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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 

همیشه می توان با انگیزه بود؛   

10 نکته برای کسانی که 
می خواهند کسب و کار خانگی 

داشته  باشند
کار کردن در خانه، رویایی با مزایای فوق العاده  
اســت. در این رویا مزایایی ماننــد عدم نیاز به 
حضور فیزیکی در محل کار یا پوشــیدن لباس 
رسمی، رنگ واقعیت به خود می گیرد. بنابراین 
تعجبی ندارد کــه افراد زیادی تمایل داشــته 
باشــند، به جای حضور در محیط کار، از خانه، 
کارهای شــان را انجام دهند.اما از طرفی، این 
مهم است که مرزهایی برای انجام کار و زندگی 
معمولی در خانه قائل شویم، تا روال کاری منظم 
و قابل قبولــی ایجاد کنیم و همیشــه باانگیزه 
باشیم. در این مقاله با ۱۰ نکته طالیی برای کار 

کردن در خانه...

        بحث محور پل مارنان تا پل شهرستان یکی از محورهایی است که می شود در آن گردشگری شبانه را اجرایی کرد هرچند که نبود آب موجب کاسته شدن از حضور مردم شده، 
اما می شود با گردشگری شبانه چنین محوری را احیا کرد.

قیمت 500 تومان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان:  

اصفهان بستر گردشگری شبانه را دارد، اما زیرساخت نه!

بازار طال و سکه  97/8/7 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,500,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,690,0005,041,000جدید

2,310,0002,521,000نیم سکه

1,260,0001,441,000ربع سکه

680,000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18433800488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

راهی برای هدایت نقدینگی؛

مالیات بر عایدی؛کلیدی ترین ابزار 
کنترل سوداگری

 ازآنجاکه پیشرفت اقتصادی در سایه تقویت تولیدو هدایت 
صحیح منابع مالی اتفاق می افتد،مالیات برعایدی سرمایه 
به عنوان ابزار هدایت نقدینگی می توانداثرات مفیدی برای 

اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
یکی از جدی ترین مشــکالت پیش روی تولید و پیشرفت 

اقتصادی در ایران، وجود...

مکاتبات مکرر فرماندار وقت این شهرستان 
با مسئوالن کشــوری و استانی موجب شد 
این مطالبه مهم در اوایل سال 94 به عنوان 
یکی از مصوبات مهم استانداری اصفهان به 

ثبت برسد. 
پس از آن، رســول زرگر پور، استاندار وقت 
اصفهان در سفر به فریدن و شرکت در جلسه 
شورای اداری شهرستان، نسبت به اجرای این 
طرح تا پایان سال 94 قول مساعدت داد اما با 
استمرار مشکالت و موانع؛ اجرای آن به پایان 

سال 95 موکول شد.
کمال رضایت فرمانــدار بعدی فریدن که از 
ابتدای سکانداری در فرمانداری، پیگیری های 
بعدی پرونده قطور آب آشامیدنی را عهده دار 
شده بود، در آخرین جلسه شورای اداری سال 
95، عدم تامین اعتبار را دلیل اصلی تاخیر در 
اجرای این طرح بر شمرد و تصریح کرد که 

تامین اعتبار از تخصیص آب مهمتر است.
در همین جلسه، علیرضا راد مشاور طرح و از 
مهندسان شرکت جامع کار سپاهان اصفهان 
دلیل تاخیر در اتمــام مرحله مطالعاتی آن 
را اضافه شدن شهرســتان های دیگر به این 

طرح بیان کرد.
وی افزود: ابتدا تصمیــم بر این بود که طرح 
آبرسانی فقط برای شهرستان فریدن اجرایی 
شود اما در ادامه تعدادی از شهرها و روستاهای 
شهرستان های فریدونشهر، چادگان و بویین 
و میاندشت اضافه شدند و این موضوع باعث 

شد که مرحله مطالعاتی طرح طول بکشد.
به گفته وی ســامانه انتقال آب از چشــمه 
لنگان فریدونشــهر، دو شــهر داران، دامنه 
 و 28 روســتای شهرســتان فریدن، شهر 
بویین میاندشــت، افوس و 42 روســتای 
شهرستان بوئین میاندشت، شهر برف انبار، 
فریدونشهر، و هشت روســتای شهرستان 

فریدونشــهر و شــهر چادگان، رزوه و 2۰ 
 روســتای شهرســتان چادگان را پوشش 

می دهد.
مشاور اجرای این طرح در آن زمان، نیاز آبی 
تصویب شــده برای مناطق زیر پوشش این 
سامانه آبرســانی را حدود ۱۰ میلیون متر 

مکعب اعالم کرد. 
وی ادامه داد : در این طرح مصوب شده است 
که 5.6 میلیون متر مکعب از این نیاز آبی با 
اجرای طرح آبرسانی پایدار و مابقی با استفاده 

از منابع آبی منطقه تامین شود.

  انتظار به اعتراض رسید
روزها از پی هم آمدند و گذشــتند و در این 
فاصله، مسئوالن شهرستان بارها در جلسات 
مختلف بر ضرورت اجرایی شدن این مطالبه 
تاکید کردند، اما فرجام مبهم این طرح کالن 
و حیاتــی موجب شــد در روزهای منتهی 
به اتمام مدیریت زرگرپور، اســتاندار سابق 
اصفهان،مردم این مناطق با تشکیل کمپین 
پنج هزار نفری » آب آشــامیدنی سالم حق 
مسلم ماســت« صدای اعتراض خود را به 

گوش مسئوالن استانی و کشوری برسانند.

  وزارتخانه آب داد
همزمان با این که مردم و مسئوالن شهرستان، 
با اتفاق نظر و پیگیری های تیزبینانه، در انتظار 
شفافیت برای فرجام این طرح بودند، کمال 
رضایت فرماندار وقت فریــدن و اکبر ترکی 
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان 
و بوئین میاندشت در مجلس شورای اسالمی 
روز سوم آبان ماه سال گذشته خبر از تصویب 

قطعی این طرح در وزارت نیرو دادند.
ترکی در این باره اظهارداشــت: معاون وزیر 
نیرو و مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان در 

تماسی با اینجانب؛ تخصیص اعتبار این طرح 
از سوی وزارت نیرو را اطالع دادند.

با انتشــار این خبر موج عظیمی از مسرت و 
خوشحالی بین مردم این مناطق به وجود آمد 
تا آنکه مطالبه گری در این خصوص همچنان 

تا به امروز ادامه پیدا کرد.

  اختصاص 20 میلیــارد ریال برای 
تکمیل زیرساخت ها

طرحی که در ۱6 خرداد 95 تصویب شــده 
بود و مراحل نهایی خــود را طی می کرد در 
۱3 شهریور همان ســال با اضافه شدن دو 
شهرستان چادگان و فریدونشهر وارد مرحله 

جدید شد و نیاز به اصالح و تغییر داشت. 
پس از این مرحله کار با جدیت دنبال شد و در 
حدود سه ماه در آذرماه سال 95 طرح جدید 
با در نظرگرفتن شهرستان های چادگان و 
فریدونشهر برای تایید به وزارت نیرو ارسال 

شد. 
این طرح حــدود یک ماه پــس از تصویب 
قطعی، در 27 دی سال 95 در دفتر مطالعات 
و بررسی های فنی آب و فاضالب کشور تایید 
و برای انجام مقدمات اولیه به مسئوالن استان 

اصفهان ابالغ شد. 
استاندار وقت اصفهان در اوایل فرودین 96، 
دســتگاه های ذیربط را مکلف به پیگیری 
موضوع تا حصول نتیجه نمود و مقرر شــد 
اختصاص اعتبارات ملی بــرای اجرای این 
طرح پیگیری شــود.با ادامه پیگیری ها با 
هدف سرعت بخشی در اجرای طرح، مقرر 
شد بخشــی از بودجه مورد نیاز از اعتبارات 
ملی و بخشی نیز از طریق اعتبارات مختص 
شهرستان تامین شــود بنابراین به دستور 
کمــال رضایت فرمانــدار ســابق فریدن، 
اولویت اختصاص بودجه بــه ادارات مرتبط 
 با این طرح داده شــد.  همچنین با توجه به

 محدودیت های اعتباری فریدن مقرر شــد 
که از اعتبارات تنش آبی )اعتبارات ویژه برای 
شهرهایی که تنش آبی دارند( برای کمک به 
این شهرستان استفاده شــود.  در نهایت در 
پس اعتراضات مجدد مردم، استاندار وقت 
2۰ میلیارد ریال در اواخر مهرماه سال 96 ، 
 جهت احداث و تکمیل مخازن داران - دامنه و 

بخش های نیمه کاره اختصاص داد.

طرح آبرسانی پایدار به فریدن، سال ها چشم انتظار اجرا

 با توجه به 
محدودیت های 

اعتباری فریدن مقرر 
شد که از اعتبارات 

تنش آبی )اعتبارات 
ویژه برای شهرهایی 
که تنش آبی دارند( 

برای کمک به این 
شهرستان استفاده 

شود.

 طرح تامین آب آشامیدنی از منابع پایدار از جمله مطالبه دیرین اهالی شهرستان فریدن و با وجود تصویب آن در وزارت نیرو، سال ها در 
پشت سد اجرا مانده است. پیگیری برای طرح» تامین آب آشامیدنی فریدن از منابع پایدار« به طور رسمی از اواخر سال 93 به دلیل شدت 

یافتن مشکالت کیفی و کمی آب در این منطقه کلید خورد. 

ایرنا
گـــزارش
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N E W S

3

یکسان سازی حقوق 
کارگران  دی ام تی! 

کی؟!

با اینکه این روز ها به دلیل اعمال 
تحریم علیــه ایــران، اندکی به 
کارخانه های نساجی و ریسندگی 
توجه شده است اما کارگران این 
بخش هنوز جزو طلبکاران دولت 
به حساب می آیند و معوقات آنها 
پرداخت نشده است. معوقاتی که 
اگر هم پرداخت شود با این میزان 
تورم دیگر دردی از این کارگران و 

کارمندان دوا نمی کند .
چند ســالی اســت کــه اوضاع 
صنعت نساجی کشــور به هیچ 
عنوان مســاعد نیست و بسیاری 
از کارخانجــات ایــن صنعت یا 
ورشکسته شده اند یا حال و روز 
خوبی ندارند. اما اگر مســئولین 
اندکــی عاقبت اندیشــی کرده 
بودند اوضاع نســاجی ایران را به 
این حد از ابتذال نمی رســاندند 
و حال که کشــور با تحریم رو به 
رو شده اســت به» چه کنم ، چه 
کنم « مبتال نمی شدند. آن روزی 
که کارگران کارخانه پلی اکریل، 
تنها کارخانه مواد اولیه نساجی و 
الیاف مصنوعی در ایران از نگرفتن 

حقوق...

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S



یکسان سازی حقوق 
کارگران  دی ام تی! کی؟!

ادامه از صفحه یک:
...    به مدت یک ســال و شــش ماه 
ناراضی بودند تنها عالج مســئولین 
فرستادن کارگران به بیمه بیکاری 
و تعطیلی کارخانه بود . و اکنون   که 
کشورمان با وجود تحریم ها نیازمند 
چنین کارخانه هایی شــده ، دیگر 
کارخانه ریسندگی به تعداد انگشتان 
دست در کشور وجود دارد و کفاف 
جمعیت ایران را نمی دهد. آن موقع 
که کارگران داد زدند » جلوی قاچاق 
البسه را بگیرید«، دختر وزیر از اروپا 
لباس وارد می کرد ،حال که تحریم 

شده ایم ، دختر وزیر کجاست؟
صنعت نساجی یکی از قدیمی ترین 
و مهم ترین صنایع جهان به شــمار 
می رود که به دلیل اشتغال زایی باال 
و نقش صنعتی، اقتصادی و اجتماعی 
فوق العاده، بسیار مورد توجه اغلب 
کشــورها و اقتصادهای بزرگ دنیا 

قرار دارد. 
مزایــا متنوع این صنعــت از جمله 
اشــتغال زایی باال، ارز آوری، تولید 
ثروت ملی، نیاز به ســرمایه گذاری 
کمتر نسبت به سایر صنایع و ارزش 
افزوده باال باعث شده است تا بسیاری 
از کشورها صنعتی شــدن خود را از 
صنایع نساجی و پوشاک آغاز کنند. 
حال که به مدد تحریم های آمریکا 
علیه ایــران اندکی بــه این صنعت 
توجه شده است بد نیست اندکی به 
کارگران این بخش نیزتوجه بیشتری 
شــود تا انگیزه الزم برای تولیدات 

بیشتر و بهتر را داشته باشند.
 البته کارگران این بخش مثل همیشه 
با از خود گذشــتگی مشغول به کار 
شده اند و امید به آینده دارند. کارگران 
پلی کریــل می گوینــد امیدواریم 
نقدینگی الزم برای تامین مواد اولیه 
فراهم شود و بتوانیم مثل سابق با تمام 
توان تولید کنیم. البته این کارگران 
خواهان پرداخت معوقات خود نیز 
شــده اند و البته برداشتن تبعیض 

بین کارگران ! 
  به راســتی چــرا بایــد  کارگران 
کارخانه جات دیگر مثل مجتمع فوالد 
و ذوب آهن ،  در همین استان اصفهان 
چندین برابر کارگــران پلی اکریل 
حقوق بگیرند  با وجود اینکه شرایط 
کاری سخت و آلودگی محیطی برای 
 این کارخانه بیشتر از  کارخانه های
 نامبرده اســت؟! و حتــی چرا باید 
کارگران همیــن کارخانه در بخش 
مجزایی به نــام دی ام تی  حقوقی 
خیلی پایین تر از کارگران پلی اکریل 
داشته باشند؟ مگر دی ام تی  یکی 
از قسمت های کارخانه پلی اکریل 
اصفهان نیســت ؟ چرا کارگران این 
بخش سال هاســت منتظر یکسان 

سازی حقوق خود هستند؟
 آیا حاال  که شرایط به گونه ای رقم 
خورده است که مسئولین تمایل به 
کمک به این صنعت را دارند ، وقت 
یکسان ســازی حقوق کارگران این 

کارخانه نیست ؟
 اگر قرار است  برنامه یکسان سازی 
حقوق کارکنان دولت برای اجرای 
عدالت اجتماعــی و اقتصادی انجام 
شــود بهتر نیســت از ایــن بخش 
آغاز شــود تا انگیزه مضاعفی باشد 
برای کارگران زخــم خورده بخش 
نساجی، که چند سالی است درمورد 
بی مهری قرار گرفتــه اند ، اما با این 
وجود باز هم پای انقالب اســالمی 
 و آرمان هــای رهبــر معظم خود

 ایستاده اند؟!
حضرت آیت ا... خامنه ای امسال در 
بیانات خود به مناســبت روز کارگر 
فرمودند: » کســی که مــی تواند 
یک کشــور را آباد کند، این است. 
 االن شــما ببینید،نیروی انســانی

 است«
 پس برای آبادانی کشور باید به این 

قشر رسیدگی بیشتری کرد.

