (BOJ), the arrangement 
which will last until October 25, 2021, will allow the 
exchange of local currencies between the two central 
banks for up to 200 billion yuan or 3.4 trillion yen ($30 
billion), RT reported.

The agreement was sealed during Japanese Prime 
Minister Shinzo Abe’s visit to Beijing for the first formal 
Sino-Japanese summit in seven years. The meeting 
comes as Asia’s two biggest economies look to strengthen 
relations against a backdrop of trade friction with the 
United States.
The two main holders of the US Treasury securities, China 
and Japan have trimmed their ownership of notes and 
bonds in August.
“With the strengthening of economic and financial 
linkages between Japan and China, Japanese financial 
institutions have been expanding their renminbi-based 
businesses,” the BOJ noted.
It added that would be prepared to provide liquidity in 

the yuan currency, should Japanese financial institutions 
face unexpected difficulties in yuan settlements, and if 
the bank judges the liquidity provision to be necessary for 
ensuring the stability of Japan’s financial system.
China has been actively seeking to boost the use of its 
currency in mutual trade settlements with partners, 
bypassing the US dollar. The idea of moving away from 
the dollar in global trade has become a trend lately 
among countries like Russia, China, Japan, Iran, Turkey, 
Venezuela, and others.
Russian President Vladimir Putin has recently supported 
weaning the country’s financial sector off the greenback, 
saying the dollar monopoly was unsafe and dangerous for 
the global economy.

EU’s payments 
channel to act as 
bilateral monetary 
agreement: CBI
Governor of the Central Bank 
of Iran (CBI), Abdolnaser 
Hemmati announced that 
EU’s special payments 
channel for Iranian and 
European exporters will 
act as a bilateral monetary 
agreement between Iran and 
EU.
“Details of EU’s special 
payments channel to 
maintain economic ties 

between Iran and EU 
were discussed in the 
last week’s meeting in 
B r u s s e l s ,”A b d o l n a s e r 
Hemmati wrote on his 
Twitter account.
“The establishment of the 
special payments channel 
is based on a common 
understanding that Iranian 
and European companies and 
businesspeople are willing 
to maintain economic ties 
with one another despite US’ 
unilateral withdrawal from 
2015 nuclear deal, known 
as the Joint Comprehension 

Plan of Action (JCPOA),” he 
added.
“In this regard, EU’s special 
payments channel is 
designed to solve difficulties 
related to financial 
transactions. The special 
channel would make is 
possible for Iranian and 
European exporters to 
receive the foreign exchange 
earnings from their exports,” 
CBI governor stated.
“EU’s special payments 
channel will act as a bilateral 
monetary agreement 
between Iran and EU. Both 

sides are pressing for its 
implementation as soon 
as possible. Details of the 
channel and the way to 
operate it are expected to 
be disclosed to the public 
and businesspeople in near 
future,” the official said.

Despite 
threatening serious 
punishments 
against killers of 
the Saudi journalist 
at the same time 
Trump calls the 
Saudi regime as an 
important ally for 
confronting Iran.



... He pointed to his visit 
to Shalamcheh border, 
where pilgrims head to 
Imam Hussain (AS) shrine 
in Karbala, and said, “with 
the coordination made 
in this regard, there is not 
any significant traffic jam 
on this route.”Despite all 
problems and difficulties 
facing pilgrims en route 
to Karbala, Iranian people 
attended this worldly 
religious gathering with more 
passionate in the current 
year as compared to the 
previous years.In conclusion, 
Chief-Commander of the 
Islamic Revolution Guards 
Corps Major General 
Mohammad Ali Jafari said 
that all responsible bodies 
and organizations in the 
country have mobilized 
spontaneously in order 
to organize this religious 
gathering in the best form 
possible.