اقتصاد استان
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فرایندمشارکتدرسرمایهگذاریشفافمیشود
مدیرعامل سازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شــهرداری اصفهان گفت: رویکرد سازمان 

سرمایه گذاری تاکید بر شفاف سازی فرایند مشارکت در سرمایه گذاری و کاهش اعمال سلیقه است.
شهرام رییسی اظهارکرد: در صدد هستیم طیف افرادی که با سازمان سرمایه گذاری آشنا شده و تمایل به 
مشارکت دارند را متنوع و گسترده کرده همچنین مسیر مشارکت بر اساس آورده ها را یک روند شفاف و 

براساس دستورالعمل ها و آیین نامه های رایج کشور قرار دهیم.
وی با بیان اینکه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت همواره سعی کرده در قالب یک ساختار این مسیر را شفاف، 

تعریف و دنبال کند، افزود: هرپروژه ای که از سوی سازمان ها، معاونت ها و مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان در قالب 
مشارکت به سازمان سرمایه گذاری ارجاع می شود، در قالب مسیر فراخوان، اطالع رسانی شفاف و دسترسی آزاد به اطالعات 

بر روی سایت سازمان بارگذاری خواهد شد.  
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان گفت: تمام فراخوان های پروژه ها از طریق رسانه های شهرداری 
اصفهان بر اساس قانون منتشر می شود، بنابراین عالقه مندان به سرمایه گذاری و مشــارکت ها می توانند در رسانه های شهرداری اصفهان 

آگهی های این سازمان را مشاهده کنند.

در نیمه دوم سال یعنی 
مهر و آبان ماه و همچنین 

اسفند ماه که فصل 
حضور گردشگران 
خارجی در ایران و 

اصفهان است، درست 
در زمان هایی قرار دارد 

که شب های بلندی 
داریم، اما متاسفانه 

آن طور که باید از این 
پتانسیل استفاده

 نمی کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان:  

اصفهانبسترگردشگریشبانهرادارد،امازیرساختنه!

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
اصفهان گفت: در موضوع احیای گردشــگری شبانه اصفهان 
اتفاق نظر وجود دارد، اما این موضوع نیازمند برنامه عملی است 
و اگر چنین برنامه عملی وجود داشته باشد میراث برای همکاری 
آمادگی کامل دارد. فریدون الهیــاری در خصوص برگزاری 
رویدادهای گردشگری چگونگی وضعیت این مهم در استان 
اصفهان، اظهار کرد: در شهرستان های مختلف استان حداقل 
یک رویداد مهم گردشگری رخ می دهد و جشنواره های مهمی 
مثل جشنواره انار، انگور، زعفران، گل، سیب و ... برگزار می شود.

ایسنا
گـــزارش
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       بحث محور پل مارنان تا پل شهرستان یکی از محورهایی است که می شود در آن گردشگری شبانه را اجرایی کرد هرچند که نبود آب موجب کاسته شدن از حضور مردم 
شده، اما می شود با گردشگری شبانه چنین محوری را احیا کرد.

خـــبــــر

دیدار مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با شهردار اصفهان؛

لزوم تشکیل کارگروه مشترک میان اوقاف و شهرداری

شهردار اصفهان بر لزوم تشــکیل کارگروه مشــترک میان اوقاف و 
شهرداری تاکید کرد و گفت: با تشکیل کارگروه می توان در راستای منافع 

شهر، موارد وقفی را تبدیل به احسن کنیم.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در 
آستانه دهه وقف با شهردار اصفهان دیدار و گفت و گو کرد. قدرت اله نوروزی، شهردار اصفهان 
در این دیدار اظهارکرد: نهادی به نام وقف و قرض الحسنه از قدیمی ترین نهادهای مدنی در 

ایران به شمار می رود.
وی با اشاره به ارتباط مناسب شهرداری و اداره اوقاف گفت: الزم است کارگروه و کمیته ای 
تشکیل شود تا تمام مواردی که امکان همکاری در خصوص آنها وجود دارد را مورد بررسی 

قرار داده و در راستای منافع شهر، بتوانیم موارد وقفی را تبدیل به احسن کنیم. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه باید کاری کرد تا دستاوردهای واقف متوجه جامعه و شهر شود، 
تاکید کرد: واقف زمانی که متوجه شود، نیت او به زیبایی محقق شده و اثربخشی بسیار خوبی 
در جامعه دارد لذت می برد، بنابراین الزم است شهر برای دهه وقف آماده شده تا شهروندان 

به اهمیت این موضوع پی ببرند.
نوروزی خاطرنشان کرد: باید دامنه وقف توسعه پیدا کند، برخی گمان می کنند باید اموال و 
امالک بسیاری داشته باشند تا بتوانند به سنت حسنه وقف روی بیاورند در حالی که می توان 

با حداقل دارایی ها به عنوان یک واقف نقش ایفا کرد.

وی افزود: در صورتی که تمام نهادها با ایجاد یک هم افزایی و تعامل با یکدیگر خدمت رسان 
خوبی برای مردم باشند، رضایت مردم و خداوند حاصل شده است؛ بسیاری از مشکالت را 
می توان با گفت و گو و تعامل رفع کرد تا در راستای خدمت به مردم و دستگیری از مستحقان 

به کار گرفته شود.    

  همراهی شهرداران مناطق با اوقاف
حجت االسالم  رضا صادقی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان نیز در این دیدار ضمن 
تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار کرد: خوشبختانه تعامل بسیار خوبی با تمام دستگاه ها 
برقرار شده که این تعامل، همراهی و همدلی سبب شده کار به خوبی پیش برود و بسیاری از 

اختالفات حل و فصل شود.    
وی با بیان اینکه با هماهنگی شــهرداران مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان موارد موقوفات در 
جهت بهره وری بهینه و اجرای نیات واقفان، توسعه،  عمران و آبادانی امامزادگان بسیار موثر 
بوده است، تصریح کرد: به عنوان مثال با تالش شهردار منطقه یک اصفهان مشکالتی که در 

خصوص توسعه امامزاده موسی جوزدان خیابان کاشانی وجود داشت رفع شده است.   

ایمنا
خـــبــــر

احیای کامل پلی اکریل اصفهان نیاز به 
حمایت ویژه دارد

کارخانه پلی اکریل اصفهان با بیش از چهار دهه فعالیت و اشتغال زایی دست کم 
دو هزار نفر، صنعت نساجی مادر و یکی از کانون های کارگری است که به تاکید 

مدیران و کارگران آن رفع مشکالت مالی این واحد نیاز به حمایت ویژه دارد.
شرکت پلی اکریل ایران در سال ۱3۵3 تاسیس شد و با بهره برداری از کارخانه 
آن در سال ۱3۵7 محصوالتش شامل الیاف اکریلیک و نخ و الیاف پلی استر 

تامین کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع نساجی و فرش کشورمان شد. 
این کارخانه که سال های درخشانی را به ویژه در دهه 60 و 70 پشت سر گذاشت 
در چند سال گذشته با مشــکالت مالی و مدیریتی مواجه و خطوط تولید آن 
در سال 9۵ متوقف شــد، حقوق کارکنان و کارگران این کارخانه برای ماه ها 
پرداخت نشد و در نیمه نخست سال 96 بســیاری از کارگران آن زیر پوشش 

بیمه بیکاری قرار گرفتند. 
کارخانه پلی اکریل، سال گذشته با حمایت های مالی صورت گرفته از سوی 
دولت، فعالیت خود را از سر گرفت و برخی از خطوط تولید آن راه اندازی شد و 

کارگران به سر کار خود برگشتند. 
این کارخانه در زمان حاضر به صورت محدود در حال فعالیت است اما هنوز برای 

تامین برخی مواد اولیه مشکالتی دارد.
رییس هیات مدیره شرکت پلی اکریل ایران گفت: 80 درصد از ظرفیت خط 
تولید نخ و الیاف پلی استر کارخانه پلی اکریل اصفهان، فعال اما خط تولید الیاف 

اکریلیک آن بدلیل نبود مواد اولیه، تعطیل است.
محمدجواد پورسیدی با بیان اینکه همه کارکنان و کارگران پلی اکریل و کارخانه 
»دی ام تی« )DMT( شامل یکهزار و 600 نفر به سر کار بازگشته اند، افزود : 
این کارخانه در حال تولید نخ و الیاف پلی استر به میزان ۱28 تا ۱30 تُن در روز 

)شامل سه تُن تاپس، 4۵ تُن نخ و 80 تُن الیاف( است.
وی با بیان اینکه 6۵ درصد از خط تولید کارخانه دی ام تی فعال است، ادامه داد: 
در مجموع حدود 38 درصد از کل ظرفیت کارخانه پلی اکریل در حال کار است.

کارخانه دی ام تی یکی از زیر مجموعه های این شرکت و تولیدکننده مواد اولیه 
مورد نیاز خط تولید پلی استر است. 

وی با بیان اینکه ماده اولیه »اکریلو نیتریل«)AN( برای راه اندازی خط تولید 
اکریلیک مشمول تحریم های فعلی نیست، گفت: هیات اجرایی برای خرید این 
ماده اولیه مذاکراتی با چند کارگزار بمنظور تامین سرمایه و خرید مواد اولیه از 

خارج کشور انجام داده است.
رییس هیات مدیره شرکت پلی اکریل ایران تصریح کرد : کارخانه پلی اکریل 
اصفهان و همچنین کارخانه »دی ام تی«  اکنون بطور موقت در اختیار هیات 
اجرایی تعیین شده از سوی دولت قرار دارد و بحث تولید و کارکنان شرکت در 

حوزه اختیارات آنهاست و ما به آن ورود نمی کنیم.
وی با اشاره به حمایت 400 میلیارد ریالی دولت از کارخانه پلی اکریل پس از 
تشکیل هیات اجرایی، افزود: 200 میلیارد از این مبلغ بصورت تنخواه در مهر 
سال 9۵ و 200 میلیارد ریال بصورت تسهیالت از سوی بانک های ملی و صنعت 

و معدن در دی 96 تخصیص یافت.
پورسیدی با تاکید براینکه این مبلغ برای راه اندازی مجدد کارخانه عظیمی 
مانند پلی اکریل، رقم کمی بود، ادامه داد: با این پول فقط خط تولید پلی استر 
راه اندازی شد و برای راه اندازی خط تولید اکریلیک نیاز به کارگزاران توانمند 

مالی داریم.

   حمایت های از پلی اکریل نباید قطع شود 
به گفته یکی از اعضای شورای اسالمی کار پلی اکریل اصفهان، پلی اکریل مانند 
بیماری شده که اکنون عالئم حیاتی آن برگشته است بنابراین کمک هایی که به 

این بیمار می شود نباید قطع شود. 
علیرضا خرمی افزود : امید تا حدی به کارگران برگشته و امیدواریم که ادامه 
داشته باشد، کارگران از افسردگی خارج شــوند و به مطالبات و حقوق کامل 
خود برسند.  وی مهمترین خواسته کارگران را پرداخت مطالبات عقب افتاده 
آنها خواند و گفت: اگر برنامه ها و حمایت ها، کوتاه مدت و مقطعی نباشد امید 
بیشتری به آنها بر می گردد. خرمی با اظهار امیدواری از اینکه با کمک مسووالن 
و بانک ها تســهیالتی به کارخانه پلی اکریل پرداخت شود تا چرخه تولید آن 
بچرخد، خاطرنشان کرد : دو کارخانه اکریلیک تعطیل است و منتظر ماده اولیه 

اکریلونیتریل هستیم تا از خارج وارد کشور شود. 
وی از مسووالن کارخانه و هیات حمایت از صنایع استان و کشور خواست تا با 
حمایت بیشتر، کمک کنند تا روند تولید ادامه پیدا کند و همه خطوط تولید 

راه بیفتد. 

گـــزارش

وی بــا بیــان اینکــه در 
ســال 97 تاکنــون 73 
رویداد بزرگ ثبت شــده 
است، افزود: برخی از این 
رویدادها سالیان درازی بود 
که برگزار می شد، اما برخی 
دیگر مثل رویــداد آفتاب 
خور و بیابانک برای اولین بار برگزار و ثبت 
شــدند. این رویدادها می توانند موجب 
جذب گردشگر شــوند و از این موضوع 

اطالع داریم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی اســتان اصفهان ادامه داد: 
جشــنواره گالب گیری در قمصر کاشان 
نمونه خوبی از رویدادهایی اســت که به 
رویدادی گردشــگری بدل شده و امروز 
یک نمونه کامل از رویدادی اســت که به 

سودرسانی رسیده است.
الهیاری با بیان اینکه باید برای توریست ها 
در شــهرهایی که اقامت می کنند برنامه 
داشته باشیم و جاذبه بیشتر ایجاد کنیم، 
تصریح کرد: موضوع گردشــگری شبانه 
دارای محدودیت ها و مشــکالتی است، 
این مهم نیازمند برنامه ریزی مفصلی است 
که انجام بپذیرد و باید محورهایی اساسی 
 در شهر برای گردشــگری شبانه تعریف

 شــود. وی تاکید کرد: اصفهان بســتر 
الزم برای گردشگری شــبانه را دارد، اما 
زیرساخت های الزم را نیز باید داشته باشد. 

بحث محور پل مارنان تا پل شهرســتان 
یکی از محورهایی است که می شود در آن 
گردشگری شبانه را اجرایی کرد هرچند 
که نبود آب موجب کاسته شدن از حضور 
مردم شــده، اما می شــود با گردشگری 
شبانه چنین محوری را احیا کرد. مدیرکل 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 
دستی استان اصفهان حیات فرهنگی شهر 
و پویایی شهر را شرط اصلی گردشگری 
شبانه دانســت و گفت: باید سینماها و 
تئاترهای شبانه برای توریست ها فراهم 
باشد. در ایام مذهبی به خصوص محرم و 
صفر باید بتوانیم از این ظرفیت ها استفاده 

کنیم، اما نیازمند عزمی جدی است.
الهیاری بــا بیان اینکه در مــورد احیای 
گردشگری شــبانه در اصفهان بارها در 
جلسات نقد و بررسی شده است و حتی 
محورهای آنها نیز بارها مورد بررسی قرار 
گرفته است، اظهار کرد: در موضوع احیای 
گردشگری شبانه اصفهان اتفاق نظر وجود 
دارد، اما این موضوع نیازمند برنامه عملی 
است و اگر چنین برنامه عملی وجود داشته 
باشد میراث برای همکاری آمادگی کامل 

دارد.

  اصفهان، غافل از گردشگری شب
در دنیا شهرهایی هستند که به اصطالح 
شب ها نمی خوابند، از نیویورک و پاریس 
و مادرید تا همین دبی و اســتانبول در 
همسایگی کشورمان ایران، گردشگری 
شــب از آن مدل گردشگری هایی است 
که هم موجــب درآمدزایی بــی اندازه 
شهرها می شود و هم از سوی دیگر امنیت 
شب های شهرها را به دنبال دارد، اما در 
ایران هیچ شهری تاکنون به معنای واقعی 
به دنبال شهر 24 ســاعته نبوده، شاید 
تهران مدتی است در این زمینه گام هایی 
برداشته، اما در شهری مثل اصفهان که 
می تواند مستعد گردشگری شبانه باشد 
کســی تاکنون فکری نکــرده و به این 

موضوع توجهي نشده است.
گویی در اصفهان همه از شب غافل اند به 
جز ناحیه اندکی در منطقه جلفا اصفهان 
که شب ها زنده است، هرچند که نمی توان 
به آن محله شبانه اطالق کرد. مابقی شهر 
اصفهان در شب تا ۱2 بامداد که زیر چرخ 

ماشین ها است و از آن ساعت به بعد نیز شهر 
به سکوتی عمیق فرو می رود. این در حالی 
است که حداقل می توانیم برای گردشگران 
خارجی پتانسیل های شب اصفهان را فعال 
کنیم و در این زمینــه گام های کوچکی 
برداریم، گام هایی که ظاهرا قرار نیست در 

اصفهان برداشته شوند. 
مریم هدائیان - رییس جامعه تورگردانان 
اصفهان معتقد است شب پتانسیل ها و 
جاذبه های مهمی برای گردشگران در دل 
خود دارد و بخش عمده ای از جاذبه های 
گردشگری شهری مثل اصفهان می تواند 
در شب انجام شود. در نیمه دوم سال یعنی 
مهر و آبان ماه و همچنین اسفند ماه که 
فصل حضور گردشگران خارجی در ایران 
و اصفهان است، درســت در زمان هایی 
قرار دارد که شب های بلندی داریم، اما 
متاسفانه آن طور که باید از این پتانسیل 
اســتفاده نمی کنیم او ایــن موضوع را 
مطرح می کند و ادامه می دهد: برخی از 
بناهای مهمی که می تواند شباهنگام نیز 
جاذب باشــند برای مدت زمان کوتاهی 

باز هستند. 

    

بگی با بیان اینکه متقاضیانی که خواهان استفاده از این بخشودگی 
هستند باید شرایطی داشته باشند، آنها را داشتن مجوز بهره برداری 
یا پایان کار یا جواز کسب عنوان کرد و گفت : اگر واحدی در حال 
نصب ماشین آالت خود و فعال است نیز می تواند از این بخشودگی 

بهره مند شود.
وی درباره چگونگی اعمال بخشودگی نیز توضیح داد : اگر واحدی 
قصد تسویه حساب ۱00 درصد جرایم را داشته باشد مشمول 80 
درصد بخشودگی و اگر قصد تسویه حســاب ۵0 درصد جرایم را 

داشته باشد مشمول 60 درصد بخشودگی می شود.
بگی با بیان اینکه شــرکت شــهرک های صنعتی اصفهان، رتبه 
نخست کشور در تعداد قرارداد و مساحت فروش زمین در سال های 
گذشته را دارد، گفت : تامین زیر ساخت های الزم برای واحدهای 
صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان و ارائه خدمات 
حمایتی به صنایع کوچک و متوسط از مهمترین رسالت های این 

شرکت است. 
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان با بیان اینکه بیش 

از 90 درصد صنایع استان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می 
دهند، افزود : در زمان حاضر بیش از پنج هزار و ۵00 واحد صنعتی، 
تولیدی و خدماتی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان مستقر 
هستند. 76 مجوز ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی در استان اصفهان 
صادر شده که تاکنون از میان آنها 70 شهرک و ناحیه صنعتی با 

اشتغال بیش از ۱20 هزار نفر به بهره برداری رسیده است.
اصفهان با ۱2 هزار هکتار مساحت شهرک ها و نواحی صنعتی از نظر 

تعداد و اراضی مقام نخست را در کشور دارد.

واحدهایمستقردرشهرکهایصنعتیاصفهانمشمولبخشودگیمیشوند
 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان از اعمال بخشودگی جرایم پرداخت نکردن بدهی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان تا پایان آبان سالجاری خبر داد. محمد جواد بگی بیان کرد: تعدادی از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان اصفهان به دلیل پرداخت نشدن کامل حق انتفاع و بهره برداری زمین، مشمول جریمه شده اند. وی اضافه کرد : شرکت شهرک های صنعتی اصفهان 

برای حمایت از تولید در استان، بخشودگی جرایم این واحدها را تا پایان امسال در دستور کار خود قرار داده است.

»شینینگ«چینعالقهمندسرمایهگذاریدرکاشاناست
معاون شهردار شینینگ استان شانگهای چین گفت: با توجه به وجود نقاط مشترک سرمایه گذاری بین 

شهرهای شینینگ و کاشان، آمادگی برای سرمایه گذاری در این منطقه وجود دارد.
لی جیان چینگ روز دوشنبه در دیدار با رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان افزود: 
امید می رود که پس از امضای تفاهم نامه ای با مسئوالن کاشان، زمینه همکاری بین شهرهای شینینگ 

و کاشان آغاز شود.
 وی با اشاره به وجود کارخانه های فرش ماشینی در شهرهای کاشــان و شینینگ بیان کرد: این دو شهر 

می توانند همکاری زیادی در زمینه تولید و تجارت این محصول داشته باشند.
یک عضو اتاق بازرگانی شینینگ نیز در این دیدار، هدف از سفر به کاشان را پیرو تاکید رییس جمهوری چین مبنی بر احیای 

جاده ابریشم و شعار ایجاد جاده کمربند عنوان کرد و گفت: استان های اصفهان و شانگهای مانند بسیاری از نقاط واقع در مسیر جاده 
ابریشم از نزدیکی اقتصادی و اهمیت بسزایی برخوردار هستند. 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان نیز در این دیدار عنوان کرد: این منطقه قطب اصلی تولید فرش ماشینی در ایران 
است که ساالنه ۱00 میلیون مترمربع محصول با کیفیت به کشورهای گوناگون صادر می کند.

کوثر بابایی
ســرمقــاله
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بازگشت الیحه مناطق ویژه اقتصادی به شورای نگهبان پس از رفع اشکال
نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان در مجلس شورای اسالمی گفت: مقرر شده تا مصوبه مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس رفع اشکال شده و پس از تصویب، دوباره به شورای نگهبان 

ارسال شود.
اکبر ترکی اظهارکرد: الیحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سوی دولت ارائه شد و نمایندگان مجلس نیز 

اقدام به افزایش این مناطق و تصویب آن نمودند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: بر اساس الیحه پیشنهادی دولت ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی 

و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی شده بود، اما بر اساس مصوبه مجلس حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی به موجب 
اصالحات مجلس به ۱۰۳ منطقه افزایش پیداکرد. ترکی اضافه کرد: باوجود چنین تغییراتی، مصوبه مزبور از سوی شورای نگهبان پذیرفته 
نشد و برگشت داده شده اما این مصوبه قرار است در کمیسیون اقتصادی مجلس رفع اشکال شده و پس از تصویب دوباره به شورای نگهبان 

ارسال شود. وی در رابطه با دلیل انتخاب فریدن به عنوان یکی از مناطق ویژه اقتصادی پیشنهادی، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی همچون 
زیرساخت های مناسب، منابع اقتصادی و فاصله از مرکز استان اصفهان در چهار شهرستان غرب این استان شامل فریدن، فریدون شهر، چادگان 

و بویین میاندشت، پیشنهاد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در غرب استان به مرکزیت فریدن داده شد.

تداوم ارسال ذغال سنگ به ذوب آهن اصفهان
انجمن ذغال سنگ ایران از ازسرگیری ارسال ذغال سنگ به ذوب آهن اصفهان خبر داد.

  انجمن ذغال سنگ ایران از اول آبان ماه ارسال ذغال سنگ به ذوب آهن اصفهان را متوقف کرده و علت 
آن را افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی در هزینه تجهیزات و ملزومات معادن، افزایش قیمت جهانی ذغال 
سنگ و همچنین افزایش قیمت ذغال سنگ وارداتی بر مبنای نرخ ارز نیما عنوان کرده و خواستار تعیین 

نرخ جدید برای ذغال سنگ شده بود.
در چنین شرایطی محمد مجتهدزاده » رییس انجمن ذغال سنگ ایران « از ازسرگیری تحویل ذغال سنگ به 

کارخانه ذوب آهن اصفهان خبر داد و گفت:   با توجه به این که امکان تعیین قیمت عادالنه و مناسب برای ذغال سنگ 
تولید داخل از سوی معاونت معدنی وزارت  صنعت، معدن و تجارت فراهم شده، ارسال ذغال سنگ به ذوب آهن اصفهان از 

روز پنجشنبه سوم آبان از سر گرفته شد. وی با بیان این که فضای مذاکرات انجمن ذغال سنگ و ذوب آهن اصفهان امیدوارکننده است،  اظهار 
کرد: فعال در حال انجام مذاکرات فنی و اقتصادی بین انجمن ذغال سنگ و  ذوب آهن اصفهان هستیم اما پیش بینی می کنم این مذاکرات پیش 
از پایان آبان ماه به نتیجه برسد. مجتهدزاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر قراردادها تغییر پیدا نکرده و ذغال سنگ با همان قیمت گذشته 

ارسال می شود، اما پیش بینی می کنیم که برای تعیین قیمت مناسب به توافق برسیم.