Iranian Foreign Ministry 
Spokesman Bahram 
Qassemi strongly 
blasted the Israeli regime 
for striving to create 
rifts among Muslim 
countries in a bid to 
cover up its 70-year-
long occupation of 
Palestine and massacre 
of the Palestinian people.
Qassemi’s remarks came 
in reaction to the recent 
visit of Israeli Prime 
Minister Benjamin 
Netanyahu to Oman and 
his meeting with Oman’s 
Sultan Qaboos.
“The Muslim countries 
should not allow Tel 
Aviv to create further 
trouble for the region, 
under the pressure of 
the White House,” the 
Iranian foreign ministry 
spokesman said while 
deploring Netanyahu’s 
unannounced trip to 
Oman two days earlier.
“Undoubtedly, Tel Aviv 
regime seeks to create 
rifts among Muslim 
countries via covering up 
70 years of occupation, 
aggression and massacre 
of the oppressed 
Palestinian nation,” he 
added.

Obama accuses Trump, GOP of 
lying
During his campaign speech on Friday, former 
US president Barack Obama lashed out at the 
current president of the United States and 
the Republicans, accusing them of telling lies, 
agencies reported on Saturday.
In his campaign trail in Michigan and Wisconsin, 
Obama tried to convince people to vote for 
Democratic candidates.
'The speeches were among Obama’s sharpest and 
most direct takedowns of Trump’s presidency, 
although the former president was careful to not 
mention Trump by name,' Associated Press wrote.
Obama referred to Donald Trump's recent 
remarks in which he had vowed to convince 
Congress to pass a tax cut plan before November's 
midterm elections.
“Congress isn’t even in session before the election! 
He just makes it up!” Obama said. 
He also accused Republicans of lying when they 
say they protect people, since they are trying 
to 'repeal the Affordable Care Act,' nicknamed 
Obamacare.
'What we have not seen before in our public life 
is politicians just blatantly, repeatedly, baldly, 
shamelessly, lying. Just making stuff up,” Obama 
added.
The mid-term elections will be held on November 
15th. After nearly two years of silence, US former 
president, Barack Obama who was a member of 
the Democratic Party is now back to the political 
arena.
Republicans are likely to lose the House majority.
Meeting with Israeli regime's PM 
far from wisdom of Sultan Qaboos
Iranian Parliament Speaker's Special Aide Hossein 
Amir-Abdollahian said that the Friday meeting 
with Israeli regime's Prime Minister Benjamin 
Netanyahu is far from the wisdom of Oman’s 
Sultan Qaboos.
In a Saturday tweet and in reaction to Netanyahu’s 
unannounced trip to Oman, Amir-Abdollahian 
wrote, “the meeting of Netanyahu, the Prime 
Minister of the illegitimate Israeli regime, with 
Sultan Qaboos in Oman is far from the known 
wisdom of Sultan Qaboos.”
‘Palestine Deal of the Century’ will not be fruitful 
for Trump and Netanyahu, he added.
Israeli regime PM Netanyahu, along with a 
delegation, made an unannounced visit to Oman 
on Thursday night, which was kept secret until 
Netanyahu's return home. This is the first visit by 
an Israeli leader to the sultanate over the past two 
decades.
The Israeli delegation, including Yossi Cohen, the 
director of the Mossad spy agency, and National 
Security Adviser Meir Ben-Shabbat, returned to 
the occupied Palestinian territories on Friday.
A joint statement issued by the two sides said 
they "discussed ways to advance the Middle East 
peace process" and "a number of issues of mutual 
interest to achieve peace and stability in the 
Middle East."