خبرهای دو خطیصادرات

 ازآنجاکه پیشــرفت اقتصادی در سایه تقویت تولیدو هدایت 
صحیح منابع مالی اتفاق می افتد،مالیات برعایدی ســرمایه 
به عنوان ابزار هدایت نقدینگــی می توانداثرات مفیدی برای 

اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
یکی از جدی ترین مشکالت پیش روی تولید و پیشرفت اقتصادی 
در ایران، وجود بازارهای غیرمولِد موازی  با بخش تولید است. 
این دست فعالیت ها به دلیل ریســک پایین و بازدهی باال در 
کوتاه مدت، در مقایسه با سرمایه گذاری در بخش های تولیدی 
که عموما دارای بازدهی های کمتر و پرریسک تری در بلندمدت 

هستند حائز جذابیت بسیار بیشتری است. 

تسنیم
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به دنبال راه حل های 
متنوع برای جبران 
کاهش قدرت خرید 

کارگران هستیم

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با 
اشاره به کاهش قدرت خرید جامعه 
کارگری گفت: باید در نشست های 
ســه جانبه شــورای عالی کار راه 
حل های متنوع برای جبران عقب 
ماندگی دســتمزد تا معیشت پیدا 
کنیم. محمد شریعتمداری درباره 
برنامه عملیاتی وی برای جبران عقب 
ماندگی دستمزد کارگران از معیشت 
گفت: اصل موضوع این اســت که 
حتما با توجه به شرایط اقتصادی روز، 
ما باید به موضوع معیشت بر اساس 
آنچه که در قانون کار ذکر شده در 
نشست های سه جانبه در شورای 
عالی کار بپردازیم. وی تاکید کرد: 
بررسی وضعیت معیشتی کارگران 
در شــورای عالی کار کامال مقبول 
است و من هفته آینده جلسه شورای 
عالی کار را با دســتور کار بررسی 
راهکارهای جبرانی کاهش قدرت 
خرید کارگران برگزار خواهم کردم.

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
افزود: اما اینکه بتوان در نشســت 
هفته آینده شــورای عالی کار فورا 
در خصوص جبران فاصله دستمزد 
تا معیشــت تصمیم گیــری کرد 
قطعا غیــر مقدور اســت و باید در 
نشست های سه جانبه این شورا راه 
حل های متنوع برای افزایش قدرت 

خرید جامعه کارگری پیدا کنیم.
 بر اساس محاســبات نمایندگان 
کارگری به اســتناد آمار رسمی از 
متوســط افزایــش قیمــت اقالم 
خوراکی، دســتمزد فعلی کارگران 
۳۲ تا ۳۳ درصد هزینه معیشــت 

خانوار را پوشش می دهد. 
به اعتقاد نمایندگان کارگری عضو 
شــورای عالی کار، قــدرت خرید 
کارگران در سال ۹۱ بعد از گذشت دو 
سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه، 
به شــدت کاهش یافت به طوریکه 
در آن سال دستمزد کارگران فقط 
۳۷ درصد از هزینه های کارگری را 

پوشش می داد. 
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زیرانداز بیشترین صادرات ایران؛

جزیره موریس مرکز 
صنایع دستی ایران 

می شود
معاون صنایع دستی 
و هنرهای ســنتی 
با اشــاره به اینکه 
موضوع بیمه صنعتگران شهری در حال 
حاضر روی میز رییس ســازمان برنامه و 
بودجه است، به تشریح معرفی و نمایش 
هنرهای سنتی ایران در بازارهای جدید 
از جمله جزیره موریس و شــهر پاریس 

خبر داد.

 پویا محمودیان در برنامه روی خط خبر شبکه 
خبر سیما به تشــریح وضعیت صنایع دستی 
کشــور پرداخت و اظهار داشــت: در شش ماه 
نخست سال ۱۰۷ میلیون دالر صنایع دستی 
صادر شده است که در ۱۱ گروه کاالیی صنایع 
دستی، زیراندازها باالترین سهم صادرات را به 

خود اختصاص داده اند.
وی تصریح کرد: آنچه بخش خصوصی صنایع 
دســتی از دولت انتظار دارد، اعتماد و آرامش 
در محیط کار اســت، با توجه به نوسانات بازار 
ارز ســازمان میــراث فرهنگــی در مکاتبه با 
معاون اول رییس جمهوری خواستار معافیت 
صادرکنندگان صنایع دســتی از الــزام ارائه 
ارز حاصل از صادرات به ســامانه نیما شــد که 

خوبشختانه 
با این درخواست موافقت شد.

محمودیان اضافه کرد: همچنین ممنوعیت ورود 
صنایع دستی خارجی به کشور از دیگر اقداماتی 
بود که سازمان میراث فرهنگی برای حمایت از 
تولیدکنندگان و صنعتگران این عرصه اجرایی 
کرد، تزریق منابع مالی و تســهیالت بانکی نیز 
برای افزایش ســرمایه در گردش حوزه صنایع 
دستی از سوی سازمان میراث فرهنگی اجرایی 

شده است.
معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی افزود: 
در تفاهم نامه ای با بانک گردشــگری اعطای 
تسهیالت با نرخ ۱۰ درصد به تجار و بازرگانان 
حوزه صنایع دستی مورد موافقت قرار گرفت و 
در حال حاضر پرونده ارائه این تسهیالت در حال 
پیگیری است، براساس اولویت هایی که سازمان 
میراث فرهنگی مشخص می کند افراد به بانک 
معرفی می شوند و از تسهیالت استفاده می کنند.

وی افزود: حفظ مســتمر حضور در بازارهای 
جهانی از دیگر اقداماتی است که سازمان میراث 
فرهنگی در حوزه صنایع دســتی در دســتور 
کار دارد، به رغم وجود مشــکالت برای حضور 
تولیدکنندگان و صنعتگران صنایع دستی در 
نمایشگاه ها و بازارهای خارج از کشور، بسته های 
حمایتی از سوی سازمان میراث فرهنگی طراحی 

و آماده شده است.
محمودیان گفت: با تغییر ریاست بانک مرکزی، 
بخش نامه ای برای بررسی دوباره سامانه نیما 
ابالغ شده است، امیدواریم به دلیل آسیب پذیر 
بودن حوزه صنایع دستی، معافیت این بخش 
از الزام ارز حاصل از صادرات ادامه داشته باشد، 

چراکه این اقدام تاثیرگذاری بســیار خوبی 
برای صادرکنندگان دارد، از ابتدای امســال 
صادرکنندگان بسیاری که در سایر بخش های 
فعالیت می کردند، صنایع دســتی را نیز وارد 
بسته صادراتی خود کرده اند و این اقدامات در 

رشد و رونق این حوزه تاثیر بسزایی دارد.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی تصریح 
کرد: با توجه به ناکافی بودن بودجه تبلیغات ما 
باید از سایر ابزارها و امکانات برای معرفی و فروش 
صنایع دستی استفاده کنیم، استفاده از ظرفیت 
ایرانیان خارج از کشور و همچنین سفارت خانه ها 
یکی از این ابزارها اســت، همچنین ما از ایجاد 
مراکز دائمی صنایع دستی در خارج از کشور نیز 
حمایت می کنیم، سازمان میراث فرهنگی برای 
در اختیار گرفتن دو مــکان در جزیره موریس 
و شهر پاریس مکاتباتی را آغاز کرده است، اگر 
این دو مکان در اختیار حوزه صنایع دستی قرار 
بگیرد می توانیم با معرفــی و نمایش هنرهای 
سنتی ایران بازارهای جدیدی را برای این حوزه 

ایجاد کنیم.
محمودیان اضافه کرد: ایران بــه لحاظ تولید 
صنایع دســتی، جایگاه ســوم را در دنیا دارد و 
از بین ۲۹۷ رشته صنایع دستی، برخی رشته 
ها منحصر به ایران اســت و هیچ کشوری توان 
تولید این آثار را ندارد، اما از نظر جایگاه تجاری تا 
پایان سال گذشته کشور ما رتبه ۳۰ را در اختیار 
داشت، هرچند که اگر ارتباط سایت های تجارت 
الکترونیک داخل با خارج از کشور برقرار شود 

بدون شک این رتبه ارتقا پیدا می کند.
وی همچنین با اشاره به مدل خانه ایرانی، گفت: 
مدل خانه ایرانی یکی از مدل های موفق است 
که با اســتقبال در داخل و خارج کشور روبرو 
بوده است، خانه ای که از صفر تا صد آن به غیر 
از وسایل الکترونیک، از صنایع دستی و هنرهای 
سنتی ایرانی است، این طرح در چند نمایشگاه به 
اجرا درآمده اما هنوز به شکل کامل اجرایی نشده 
است. معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی 
اضافه کرد: طرح تجاری سازی صنایع دستی که 
از زمان ریاست دکتر مونسان در سازمان میراث 
فرهنگی آغاز شده اســت، دنبال می شود، این 
طرح از بسته بندی، برندسازی، تغییر کاربری، 
بازاریابی و موارد بسیار دیگری را در بر می گیرد 
که تمام این موارد به شــکل موازی دنبال می 
شوند، خوبشختانه در سی امین نمایشگاه صنایع 
دستی شاهد فواید و عوارض مثبت طرح تجاری 
سازی بودیم و تغییرات در بسته بندی و تغییر 

کاربری صنایع دستی مشهود بود.
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 ضمــن آنکه ریســک ها 
و دردســرهای انجــام 
فعالیت های مولد در کشور 
ازجمله هزینه های ثابت 
بنگاه، بیمه، اســتاندارد، 
ریسک فروش محصول و... 
نیز کفه ترازو را به سمت 
بخش های غیرمولد ســنگین تر نموده و 
انگیزه برای فعالیت در بخش های مولد را 

کاهش می دهد.
بنابراین طبیعی اســت در شرایط فعلی 
بخش قابل توجهی از نقدینگی کشــور 
به ســمت فعالیت های غیرمولد جاری 
شود. یکی از بهترین ابزارها برای کنترل 
سوداگری و هدایت نقدینگی، مالیات بر 
عایدی سرمایه اســت درواقع مهم ترین 
پیامد مالیات بر عایدی سرمایه، تخصیص 

بهتر و کاراتر منابع است.

ازآنجایی که رشد سرمایه گذاری و پیشرفت 
موثر اقتصادی در ســایه تقویت تولید و 
هدایت صحیح منابع مالی اتفاق می افتد، 
مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک ابزار 
هدایت نقدینگــی می تواند اثرات مفید و 
موثری برای اقتصاد کشور به همراه داشته 
باشد که در ادامه به توضیح و تشریح این 

پایه مالیاتی پرداخته خواهد شد.

  آسیب های سفته بازی و سوداگری 
در بازار مسکن

یکی از مضرترین فعالیت های غیرمولد ، 
ســفته بازی و احتکار در بازارهای دارایی 
به ویژه مســکن و زمین است. سفته بازان 
و محتکران بــا خرید ملــک و امتناع از 
عرضــه باعث افزایش قیمت می شــوند.

پس از افزایش قیمت بخشــی از دارایی 
خود را فروخته و بــدون ایجاد هیچ گونه 
ارزش افزوده ای کســب ســود می کنند.

باوجود ســود باال در بازارهای غیرمولد و  
ازآنجایی که بازارهای مولد دارای ریسک 
باال و جذابیت پایین هستند نقدینگی به 
بخش غیرمولد جذب می شــود .انحراف 
نقدینگی به ســمت بخش های غیرمولد 
آسیب های متعددی برای اقتصاد خواهد 

داشت.
عرفــان قمی، کارشــناس اقتصــادی ، 
مهمترین آسیب های ناشــی از انحراف 
نقدینگی به سمت بخش های غیرمولد 
را تضعیف بخش مولد اقتصــاد، افزایش 

تورم عمومی و تقویت چرخه های رکود 
در اقتصاد نام بــرد و توضیح داد: تضعیف 
بخش مولد اقتصاد به این معنی که بخش 
قابل توجهی از قدرت سرمایه گذاری اقتصاد 
ایران به جای ورود به بازارهای مولد صرف 
فعالیت های مذکور شده است. این رفتار 
اقتصادی نه تنها  در نظام بانکی و اشخاص 
دارای نقدینگی کالن مشاهده می شود، 
بلکه ســود مازاد بســیاری از بخش های 
تولیدی هم جذب فعالیت های غیر مولد 
شــده اســت. وی در مورد اینکه چگونه 
انحراف نقدینگی به سمت بخش غیرمولد 
منجر به افزایش تورم عمومی می شــود، 
گفت:  افزایش سطح قیمت ها در بازارهای 
دارایی به واسطه فعالیت های سوداگری و 
سفته بازی موجب افزایش تورم عمومی 
کشور می شــود. افزایش قیمت زمین از 
یک سو  باعث رشد هزینه مسکن در سبد 
خانوار می شود و  از ســوی دیگر  موجب 
افزایش هزینه  اجاره ملک در  بنگاه های 
اقتصادی می شود. مجموع دو اتفاق مذکور 
منجر به افزایش قیمت کاالها و رشد تورم 

عمومی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در توضیح اینکه 
انحراف نقدینگی چگونه منجر به تقویت 
چرخه های رکود در اقتصاد می شود، گفت: 
با شــکل گیری فعالیت های سوداگرانه، 
کشوری مثل ایران که در وضعیت رکود 
تورمی قرار دارد،  چرخه های رکودی اش 
طوالنی تر و بازدهی تولید نزولی می شود 

و در این وضعیت بیکاری و نا اطمینانی در 
اقتصاد گسترش پیدا می کند.