Resistance Only Solution to 
Palestinian Issue: UK Analyst

“It (Israeli-Palestinian conflict) has 
been on-going since the United Nations 
capitulated to the Zionist project at the 
behest of its "permanent five members", 
and declared the birth of the Zionist Entity, 
a criminal entity built on theft and murder,” 
Shabbir Hassanally said in an interview .
“Indeed the only solution for the 
Palestinian issue is Resistance, a resistance 
across all the various spheres,” the scholar 
said. 
Israeli soldiers shot and wounded 130 
Palestinians during last week protests 
near the Gaza Strip border, according 
to the enclave's Health Ministry. Since 
March 30, Israeli forces have killed more 
than 200 Palestinians during the weekly 
protests dubbed the “Great March of 
Return” along the Gaza border. Most of 
the dead and the thousands wounded 
were unarmed civilians against whom 
Israel was using excessive force. What is 
your opinion about the developments 
and the Israeli regime’s crimes?
Hassanally: I feel that the Zionists are 
getting more and more brutal, and there is 
a reason for this.  Firstly, we can see that the 
Zionists are never held to account by any 
of the world powers for their disgusting 
behavior. They are permitted to get away 
with their crimes against humanity 
without any consequence. This creates a 
psychological paradigm in the mind of the 
Zionist oligarchy. They feel that they are 
being fully supported and that their story 
suggesting that the unarmed Palestinians 
- women and children for the most part - are 
somehow an existential threat to the well 
armed and equipped Zionists, is accepted 
by the global populous. 
On the other side, amongst the reasons for 
the lack of an outcry from the global powers 
is the sword of Damocles being held over 
the world by the Zionist lobby. To speak 
against the Israeli crimes is to immediately 
be declared "anti-Semitic" and therefore 
a "racist".  This fallacy has the world in a 
catatonic state vis-a-vis condemning the 
Zionists.
It is important for the world, for its sanity 
and if there is any honor left within it, to 

understand that the entire premise of the 
United Nations was to prevent holocausts 
from happening again. Just because a 
person was the victim of a horrific crime 
at one point, that doesn't make the said 
person immune from committing a similar 
if not the same crime again. It is up to the 
world to realize this important point and 
to point the finger of blame squarely where 
it belongs and to take the appropriate 
remedial action to bring the criminal to 
justice.
Like in the Nuremberg Trials, they pointed 
the finger at the Nazis for crimes against 
humanity; the same needs to be done 
with the Israelis. If the United Nations 
declares itself a champion of human 
rights, democracy and the rule of law, 
then it needs to hold those who consider 
themselves above the Law - such as the 
Zionist regime occupying Palestine, who 
act in a manner that reveals they believe 
they will never be held to account for their 
wholesale massacre and genocide against 
the Palestinians - to account. 
What’s the reason for the Zionists having 
this mindset?  Because they have NEVER 
been held to account, and indeed even 
condemning them is considered "anti-
Semitic".
Long term this is actually bad for the 
Zionists because it will turn them into 
exactly that which they profess oppressed 
them. A case of the oppressed becoming 
the oppressor.
Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu recently warned Hamas that 
the Israeli military is edging closer to yet 
another full-blown military operation 
against the Gaza Strip to put an end to 
the Hamas-organized protests on the 
Gaza border. Israeli Defense Minister 
Avigdor Lieberman said last week that 
the Great March of Return protests 

cannot be allowed to go on, urging 
the Israeli cabinet to back tougher 
measures. In response, the chamber 
of Joint Operations of Palestinian 
Groups reaffirmed commitment to the 
fight against Israeli occupation and 
to supporting the protests. Do not you 
think that another all-out war between 
Hamas and Israel is imminent?
Hassanally: I think that an all-out war 
between the Zionists and the Palestinians 
has never stopped, it has merely changed 
states, from hot to warm, warm to cold, cold 
to warm and warm to hot. 
It has been on-going since the United 
Nations capitulated to the Zionist project 
at the behest of its "permanent five 
members", and declared the birth of the 
Zionist Entity, a criminal Entity built on 
theft and murder.
This is something that cannot be disputed. 
If the Zionists were really secure in their 
claim that somehow God became a real 
estate agent, turned around one fine day 
and gave them the land of Palestine some 
2000 years ago (a claim that has been 
refuted by historians and theologians from 
all various schools of thought including 
Judaism and Christianity, not to mention 
Islam), then they would not react with such 
fear and trepidation at the sight of a child 
with a stone, or even a balloon, looking 
into his face and saying "You have stolen 
from me".The thief is always nervous, and 
indeed as the saying goes a thief has but 40 
days.In the past, the Zionists have been in a 
hot state of war with the Palestinians, and 
previously they had been successful, but 
since 2000, there has been a change, the 
Palestinians have seen the way the Zionists 
were defeated in Lebanon, how they 
were thrown out with their tails between 
their legs from Lebanon by the Islamic 
Resistance, and they have renewed hope. 