  راهکارهای کنترل ســوداگری و 
سفته بازی در بازار مسکن

یکی از  مهم ترین ابزارهای سیاستی برای 
هدایت نقدینگی و کنترل سوداگری در 
بازار ، مالیات  است که استفاده از مالیات  در 
کشورهای مختلف جهان تجربه شده است.

قمــی در مــورد انــواع مالیاتــی که در 
کشورهای مختلف برای کنترل سوداگری 
و ســفته بازی در بازارهای مختلف وضع 
شده است، گفت: مالیات بر دارایی، مالیات 
بر خانه هــای خالی، مالیات بــر عایدی 
ســرمایه و مالیات بــر ارزش زمین انواع 
مالیاتی هستند که در کشورهای مختلف 

برای کنترل ســوداگری در بازار دارایی 
تنظیم شده است. 

وی در توضیح  مالیات بر عایدی سرمایه 
گفت: دولت ها برای ایجاد فرصت ها و یا از 
میان بردن ضعف ها و تهدیدها در بازارها 
و بخش های متفاوت اقتصــاد، ابزارهای 
متنوعی دارنــد. آن ابزاری بــرای دولت 
باارزش تر است که بتواند در زمان کوتاه و 
با کمترین هزینه، بهترین اثربخشی را به 
نمایش بگذارد. چنین ابزارهایی به ندرت 
یافت می شوند. مالیات بر عایدی سرمایه 
ابزاری قدرتمند است که می تواند دولت 
را در جهت مدیریت منابــع در بازارهای 

گوناگون یاری کند.
 به طورکلــی مالیات بر عایدی ســرمایه  
عبارت اســت از مالیات بر سود حاصل از 

خریدوفــروش دارایی ها )اختالف قیمت 
فــروش و قیمت خریــد دارایــی(.  باید 
توجه داشــت که گروه هدف در اخذ این 
مالیات، افرادی هســتند که عالوه بر رفع 
نیازهای مصرفی خود، به منظور کســب 
سود ســفته بازانه، به خریدوفروش مکرر 
دارایی هایی از جنس مسکن می پردازند 
و همین باعث ایجاد نوسانات سهمگین 
در اقتصاد کشور می شود. نوسانات شدید 
قیمت ها امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری 
را از فعاالن اقتصادی می گیرد و زمینه را 
برای حضور ســوداگران مساعد می کند.  
قمی معتقد اســت که مالیات بر عایدی 
سرمایه با حذف انگیزه های سفته بازی و 
سوداگرانه موجب گسترش آزادی عمل 

تقاضای واقعی می شود.

یکی از  مهم ترین 
ابزارهای سیاستی 

برای هدایت نقدینگی 
و کنترل سوداگری 

در بازار ، مالیات  است 
که استفاده از مالیات  

در کشورهای مختلف 
جهان تجربه شده 

است.

      عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: آخرین فرصت مشموالن قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان برای ترک پست های خدمت 15 آذر ماه بوده و نظر مجلس در این زمینه تغییری نکرده است.

      مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: مردم بابت خرید مرغ های سنگین وزن، 
ساالنه سه هزار میلیارد تومان پول خود را به هدر می دهند.

      میانگین افزایش بهای لبنیات در مهر ماه امسال به حدود 9.7 درصد رسید که بیشتر از متوسط 
میانگین تورم 5.9 درصدی گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در این ماه است.

      رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: با وجود تعلیق فعالیت های رنو 
در ایران، ادامه تولید محصوالت این شرکت در داخل امکانپذیر است.

      با اعالم ضوابط بودجه سال 139۸، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۲0 درصد اعالم شده است؛ این 
رقم نشان می دهد که افزایش حقوق می تواند متغیر و سقف آن حتی باالتر از ۲0 درصد یا کمتر از آن باشد.
      بانک های مرکزی سراسر جهان به طال به عنوان جایگزینی برای دالر آمریکا که جایگاهش به دلیل 

سیاست تهاجمی واشنگتن در عرصه تجارت و ابهامات ژئوپلیتیکی تضعیف شده است، روی آورده اند.

راهی برای هدایت نقدینگی؛

مالیات بر عایدی؛کلیدی ترین ابزار کنترل سوداگری
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نشست استارت آپ های فعال نانو در صنعت برق برگزار شد
 در حاشــیه برگزاری ششــمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، اولین نشســت تخصصی
 استارت آپ های فعال حوزه نانو در صنعت برق با حضور متخصصین این حوزه و ایده پردازان فعال برگزار 

شد.
به گزارش ستاد توســعه فناوری نانو، گردهمایی بزرگ فعاالن استارت آپی در قالب فعالیت هایی نظیر 

برگزاری پنل های تخصصی فنی در حوزه نانو، ارائه محصوالت اســتارت آپی در فضای نمایشــگاهی و 
ارائه دستاوردها و ایده های نوین شرکت های دانش بنیان نانویی، برگزاری جلسات نشست و هم اندیشی با 

نمایندگان شرکت های متخصص و نقش آفرین در فضای استارت آپی، برگزاری کارگاه های آموزشی با محوریت 
روند شکل گیری استارت آپ های حوزه نانو، برق و انرژی، بررسی پیشران ها و موانع استارت آپ های این حوزه، چالش های 

موجود، علل موفقیت ها و شکست های استارت آپ ها و شتاب دهنده های این حوزه در ایران، برگزار شد.
در این خصوص دکتر حسام فالح آرانی رییس برگزاری این رویداد گفت: این رویداد به منظور دستیابی به اهداف و چشم اندازهای تعیین 
 شده در حوزه های مختلف صنعت برق، با حضور صاحبان ایده، کارآفرینان، صاحب نظران، نخبگان، اساتید و سرمایه گذاران استارت آپی

 برگزار شد.

ISFAHAN
N E W S

ریل گذاری معاونت علمی 
برای استارت آپ ها؛

هر محله یک کارخانه 
نوآوری

به گزارش  معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، علیرضا دلیری 
معاون توســعه مدیریــت و جذب 
سرمایه معاونت علمی در اختتامیه 
رویداد »تله پرومواستارت آپ ایوند« 
در راستای رشد شتاب دهنده ها در 
کشور گفت: اقتصاد دنیا همواره در 
حال سوق به سمت زیرساخت های 
دانش و فناوری است. شرکت های 
بزرگ دنیا هم امروزه در این حوزه 
فعال هستند. کشور ما نیز از این راه 

جدا نیست.
وی بیان کرد: زمانی شــرکت های 
بزرگ ایران فوالد، مــس و خودرو 
بود، اما امروزه آن شرکت ها بایگانی 
شده اند و شرکت های استارت آپی، 
دانش بنیــان فعــال در حوزه های 
نانوفنــاوری، بیوتکنولوژی و غیره 
به رشد رسیده اند. حرکت جوانان 
موجب اثبات این حوزه شده و فضای 
کسب وکار در جامعه را متحول کرده 

است.
دلیری علت این امــر را دارا بودن 
نیروی انسانی خوب در ایران دانست 
و افزود: اقبال از حوزه فناوری خوب 
بود و با برنامه ریــزی دولت، جامعه 
ســرمایه گذاری کشور پذیرفت که 
بستر مناســب برای تزریق منابع 
مالی، حوزه فناوری و دانش خواهد 
بود.  به طوری که هرروز شاهد ایجاد 
شتاب دهنده توسط هلدینگ های 
بزرگ اقتصادی هســتیم. نه تنها 
هلدینگ های خصولتــی به دنبال 
سرمایه گذاری در این حوزه هستند، 
بلکه نهادهای پولی نیــز به این راه 

سوق پیدا کرده اند. 
 وی در راســتای ســرمایه گذاری 
 خطرپذیر در حوزه های استارت آپی

 و دانش بنیــان گفــت: در مرحله 
 نوپایی باید شرکت های استارت آپی

 را بــا ســرمایه گذاری خطرپذیر 
حمایت کرد نه وام دهی، چراکه وام 
دادن به آنها خیانت است. سرمایه 
حمایتی با استفاده از این روش از این 
شرکت های نوپا نیز کم نیست، فقط 

نیاز به فهم و توجیه منابع دارد.
معاون توســعه مدیریــت و جذب 
ســرمایه معاونت علمــی اقدامات 
معاونت علمی در این حوزه را در قدم 
نخســت راه اندازی سرمایه گذاری 
صندوق های جسورانه عنوان کرد و 
افزود: تا امروز حدود ۱۵ صندوق در 
این حوزه راه اندازی شده و به همین 
میزان نیز درخواست در نوبت داریم. 
وی ادامه داد: عالوه بر قدم گذاشتن 
در این حوزه، مــدل آن را نیز باید 
به خوبی از نمونه هــای موفق دنیا 
الگوبــرداری کرد. ضمــن این که 
ســرمایه گذاری خطرپذیر باید از 
طریق شرکت های خصوصی صورت 
گیرد نه دولتی. حتی شرکت های 
خصولتی نیز نباید مستقیم در این 
راه ســرمایه گذاری کنند. لذا باید 
ســرمایه خود را به  این صندوق ها 

تزریق  کنند.
دلیری به فعالیت فرابورس در حوزه 
دانش بنیان و اســتارت آپی اشاره 
 کرد و گفت: هرچند در بورس ایران 
قدم های خوبی برداشــته شــده، 
اما هنوز کمی ســنتی است. بستر 
فناوری های روز دنیا باید بیشتر در 
این حوزه جای باز کنــد. در کمتر 
کشوری تابلو بورس ایده وجود دارد 
اما ایران آن را راه اندازی کرده است. 
بااین وجود برای ســرمایه گذاران 
ســرمایه گذاری در این حوزه ساده 

نیست.
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برای اینکــه کار کردن 
در خانــه بــرای شــما 
موفقیت آمیز باشــد، در 
ایــن مقالــه ۱۰ توصیه 
داریــم کــه به شــما 
کمــک می کند تــا به 
طور مــداوم، منظم و با 
 انگیزه در خانه، کارتان را انجام دهید.

  ۱. انتخاب قسمتی از خانه به عنوان 
محل انجام کار

اگر شما اتاق کار یا حتی میز کوچکی 
مخصوِص کار داریــد، حتما آن را فقط 
برای همین کار در نظر بگیرید. در این  
صورت، راحت تر می توانید کار کنید و در 
پایان روزِ کاری، بدون اینکه کار و زندگِی 
شخصی تان با هم تداخل پیدا کند، کار 
را تمام کنید. مکانی را انتخاب کنید که 
از هیاهو به دور باشــد، حتی می توانید 
گوشه ای از پارکینگ یا زیرزمین را به 

عنوان دفتِر کار انتخاب کنید.

  ۲. در ساعت های مشخصی کار 
کنید

ســاعت های کارِی منظمــی را برای 
خود در نظر بگیرید. دست شما در این 
انتخاب باز است، هر ساعتی که برای تان 
راحت تر اســت درنظر بگیرید. در این 
ســاعت ها، خود را موظف به انجاِم کار 
بدانید، طوری برنامه ریزی کنید که هم 
به موقع سِر کارتان بروید و هم به موقع 
محِل کار را ترک کنید. این کار به شما 

کمک می کند تا بین کار و زندگی خود، 
مرزهایی داشته باشید.

  ۳. فعالیت هــای کاری را به طور 
منظم ثبت کنید

شما جایی کار می کنید که اغلِب اوقات 
رییس و همکاران تــان را نمی بینید، 
بنابراین مهم اســت که حضوِر خود را 
به طور منظم ثبت کنیــد. برای تایید 
دریافِت رسیدها، ایمیل ارسال کنید، 
با همکارتان برای هماهنگی در پروژه 
تماس بگیرید و اعالم کنید در طول روِز 
کاری در دسترس هستید تا در صورت 

نیاز با شما در تماس باشند.

  4. زمانی را بــرای صرف ناهار در 
نظر بگیرید

زمانی برای صرف ناهار یــا برای زمان 
اســتراحت در نظر بگیرید. برای صرف 
ناهار بیرون بروید یا غذایی ســفارش 
دهید و یا غذایی را که دارید، گرم کنید. 
قبل از بازگشت، برای ادامه ی کار، انرژی 
خود را بازیابی کنیــد. خواهید دید که 
بقیه ی روِز کاری بسیار راحت تر سپری 

می شود.

  ۵. عادت های کاری را تغییر ندهید
در برابر وسوسه ی بیشــتر کار کردن 
یــا گرفتــن پروژه هــای بزرگ تر در 
ساعت هایی که در خانه کار می کنید، 
مقاومت کنید و بــه جدول زمان بندِی 

همیشگی ، وفادار بمانید.

  ۶. ســاعت های ترک کار را به 
حداقل کاهش دهید

شــاید، بخواهیــد برای ســُبک کردن 
برنامه ها در آخر هفته، ســاعت هایی را 
در طی روز از محل کار خارج شوید،  اما 
دیگر از شهر خارج نشوید. ممکن است 
در حیــن ســاعت های کاری، ایمیل یا 
تماِس پیش بینی نشده ای داشته باشید 
و یا وضعیتی پیش بیاید که مجبور شوید 
فورا در محل کارتان حاضر شوید. سعی 
کنید زماِن خروج از محــِل کارتان را به 

ساعِت ناهار یا استراحت موکول کنید و یا 
خروج خود را به اعضای تیم اطالع دهید و 
بگویید که برای جبران زمانی که نبوده اید 

به زودی کارتان را تکمیل خواهید کرد.