Arbaeen message 
is ‘unity’, ‘amity’ 
among Muslims 
against tyranny

Iran: Israel 
Trying Hard 
to Create Rift 
Among Muslim 
States

A political analyst and Islamic 
scholar based in Leicester, the 
United Kingdom, described the 
Israeli regime as “a criminal entity 
built on theft and murder” and 
said Palestinians can remove the 
entity from their lands only through 
resistance.

 Iranian Foreign ministry strongly denied the 
news that it had negotiated with the United 
States in Oman, saying that the ministry will 
not go beyond the command of Leader of 
Islamic Revolution in dealing with the US 
government.
Iranian Foreign Ministry, in a statement, 
strongly dismissed the new claims made 
by Javad Karimi Ghodoosi, member of 
the National Security and Foreign Policy 
Committees of Parliament, that the Ministry 
of Foreign Affairs is willing and has tried and 

taken measures to engage in talks with the 
US government in one of the neighboring 
countries.
"Foreign ministry, at all levels of management 
and expertise, acts according to the 
instructions and guidelines of the Leader 
of Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei, in particular as to the ways of talks 
with the United States," the statement reads. 
Part of the recent speech by Javad Karimi 
Ghodoosi are news he, as always, claims 
to have received through reliable sources, 

however they are all dismissed. For several 
occasions, Mr. Karimi Ghodoosi has been, as 
alsways, simply trapped by the fake news of 
his sources and has turned himself into a tool 
for the dissemination of unfounded news 
aimed at provoking dissapointment among 
Iranian people in the foreign ministry and 
has made him deceived by the enemies' plot 
against the Islamic Republic, it addes.
In an interview on Friday, Karimi Ghodoosi 
said "despite the prohibition of the Leader, 
I have got news from reliable sources that 

foreign 
ministry experts in 

Oman are negotiating with their American 
counterparts.""Oman has become a "private 
place" for American and British officials to 
get access to Iran," claimed the member of the 
National Security Commission.

Foreign ministry rejects claims on US-Iran talks in Oman
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Report: Khashoggi Killing 
Hazes Saudi Economic Reform
 The killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi served as 
an obstacle to the economic endeavors of Crown Prince 
Mohammad bin Salman (MbS), according to a report.
The New York Times wrote that the crisis over the murder of the 
journalist happened at a time when Saudi Arabia was already 
struggling financially, with low oil prices and difficulty lifting 
up its private sector in a country with an "increasingly youthful 
population".
“It is both a political and an economic crisis,” a scholar at the 
American Enterprise Institute, Karen Young, told the NYT 
on Thursday, adding that “the economic reform agenda is 

somewhat derailed. I don’t think it’s over, but this is a clear stall, 
mostly because it’s so dependent on foreign investment and 
this is the worst timing”.
Khashoggi, a Saudi national and columnist for The Washington 
Post, was last seen entering the his country's consulate in 
Istanbul on October 2. After initially denying involvement, 
Saudi authorities admitted he had died in a fist-fight at the 
consulate.
The aftermath of the killing led to many prominent executives 
in business and finance, including US Treasury Secretary 
Steven Mnuchin and billionaire Richard Branson, to pull out of 
the second annual Future Investment Initiative in Riyadh, an 
attempt by the crown prince to diversity the oil-based economy.
The conference ended on Thursday and "served as a litmus test 
of sorts for where the prince’s vast reform efforts stand".