  ۷. روال عادی زندگی تان را حفظ 
کنید

کارهــای معمول روزانــه مانند صرف 
صبحانه، خرید یا شــام خوردن را کنار 

نگذارید. هر کاری را سر جاِی خودش 
نگه دارید، درســت مانند زمانی که به 
محــل کار خود می رفتیــد، اینطوری 
خیلی زود از کار کردن در منزل خسته 

و عصبی نمی شوید.

  ۸. حداقل روزی یک بار از خانه 
خارج شوید

با وجود راحتِی خرید آنالین و تحویِل 
اجناس درب منزل، باز هم اگر شــد، 
پیاده روی را ترک نکنید. شاید در خانه 
ماندن برای  شما راحت تر باشد اما سعی 
کنید برای خرید، پیــاده روی یا حتی 

رانندگی از خانه خارج شوید.

  ۹. برای نگهــداری از کودکان و 
کارهای جانبی داوطلب نشوید

اگرچه شــما در خانه هســتید اما از 
مراقبت از کودکان یا حیوانات خانگی در 
ساعت های کاری اجتناب کنید. هرچند 

که کار خداپسندانه  ای است اما همیشه 
ممکن است نیاز باشــد تا ساعت هایی 
را روی کار خود تمرکز داشــته باشید. 
در ســاعت هایی را کــه قبــال صرف 
رفت و آمد می کردیــد، می توانید این 
 کارها را انجام دهید و به دیگران کمک

 کنید.

  ۱0. مانند حرفه ای ها عمل کنید
اینکه شما در منزل کار می کنید،  دلیل 
نمی شــود که لباس راحتی بپوشید یا 
لباس مناســب برای دیدارهای کاری 
نداشته باشید. اگر مرتب و خوش پوش 
باشــید، تماس هــای کاری را به طور 
حرفه ای تر دنبــال خواهید کرد و نتایج 
بهتری خواهید داشت. اینکه در منزل 
نشســته اید و لباس راحتی پوشیده اید 
دلیــل نمی شــود بیــش از حــد در 
 تماس های کاری هم احســاس راحتی 

کنید.

همیشه می توان با انگیزه بود؛   

۱۰ نکته برای کسانی که می خواهند کسب و کار خانگی داشته  باشند

کارهای معمول روزانه 
مانند صرف صبحانه، 

خرید یا شام خوردن را 
کنار نگذارید. هر کاری 

را سر جاِی خودش 
نگه دارید، درست 

مانند زمانی که به محل 
کار خود می رفتید، 

اینطوری خیلی زود 
از کار کردن در منزل 

خسته و عصبی 
نمی شوید.

کار کردن در خانه، رویایی با مزایای فوق العاده  اســت. در 
این رویا مزایایی ماننــد عدم نیاز به حضــور فیزیکی در 
محل کار یا پوشیدن لباس رســمی، رنگ واقعیت به خود 
می گیرد. بنابراین تعجبی ندارد که افراد زیادی تمایل داشته 
باشــند، به جای حضور در محیط کار، از خانه، کارهای شان 
را انجام دهند.اما از طرفی، این مهم است که مرزهایی برای 
انجام کار و زندگــی معمولی در خانه قائل شــویم، تا رواِل 
کاری منظم و قابل قبولی ایجاد کنیم و همیشــه باانگیزه 
باشــیم. در این مقاله با ۱0 نکته طالیی بــرای کار کردن در 
 خانه و داشــتن کســب و کار خانگی آشــنا می شوید.

 
استارت آپ

بررسی تاثیر مشوق های مالی و اجتماعی بر استارت آپ ها 

پول تنها روش برای نگه داشت مشتریان نیست !

در چند سال اخیر اســتارت آپ های زیادی در ایران به منظور ایجاد 
بستری برای مشارکت کاربران راه اندازی شده است. به عنوان مثال 
یکی از این استارت آپ ها پلت فرم تبلیغاتی را راه اندازی کرده بود که با 
مشاهده تبلیغات به شما مبلغی به عنوان پاداش نقدی پرداخت می کرد. 
در ابتدای راه اندازی این پلت فرم به مدیرعامل این شرکت پیامی دادم 
و بیان کردم که بزرگترین چالش در توسعه پلت فرم طراحی شده، رشد 

متوازن عرضه و تقاضا است.

 به بیان دیگر گذاشتن تبلیغ در این سایت هنگامی جذابیت دارد که به میزان 
کافی دیده شود و اگر تعداد مشاهده کننده تبلیغات به اندازه کافی نباشد، برای 

شرکت ها تبلیغات در این پلت فرم جذابیتی ندارد. 
همین اتفاق در سمت مشاهده کنندگان نیز وجود دارد و اگر تبلیغی برای دیدن 

وجود نداشته باشد و یا تعداد تبلیغات جذب 
شده نیز به اندازه کافی نباشد برای مخاطبان 

حضور در این پلت فرم جذابیتی ندارد.
اما پس از بررسی بیشــتر به این نکته رسیدم 
که این پلت فرم ذاتا مشــکلی در رشــد خود 
دارد که هیچ ارتباطــی به میزان عرضه و تقاضا 
ندارد. مشــکل اصلی در شــیوه پاداش دهی یا 
 مشــوق های طراحی شــده برای این سیستم

 است.
 برای درک بهتر این موضوع بــه پلت فرم هایی 
 ،)Youtube( یوتیوب ،)Quora( مثل کوئرا
استک اور فلو )Stackoverflow( فکر کنید. 
برای کاربرانی که با این ســایت ها آشنایی ندارند 
باید عرض کنم که اینها همگی پلت فرم هایی برای 

مشارکت اجتماعی هستند.
 اولی برای پرســش و پاســخ، دومی برای ویدئو و 

سومی برای پاسخ به سواالت برنامه نویسان است. 
 نکــت

ه مهم این است که هیچ کدام از این سایت ها مشوق مالی مستقیم برای کاربران 
خود ندارند. به عبارتی شما برای پاسخ دادن به یک سوال یا دیدن یک ویدئو هیچ 

پولی دریافت نخواهید کرد. 
اما ایــن طراحی بــه دلیل ندانســتن و یا کشــف نشــدن این ایده توســط 
 مدیــران این ســایت ها نیســت. بلکه آنهــا به نکته ای بســیار مهم دســت

 یافته اند!
مشوق های مالی اگر چه در نگاه اول بسیار کارامد به نظر می رسد اما به سرعت 
جذابیت خود را از دســت می دهند.  هنگامی که برای یک کار مشوق مالی در 
نظر می گیرید، افراد به سرعت وارد محاسبه هزینه و فایده کار خود می شوند و 
پاسخ دادن به پرسش، دیدن ویدئو، دیدن تبلیغات و … را به عنوان یک شغل و 
به نوعی اجبار در نظر می گیرند. هنگامی که درآمد ناشی از این کار را با درآمد 
عادی خود مقایسه می کنند به این نتیجه می رسند که این کار توجیه اقتصادی 

ندارد و از ادامه کار سر باز می زنند.
در عوض سایت های دیگر به سراغ مشوق های اجتماعی حرکت کرده اند. تعداد 
بازدید از ویدئوی ارسالی شــما، میزان پسندیده شدن توسط دیگران، بازخورد 
گرفتن از دوستان، شناخته شدن و کسب اعتبار از جمله محرک هایی هستند 

که در این سایت ها استفاده می شوند. 
نکته بسیار مهم دیگری که در مورد این محرک ها وجود دارد این است که این 
پاداش ها تکراری نیستند و در هر بار ورود ممکن است پاداش متفاوتی دریافت 

شود. 
به عبارت دیگــر در طراحی مکانیزم های پاداش دهی در سیســتم خود، که از 
جمله مهمترین مکانیزم های قابل طراحی در کسب و کار هستند، حتما به این 

نکات دقت نمایید:
پول الزاما بهترین مشــوق قابل استفاده نیســت و حتی ممکن است منجر به 
شکست ایده کسب و کار شما شود. به عنوان مثال نمونه پولی، کسب و کارهایی 
مانند کوئرا یا پلت فرم تبلیغاتی که در ابتدای متن ذکر شــد در دنیا ایجاد و با 

شکست مواجه شده است!
مکانیزم پاداش دهی شما باید بتواند جذابیت خود را برای کاربران حفظ نماید 
 که این کار با تغییر یافتن و پیــش بینی ناپذیر بــودن بازخوردها امکان پذیر

 است. 
به عنوان مثال با هر پاسخ در استک اور فلو شما می توانید بازخوردهای متفاوتی 
از برنامه نویســان زبده دریافت کنید و یا در ماشین های قمار از همین مکانیزم 

استفاده می کنند.
پاداش باید به میزان نامحدودی قابل دریافت باشد و کاربران را برای مدت طوالنی 
در کسب و کار شما حفظ نماید. به عنوان مثال سیستم پاداش دهی یوتیوب برای 
تولید کنندگان محتوا به این صورت اســت که ممکن است یک تولید کننده به 

درآمد چند ده هزار دالری به ازای یک ویدئو دست یابد.
بسیاری از کســب و کارهای نوپای ایرانی و یا اســتارت آپ ها به خیال این که 
نقصانی را در این شرکت ها کشف کرده اند شروع به طراحی سیستم های مشابهی 
می کنند. مانند پلت فرم های ویدئویی، سایت های پرسش و پاسخ و … که در 
سالیان اخیر در کشور ایجاد شده اند. غافل از اینکه پولی کردن این پلت فرم ها 

نتیجه ای جز محدود کردن رشد آن ها نخواهد داشت.

منبع : چطور
یـــادداشت
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،،
اینکه شما در منزل کار

 می کنید،  دلیل نمی شود 
که لباس راحتی بپوشید یا

 لباس مناسب برای دیدارهای کاری 
نداشته باشید. اگر مرتب و خوش پوش 

باشید، تماس های کاری را به طور 
حرفه ای تر دنبال خواهید کرد

اکوموتیو
یـــادداشت



My introduction to Iranian tea culture 
took place much further north, right 
where the precious leaves are produced 
and harvested, in the Caspian Sea-
lapped Gilan region. Arriving from the 
neighboring Ardabil province, you know 
you are in Gilan when you plunge into 
a cloud-wrapped lowland at the mercy 
of the winds blowing from the Siberian 
High, the Alborz mountain range, and 
the Caspian Sea, conspiring to produce 
heavy rains, high humidity and an endless 
stretch of lush greenery.
A crucial stop along the Silk Road, Persia 
eventually gave up on coffee and made 
tea consumption part of its social habits 
around the 15th century, mostly inspired 
by the Chinese and the Indian traditions. 
Native production didn’t start until the 
beginning of the 20th century when a 
young officer of the Ministry of Foreign 
Affairs on duty at the Iranian Consulate 
in Bombay came up with the idea of 
establishing the first tea plantations 
in his own country. Mohammad Mirza 
Kashef al-Saltaneh, the future mayor 
of Tehran, was only 30 years old at the 
time and today, Iranians owe to his 
enterprising zeal the introduction of 
what quickly became the nation’s favorite 
drink.
Waking the first morning in Lahijan, I was 
met not only by the inevitable fragrance 
of fresh tea brewing in the kettle that in 
Iran is traditionally left steaming on the 
stove but also by the lavish and verdant 
view from my friend’s house, the kind 
of epicurean land that evokes a life of 
opulence and earthly pleasure. “Welcome 

to Gilan, tea’s almost ready,” her mother 
greeted me, clearly proud of having 
access every year to the first harvest of 
the locally reaped black tea.
Challenging the common image of Iran 
as a desert land, Lahijan resembles a 
European city in both greenery and 
architecture, where the abundant 
rainfall was one of the reasons Khashef 
al-Saltaneh chose it to import the secrets 
of tea production he had gleaned in 
British-ruled India. The city’s National 
Tea Museum exhibits a vast collection 
of relics and traditional tools laid out 
around the mausoleum of Khashef al-
Saltaneh himself.
Iran doesn’t really have a “tea trail” to 
follow. It’s more like a huge web that 
reaches the most remote corners of 
the country as well as its biggest cities. 
Leaving Gilan and heading for far more 
scorching and bare landscapes, it didn’t 
take me long to realize that there isn’t 
one Iran but many, each piece of scenery, 
custom and ethnic group colliding with 
each other through this dark-red brew 
even before there was a common idiom. 
In Tabriz, we were expected more than 
once to speak the local Azeri language 
before the official Persian, but not once 
did the opportunity to share a cup of 
tea go wasted or misunderstood, and 
in Tehran it didn’t matter how many 
meetings we had lined up in a day; no 
discussion ever began before sipping the 
national beverage.
From conference rooms to market stalls, 
from lunch to dinner to afternoon breaks, 
through laid-back evenings spent on 
carpets and large sofas covered with 
colorful cushions, the one thing that is 
never missing on Iranian tables is the 
silver tray carrying the cherished drink 
and an intricately decorated bowl full 
of “nabat,” the saffron-hued rock candy 
believed to possess healing properties 
such as relief for an upset stomach and 
headache. Gradually, the traditional tea 
houses where Iranians used to gather 
to talk about current affairs and listen 
to religious and literary tales are being 
adapted for more modern requirements 
— yet retaining their original charm — or 

replaced by the coffee shops that in big 
cities are becoming the favorite hangouts 
among young people.
As my journey through Iran continued, 
along with visiting the main landmarks 
and shopping for local handicrafts, my 
days were defined by those tea-sipping 
moments that better than anything 
else marked the different schedules I 
experienced.
I arrived in Yazd late into the evening, 
and while the workers of my hotel’s 
kitchen had already switched off the rice 
cooker and stashed the paring knives, 
the huge samovar standing quietly in the 
internal courtyard was still steaming on 
its gas burner and releasing the earthy 
fragrance of the last brew of the day. As 
Iran’s tourism industry burgeons, the 
traditional houses of Yazd’s historic 
Fahadan district have been turned 
into hotels that strive to both meet 
their guests’ needs and maintain an 
atmosphere redolent of a sophisticated 
bygone empire. Once the area of the 
house devoted to family gatherings 
where the members of extended clans 
would flock to celebrate, cackle and 
chatter through the night, today the 
internal courtyards have been appointed 
to serve as restaurants where tourists 
from all over the world can not only round 
off their long days spent exploring the 
places of the Zoroastrian cult, but also 
feel part of a yesteryear picture of not too 
long ago.With a local industry offering 
delicious baklava and exquisite termeh 
fabrics, one cannot leave Yazd without 
some strategic shopping jaunts, and 
while strolling along the winding alleys 
of its historical bazaar I couldn’t miss the 
sight of the many shopkeepers enjoying 
their morning tea and exchanging the 
customary “taarof” ceremonies. It was 
here, where ancient traders of all sorts 
of goods, ideas, and philosophies used 
to stop and wind down in what looked 
like a makeshift caravansery, that I was 
reminded of Navid’s last goodbye: “Come 
back to my shop next time you are in 
Esfahan, I’m always up for a cup of tea.” 
After almost a month in Iran, I had no 
doubt.