The Saudi energy minister said deals worth around 56$ billion 
were still made at the conference, many of them with US 
companies.
Some world leaders still attended the conference as well, 
such as Pakistan's Imran Khan and Jordan's King Abdullah II. 
However, both came in relation to financial aid packages that 
the former was asking for, and the latter had already received.
The newspaper noted that while Khashoggi's killing may have 
been a setback in Saudi's economic plans, overall it may not 
have an impact in the long term.
"Critics have long blasted Saudi Arabia over human rights 
issues with little effect on the kingdom’s oil industry or ability 
to buy arms from countries like the United States. And many 
business people won’t hesitate to work in authoritarian states 
if the price is right," the daily wrote.



EU’s payments channel to act as 
bilateral monetary agreement: CBI

Iran ready to host UNESCO au-
ditors for Zilu registration
Iranian central city of Meybod is ready for United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
auditors for global registration of Zilo (cotton carpet), said the 
Head of Zilu workgroup in Meybod on Saturday.Iran ready to host 
UNESCO auditors for Zilu registration“UNESCO experts are to visit 
Meybod on Saturday to assess the city’s historical handicraft Zilu,” said 
Alireza Abolhassani. “Meybod is home to over 300 handlooms and 5 Zilu-weaving 
training centers,” he added. Zilu is considered as evolved cane carpet and is chiefly 
made of light cotton, which is suitable for tropical regions. 

Chief-Commander of 
the Islamic Revolution 
Guards Corps Major 
General Mohammad 
Ali Jafari said that 
unity, amity and 
solidarity among 
Muslims is the 
message of Arbaeen 
(which marks forty 
days after the Day of 
Ashura when Imam 
Hussain (AS) and 
his true companions 
were martyred in the 
battlefield in Karbala).
He reiterated that the 
universal message of 
Arbaeen is this that 
all Muslims and non-
Muslims are united 
with one another for 
combating oppression 
and arrogant 
movement...
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oil export to zero in 
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Sunday marks the first offering of crude oil for 
export on Iran Energy Exchange (IRENEX) days 
before new US sanctions on petroleum sector 
take effect.
The country had made several attempts in 
the past to offer crude oil on the stock market 
in the past to involve the private sector and 
international buyers in the state-controlled oil 
sector -- the lifeblood of its economy. 
Trump’s unilateral move to abandon the 
2015 Iran nuclear deal has put it at odds with 
the other signatories to the deal, including 
Washington’s close European allies Britain, 
France and Germany, as well as Russia and 
China. 
Washington plans to pursue a new series of 
sanctions due to go into effect Nov. 4 aimed at 
undermining Iran’s economy.
The new measure has been touted by senior 
officials in Tehran as an effective way to 
frustrate US ploys to "reduce Iran's oil export 
to zero." 
The National Iranian Oil Company has said 
that all investors–both Iranian and foreign–
can participate in the oil trade. The Financial 
Tribune interviewed Ali Hosseini, IRENEX 
managing director, to find out more about the 
trading mechanism. 
Admitting that the measure was long overdue, 
he borrows from a Persian expression that 
broadly means: better late than never. The 
official understandably has high hopes for the 
success of the new form of oil trade.
Hosseini said the notice by the National Iranian 
Oil Company offering oil on the stock market 
was a turning point in Iran's key oil industry 
and its capital market and will be considered an 
achievement by future generations. 
Donald Trump has demanded that the 
Organization of Petroleum Exporting Countries 
(OPEC) boost output to lower prices and 
Saudi Arabia seems keen to appease him, both 
because it strongly supports the Iran sanctions 
and because of growing international anger 
over the killing of Jamal Khashoggi, a prominent 
Saudi journalist, in the kingdom’s consulate in 
Istanbul on Oct.2..
Iran's Oil Minister Bijan Namdar Zangeneh has 