Have A Seat, Tea’s On Its Way!
Iran’s Tea Tradition

Narcis BnB is a cozy 
hostel in the heart of 
Isfahan
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Jameh 
Mosque of 
Semnan: 
A Valuable 
Ancient 
Monument 
in Semnan

The Jame (Grand) 
Mosque of 
Semnan is one 
of the historical 
structures in the city 
which according to 
historical records 
was built in the first 
Islamic century 
over the ruins of a 
Sassanid (226-651 
CE) fire temple.
The mosque was 
expanded during the 
Seljuq (1038-1118), 
Ilkhanid (1256–
1335) and Timurid 
(1370–1507) eras. 
The mosque has a 
courtyard, a large 
Iwan (a vaulted 
hall, walled on 
three sides and 
open on one side), a 
western Maqsurah 
(an enclosure near 
the prayer niche or 
Mihrab), and three 
Shabistans (inner 
sanctum) in the 
north, south and 
east.

The 21-meter 
iwan has tiled 
inscriptions on 
three sides. The 
southern Shabistan 
has 27 rooms and 16 
pillars. Built during 
the reign of Ilkhanid 
ruler Arghun Khan 
(1258-1291), this 
Shabistan was 
renovated during 
the reign of Fath-
Ali Shah Qajar 
(1772–1834).The 
mosque’s Seljuq 
era minaret stands 
over 20 meters tall 
and is located in the 
northeastern part of 
the structure. Brick 
Kufic inscriptions 
encircle nearly 2 
meters of the length 
of this minaret. The 
Jame Mosque of 
Semnan is a National 
Heritage Site.

Iran
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where to stay

Narcis BnB is a cozy hostel in the heart of 
Isfahan and fairly close to main tourist 
attractions. In less than 10 minutes, you 
can reach the UNESCO World Heritage Site 
Naghsh-e Jahan Square and other historical 
buildings such as Hasht Behesht palace 
and Chehel Sotoun Palace. If you navigate 
more toward the south, you can visit Vank 
Cathedral, Khaju Bridge, and Si-o-se Pol 
Bridge.
Isfahan is full of mystery. There are numerous 
ancient buildings in this city. One of the best 
examples of these buildings is Atiq Jameh 
Mosque of Isfahan (UNESCO World Heritage 
Site). You can track architecture styles from so 
many different historical eras in there. From 
pre-Islamic period to a couple of centuries 
ago. On the other hand, Naghsh-e Jahan 
Square has four masterpieces on four side of 
it. Gheysarie Gate (Isfahan Bazaar), Sheikh 
Lotfollah Mosque, Imam Mosque, and Ali 
Qapu palace are these places. The good news 
is, Narcis BnB hostel provides tour guide 
services. Hence, you can visit all of these 
places and hear about charming stories that 
the hostel owner will tell you.
There are two types of room in Narcis BnB. 
The turquoise room with a double bedroom 
and capacity of one or two persons and the 
gold room with the capacity of three or four 
persons. Please note that none of these 
rooms have a private bathroom, so you have 
to use the shared bathroom with the owner. 
This hostel has free parking and it provides 
laundry service as well.
One of the best advantages of Narcis BnB, 
apart from hospitality, is its delicious 
breakfast. You can enjoy traditional Iranian 
breakfast while you are staying in this cozy 
residence. Also, you can enjoy high-speed Wi-
Fi to share your moments in Isfahan with your 
friends and family.

“Have a seat, tea’s on its way,” 
announced Navid as we entered his 
carpet shop in the busy bazaar off 
Esfahan’s Imam Square, leading us 
to the cozy corner with four rickety 
stools and a tiny wooden table he had 
set up within a colorful expanse of 
folded Persian rugs to welcome his 
customers. In Iran, no business, trade 
or anything worth discussing can 
start without a cup of strong black tea.

Sholeh Beryane Zireh: Local 
Isfahani Favorite

what  to eat

Sholeh Beryane Zireh is a local Isfahani 
favorite. It is very similar to Halim in look, 
taste, and texture. In order to cook this 
nutritious food, you should first braise lamb 
tenderloin with some onions and spices. In a 
separate pot, Persian broken rice is steamed 
to form a sticky base. The meat is chopped and 
shredded into fine pieces. The rice and meat 
are mixed together with a generous amount 
of Persian cumin and is left to cook some 
more. Finally, this delicious mixture is mashed 
together to form a uniformed paste. Serve 
Sholeh Beryane Zireh alongside flatbread 
and pickled vegetables. You can use extra 
shredded meat to design the dish.
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 The Islamic Republic of Iran 
Customs Administration 
has turned in its best-ever 
midyear profit during the 
first half of the current 
Iranian year (March 21-Sept. 
22), according to a report 
published on its website 
.IRICA brought in a total 
revenue of 108 trillion rials 
($776.97 million) in the six-
month period out of import tax 
and duties, including letters 
of guarantee it received from 
importers. H1 revenues stood 
at 73.4 trillion rials ($528.05 

million) without counting in 
letters of guarantee, despite a 
nearly 13% decline in imports 
and the government’s ban on 
imports of 1,400 consumer 
goods, particularly cars.
Upgrading customs 
monitoring systems and 
equipment, installing 
electronic systems and 
improving the performance 
of customs staff across the 
country are the main reasons 
behind the significant growth 
in IRICA’s revenues, the report 
said. 

The United 
States will 
Iran to 
Export Bio-
Fertilizers 
to Africa
 Bio-fertilizers 
produced in Iran 
will be exported 
to Africa, the vice 
presidency’s director 
of Biotechnology 
D e v e l o p m e n t 
Department said.
"Under the 
agreement signed in 
this regard, Iranian 
knowledge-based 
companies active in 
the field of agriculture 
and biotechnology 
will export their 
products to African 
countries," Mostafa 
Qanei was also quoted 
as saying by Mehr 
News Agency.
The official said 
agriculture plays 
an important role 
in spurring the 
economy in African 
countries, adding 
that employment, 
economy and 
productions of 
African countries are 
based on agriculture. 
“ B i o t e c h n o l o g y 
D e v e l o p m e n t 
Department intends 
to pave the way for the 
permanent presence 
of Iranian knowledge-
based companies 
working in the field 
of biotechnology 
through the creation 
of scenic agricultural 
farms and 
appropriate spaces,” 
Financial Tribune 
quoted him as saying.
Qanei noted that 
preparing the 
ground for the 
export of products 
of knowledge-
based companies 
working in the 
field of agricultural 
biotechnology and 
promoting the same 
in Uganda through 
the introduction of 
bio-farming methods 
are the main duties 
of the department, 
as stipulated in this 
memorandum of 
understanding.
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Iran Customs Posts Highest Midyear 
Revenues

‘The Islamic Republic of Iran 
intends to have friendly and 
effective engagement with other 
countries in line with mutual 
interests, Reza Rahmani told 
Turkish Ambassador in Iran Rıza 
Hakan Tekin in a meeting at the 
Turkish Embassy in the Iranian 
capital on Monday.
‘Expansion of all-out cooperation 
with the neighboring and Muslim 
countries, especially Turkey, is 
an essential feature of the foreign 
policy of the Government of Hope 
and Prudence, always being 
emphasized by President (Hassan) 
Rouhani,’ Rahmani said. 
While congratulating his host on 
the 95th anniversary of Turkey’s 
establishment, the Iranian 
minister said the Government of 
Hope and Prudence, by adopting 
such a positive approach on the 
international scene which is aimed 
at expanding economic and political 
relations with other countries, 
has encouraged other nations to 

consider upgrading ties with Iran.
He said the two neighboring and 
fraternal countries of Iran and 
Turkey are availed with suitable 
opportunities for expansion of 
economic relations, investment 
and trade thanks to the age-old and 
historical, political and economic 
relations as well as the religious and 
cultural commonalties.
Rahmani added that as the Iranian 
party of the joint committee, 
Iranian Ministry of Industry, Mine 
and Trade intends to prepare 
suitable grounds for expansion of 
cooperation and trade on a win-win 
basis. 
‘Tehran considers no limit for ties 

with Turkey,’ he stressed.
Also referring to the visit to Istanbul 
by Iranian Foreign Minister 
Mohammad-Javad Zarif to attend 
the Iran-Turkey-Azerbaijan 
tripartite meeting, he congratulated 
Turkish party on opening of the 
world’s biggest airport in Istanbul 
and voiced pleasure with progress 
in Turkey.He hoped for growing 
economic exchanges in the near 
future and wished prosperity 
and economic growth, peace and 
stability for Turkey.The Turkish 
ambassador Tekin in turn said 
expansion of relations and success 
of Iran-Turkey Joint Committee are 
highly important.

Iran's Fars Exports Top $130m in 
Seven Months
 More than 193,000 tons of commodities worth 
over 137$ million were exported from the southern 
Fars Province during the first seven months of the 
current Iranian year (March -21Oct. 22).
According to Khodadad Rahimi, director general of 
Fars Customs Offices, the exports mainly included 
dairy products, tomato paste, licorice extract and 
powder, urea, dates, cement, tiles and ceramics, 
wheat flour and carpet.
Iraq, Afghanistan, the UAE, Qatar, Kuwait, Germany, 
India, Turkey, Pakistan and Indonesia were the 
main export destinations, IRNA reported.
About 11,608 tons of goods worth 58.19$ million 
were imported into the southern province over the 
same period, according to Financial Tribune.
The imports mainly came from China, the UAE, 
Germany, Turkey, Poland, South Korea, Sweden, 
Pakistan, Switzerland and Italy.
Iran’s non-oil exports hit $27 bn 
during first 7 months
 Foroud Asgari, head of the Islamic Republic of 
Iran Customs Administration (IRICA) says non-
oil exports reached $27.2 billion during the first 
7 months since the start of Iranian year of 1397 
((from March 21 to October 22.)According to the 
official website of IRICA, Foroud Asgari said on 
Monday that the volume of overall non-oil exports 
amounted to 67.362 million tons valued at $27.2 
billion.Asgari added that during the first 7 months 
since the start of Iranian year of 1397 (from March 
21 to October 22) the value of Iranian exports 
rose by 13.35% compared to the same period 
last year, while the overall volume of the imports 
was 18.929 million tons valued at $26.3 billion.
The volume and value of imports fell by 8.68% 
and 11.07%, respectively compared to the same 
period last year.The IRICA head further noted 
that the overall value of foreign trade during the 
first 7 months exceeded $53.5 billion, while trade 
surplus was $926 million.Asgari stated that gas 
condensate, liquid propane, gasoline, methanol 
and polyethylene films, respectively, were the 
major exported commodities, while car parts, rice 
and soybeans, respectively, constituted the most 
part of imported goods during that period.
Iran’s foreign trade exceeds $53.3b 
in 7 months
Head of Iran’s Customs Administration said on 
Monday that Iran’s foreign trade crossed $53.3 
billion over the past seven months.Foroud Asgari 
also noted that Iran’s trade balance was positive 
standing at 926 million dollars during the same 
period.Some 67.362 million tons of non-oil goods 
valued at $27.229 billion were exported to target 
markets during the same period, up by 13.35 
percent in terms of value compared to the figure for 
the similar period last year, he said.

The Iranian minister of Industries, 
Mines and Trade, during a recent 
meeting with Turkish envoy in 
Tehran, urged expansion of all-
out cooperation between the two 
neighboring nations.