said that the Saudis will not be able to fill any 
possible gap left by Iran. 
"The Six Five-Year Economic Development 
Plan and the approval by the heads of the three 
branches of government shows the importance 
of [establishing the oil bourse]," he said, adding 
that the country should not sit idly by while its 
regional rivals make progress in that area. 
"IRENEX will draw on its maximum capability 
[to make the crude offering] as a success in 
collaboration with the NIOC," Hosseini added.  
Trading Features 
Offering crude oil would start at the weekend on 
a large scale on IRENEX with one million barrels 
of light crude oil to be offered on the day. The 
minimum volume of purchase will be 35,000 
barrels. 
"Buyers will first have to pay %10 of the value of 
the contract in cash if their bidding is accepted 
they will  pay another %10 in cash so that %20 
is paid in rial and the remaining in foreign 
currency," the official said. 
 NIOC is its notice of offer said only payment in 
euro, yuan and dirham will be accepted, now it 
has eased its rules to accept other major world 
currencies as well. 
As per NIOC's announcement, the base price for 
crude  at IRENEX will be 79.15$ bpd. The place 
of delivery  would be Kharg Island Oil Terminal 
off the Persian Gulf. Base prices are determined 
by Brent prices and the bench exchange rate 
will be announced on sanarate.ir, a website 
that records daily forex trade from across the 
domestic exchange bureaux. 

 "Epic ritual plays and lamentation (Shabih-

Khani) on the eve of Arbaeen will be held in 

Najvan forest park for five days," Director 

of Najvan Development Plan said.
"The ritual plays and lamentation will be held in the 
Najvan forest park, next to the aquarium complex, 
from 26 to 30 October," Hassan Shafiee said.
"Najvan forest park with an area of 1200 hectares, 
as one of the lush green area with pleasant climate 
in Isfahan, hosts many tasteful Isfahani citizens, 
therefore, we should not consider Najavan just as 
a "park" or "green space", because it is an identity 
existed in  Isfahan and we should try to preserve this 
identity."
Saying that according to the statistics, more than 
400 thousand people visited Najvan tourism center 
during  Nowrooz, he noted, "On the average, more 
than 1,300,000 people visit tourism areas of Najvan 
during a year."
Referring to the Rooyesh garden, he added, "the 

garden was constructed in an area of 5,500 square 
meters with the traditional design and materials 
to develop the culture of planting trees and expand 
the green space of the city, especially Najvan forest 
park, so that families can plant a tree per child on the 
occasion of their children's birthday."
Pointing out that more than 370 saplings have been 
planted in Rooyesh garden, Shafiee said, "Citizens 
have widely welcomed the design of Rooyesh 
garden."

"Coincidence with the day of Ar-

baeen, the main squares and streets 

of Isfahan are adorned with mourn-

ing flags to create a spiritual atmosphere," the 

General Director of Communication and In-

ternational Affairs of Isfahan municipality 

said.
Saying that advertising and informing 
throughout the city are carried out widely 
by the Communication and International 

Affairs of Isfahan Municipality, Iman Hojjati 
said, "Two religious ceremonies will be 
held in these day with the coordination 
of institutes like Islamic Propagation 
Organization; in this regard, the annual 
Arbaeen mourning ceremony will be 
held with the cooperation of Islamic 
confraternities and other organizations 
like Islamic Republic of Iran Broadcasting 
in Imam Ali square."
"Concurrent with installing the mourning 
flags by Isfahan municipality, the Islamic 
confraternities have been reviewed 
according to the people's requests for more 
information," he continued. Pointing out 
that the city is ready to hold the mourning 
ceremony, he noted, "The urban services 
department of Isfahan municipality has 
always been pioneer in this regard and will 
host Hosseini mourners throughout the 
city."

Iran Opens Oil Trading to Private Buyers as 
US Sanctions Draw Near

Ritual plays and lamentation in 
Najvan Forest Park

Isfahan ready for Arbaeen 
mourning ceremony
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