Iran urges boost of cooperation, 
trade exchanges with Turkey

news

Trading over 311 thousand 
tonnes of various commodities 
on IME
 India ‘cautiously optimistic’ on Iran oil imports
 An Indian newspaper said on Monday that the New 
Delhi government was optimistic but still cautious about 
continuing to buy oil from Iran even after Nov 4 when the 
new round of US oil sanctions against the country will 
start.India ‘cautiously optimistic’ on Iran oil imports
According to IRNA, “The Hindu BusinessLine” in an 
analysis of the future of Indian oil relations with Iran 
wrote that ‘caught between the US and Iran, India is 

‘cautiously optimistic’ about not attracting secondary 
sanctions from Washington for continuing to import oil 
from the Islamic nation beyond November 4.’
It quoted an official as saying that the ‘optimism comes 
from the talks we have had with US officials (on oil 
imports from Iran), who seemed sensitive to our needs 
and concerns.’“But we are also cautious as it all boils down 
to the will of one powerful person in the US.”
It further noted that ‘While American sanctions on Iran 
have been in effect since August 6, those concerning the oil 
and banking sectors will kick in from November 4.
This will block banking channels, making payment for oil 
bought from Iran difficult. It will also stop reinsurance 
cover to refineries processing Iranian oil.’

Apart from India, Iran exports crude oil to the EU, China, 
South Korea, Turkey and Japan. Indian refiners, however, 
have not signed any new contract with Iran. Their existing 
contracts run till March/April 2019, it added.
Noting that ‘PSU refineries have booked imports for 
November,’ it wrote ‘it is expected that they will keep their 
purchase agreements for December as well.’
“There are two issues — supply and payment,” said a 
senior executive of a domestic oil refinery. “As regards 
supply, the term contracts which some refiners already 
have with Iran are on till they expire. Where payment is 
concerned, even before the sanctions threat came in, we 
had the rupee payment mechanism in place and trade has 
been taking place through it.”

Rahmani 
added that 
as the Iranian 
party of 
the joint 
committee, 
Iranian Ministry 
of Industry, 
Mine and 
Trade intends 
to prepare 
suitable 
grounds for 
expansion of 
cooperation 
and trade on a 
win-win basis. 

Crude oil trade commenced on the Iran 
Energy Exchange on Sunday afternoon 
as investors competed to buy one million 
barrels of oil offered by the National Iranian 
Oil Company.
According to Securities and Exchange news 
agency, demand was strong for the black gold 
in early trading with 10 bids made within the 
first minutes. The highest bid was 69.82$ for a 
barrel of oil and the lowest 61.85$. Later in the 
day, one bidder bought eight cargos of 35,000 
barrels each.
Fars News Agency, which tracked the trading, 
reported that three buyers were competing 
with one being a multinational that dropped 
out later. 
According to FNA, at 2:50 pm local time, 
two bids were made, a -35,000barrel cargo 
at 62.4$ per barrel, the other at 61.58$. In 
response to the bidding prices, NIOC lowered 

its base price of 79.15$ to 74.85% at 3:00 pm,.
After the base price was lowered, demand 
rose significantly and eight bids were made. 
The new bidding prices ranged from 61.85$ 
to 69.82$ A barrel. Later in the hour, a bidder 
offered 74.85$ for eight cargos and his bid 
was accepted. As such, the first oil trading on 
the local energy bourse was registered, albeit 
seven years after it was established. 
Reports suggest that with the first successful 
trading session completed on Sunday, NIOC 
intends to continue the one-million-barrel 
offer on the stock market on a daily basis. 
IRENEX managing director, Ali Hosseini told 
SENA that foreigners can apply for trading 
codes and buy Iranian crude on the bourse. He 
added that more than 100 trading codes have 
been given to foreigners and they can use it to 
trade in oil. 
According to managing director of Khobregan 

Saham Co., an active broker, several non-listed 
economic entities as well as commercial 
companies affiliated to banks were trying to 
obtain trading codes to buy crude oil on the 
stock market. 
Rare Opportunity 
Mohammad Kaffash Panjeshahi said 
offering Iran’s light crude oil on the IRENEX 
international ring should continue and private 
sector capabilities, especially of expatriate 
Iranians who have close ties in and outside 
the country can be utilized. These investors' 
role in crude oil export could be effective given 
the next round of US sanctions that will target 
the key oil sector, Fars News Agency reported.
Noting that while NIOC regarded IRENEX 
and the capital in general as a rival in the past, 
he said both sides now understand that the 
two are not rivals and that IRENEX is not a 
competitor for any state-owned company. 

Iran Energy Exchange Opens: Bidder Buys 280,000 Barrels of Oil on Day



Minister of Foreign Affairs of 
the Islamic Republic of Iran, 
the Sixth Trilateral Meeting 
of the Ministers of Foreign 
Affairs was held on October 
30th, 2018 in Istanbul, the 
Republic of Turkey.The 
Ministers,Emphasized 
their commitment to the 
Urumieh, Nakhchivan, 
Van, Ramsar and Baku 
Statements adopted in the 
previous Trilateral Meetings 
of the Ministers of Foreign 
Affairs;Stressed their strong 
will to further solidarity 
and cooperation among 
the peoples of the three 
countries based on common 
history, culture, religion 
and traditions;Agreed to 
continue close consultations 
on issues of common 
interest at different 
levels and platforms and 
within the framework of 
international and regional 
organizations.

French Ambassador to 
the US Gerard Araud 
says his country will 
vigorously follow and 
preserve the Iran nuclear 
deal, formally known as 
the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA).
Araud, speaking at the 
France-US Relations 
meeting held in the 
Hudson Institute 
Monday evening, said 
as far as the JCPOA 
is concerned, Paris 
and Washington are 
fundamentally at odds.
He said that’s an 
essential difference and 
it is something related 
to politics and not 
commercial in nature.
He added that from the 
French point of view, 
the US withdrawal from 
the deal was a grave 
mistake.In 2016, the 
Iran nuclear deal was 
implemented. The US 
President Donald Trump 
on May 8 announced 
Washington’s unilateral 
withdrawal from 
the hard-won 2015 
agreement signed 
between the major 
world powers and Iran 
on the country’s nuclear 
program. 

Zarif: Struggle for Justice 
Unstoppable
In a message in commemoration of Arbaeen, 
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif said the message of the mass of people 
attending the Arbaeen congregation in Iraq’s 
Karbala is that “no tyrant will ever end the 
struggle for justice.”In a post in his Twitter 
account on Monday evening, Zarif hailed 
the high turnout of people in the Arbaeen 
procession, which comes forty days after the 
martyrdom anniversary of the third Shiite 
Imam, Imam Hussein (AS).“14 centuries 
ago a tyrant believed he had eradicated 
Imam Hussein's resistance. Saddam, Al-
Qaida & ISIS thought they could end it. Yet 
today 17M from across the world—w/2M 
Iranians—are amassing in Karbala. Their 
message: No tyrant will ever end the 
struggle for justice,” the Iranian minister  
said.
Trump Says US Planning Tent 
Cities for Migrants
 US President Donald Trump has said his 
administration is planning to "build tent 
cities" for the thousands of Central American 
migrants seeking asylum who are heading 
towards the Southern border.Trump made 
the announcement during a Fox News 
interview on Monday night after the Pentagon 
announced it was deploying 5,200 active-duty 
troops to beef up security the country’s border 
with Mexico.
Trump has ratcheted up anti-migrant rhetoric 
ahead of crucial midterm congressional 
elections next week, calling the caravan of 
Central American migrants an "invasion." A 
new group of migrants has left El Salvador to 
join other United States-bound caravans of 
Central Americans mostly fleeing poverty and 
violence in their home countries.Democrats 
and rights activists have said Trump is 
drawing on xenophobic and racist images in 
an effort to stoke anti-immigrant concerns 
among voters ahead of Election Day, Press TV 
reported.
Zarif discusses boosting ties with 
Azeri, Turkish counterparts
Iran's Foreign Minister Mohammad-Javad 
Zarif and his Azeri and Turkish counterparts 
in their 6th tripartite meeting in Istanbul on 
Tuesday discussed expansion of ties among 
their countries.Earlier, Zarif had met the 
counterparts separately to exchange views 
on Tehran-Baku and Tehran-Ankara relations.
Bilateral cooperation and the regional and 
Muslim world issues were the pivot lines 
of talks among Zarif, Mevlüt Çavuşoğlu 
and Elmar Mamedyarov.Zarif arrived in 
Istanbul on Monday to attend the opening 
ceremony of Turkey's biggest airport in  
Istanbul.

Ayatollah Khamenei Hosts Mourning 
Ceremony to Mark Arbaeen 

The ceremony held in Imam Khomeini 
Hussainiya in Tehran on Tuesday was 
attended by a large number of students from 
across the country.
Concurrently, a huge crowd of people in the 
Iranian capital took part in a procession on 
Tuesday morning in commemoration of 
Arbaeen.
Since a couple of years ago, Tehran residents, 
calling themselves those “left behind” (for 
not having had the opportunity to take part 
in the annual Arbaeen march in Iraq), walk 
long distances from different parts of Tehran 
to Rey on Arbaeen.
Arbaeen is a national holiday in Iran. It marks 
the 40th day after Ashura, the martyrdom 
anniversary of Imam Hussein (AS), the 
grandson of Prophet Muhammad (PBUH), 

in 680 AD.
The Iraqi city of Karbala, which hosts the 
holy shrine of Imam Hussein (AS), has 

attracted millions of pilgrims, even non-
Muslims, who create the world’s hugest 
human gathering in modern history.

Final statement 
of 6th trilateral 
meeting of FMs 
of Iran, Turkey, 
Azerbaijan

Envoy: Paris 
sticking to Iran 
Deal

A mourning ceremony marking 
Arbaeen, the 40th day after the 
anniversary of the martyrdom of the 
third Shiite Imam, were held in the 
Iranian capital of Tehran Tuesday 
with Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei in 
attendance.

The spiritual ceremony of Arbaeen has 
paved the way for mutual understanding 
and friendship between Iranian and 
Iraqi nations, Iranian First Vice-
President Eshaq Jahangiri said on 
Tuesday.
'The opportunity provided by presence 
of millions of Iranian pilgrims in Iraq 
reaps many financial and spiritual 
benefits; so the occasion should be 
commemorated forever,' said Jahangiri 
in a meeting with Governor General of 
Najaf Seyed Javad Alyaseri.

Jahangiri said he is now in Iraq to 
appreciate Iraqi government and 
nation for hosting more than two million 
Iranian pilgrims.
He said the religious dignitaries 
should be thanked for helping better 
organization of the event.
Elsewhere in his remarks, Jahangiri 
said elections in Iraq are a great show of 
democracy in the region. 
Najaf Governor General in turn asserted 
Arbaeen plays an essential role in 
consolidation of Iran-Iraq relations.

He said he was happy over futility of 
enemy plots to divide Iranian and Iraqi 
people.
'We are regretful of attack on Iranian 
consulate in Basra and hope that 
relations between the two countries 
will expand in light of efforts made in 
that connection.'
Arbaeen mourning ceremony is one of 
the largest religious gatherings in the 
world. It marks the 40th day after the 
martyrdom anniversary of the grandson 
of Prophet Mohammad (PBUH), Imam 

Hussein 
(AS), the third Imam of 

the Shia Muslims.
Every year millions of Iranian Shia 
Muslims and Muslims from other 
countries travel to the holy cities of Iraq 
to make Arbaeen pilgrimage. This year 
Arbaeen falls on October 30.

"Sanctions will have an economic impact, but 
they will not change policy. The United States 
must learn that," Iranian foreign minister 
said Sun.Here is some highlights of Iranian 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif's 
interview republished from the CBS news 
website: 
Do 'sanctions never change policy?'  
"Sanctions will have an economic impact, 
but they will not change policy. The United 
States must learn that," Zarif told CBS 
News in Tehran on Sunday. "The US has an 
addiction to sanctions and they believe that 
the sanctions are the panacea that resolve 
all the problems. They don't. They in fact 
hurt people and we have an obligation as a 
government to minimize the impact on the 
people. But sanctions never change policy.""It 
is the first time that the Europeans are not 
only making statements against US, policy 
but are developing a mechanism to avoid 
these sanctions and to compensate for the 
sanctions," Zarif added."I didn't spend two 
and a half years in negotiating this deal in 
order to simply walk away from it, because I 

know that there won't be a better deal. There 
will never be a better deal for the United 
States," Zarif said. "I can assure President 
Trump with all his negotiating skills that this 
is the best deal that was possible. The best 
deal for us. The best deal for Europe. The 
best deal for the United States the best deal 
for Russia and China and the best deal for the 
international community."
The 'impact of those sanctions'
"Everybody believes that the impact of 
those sanctions have already affected the 
economy," Zarif told CBS News.   "I think the 
Americans will have a bigger problem than 
that," he said. "Because then we will take our 
own measures in response."
No talks with US 
An Iranian parliamentarian, who's on the 
country's security committee, recently said 
there were secret talks going on right now 
in Oman to try and hash out revisions to the 
nuclear deal with the United States."No," 
replied Zarif.
When we pointed out that he had also denied 
any secret talks going on in Oman ahead of 

the nuclear deal, when the rough outlines 
were sketched out in unofficial discussions 
behind closed doors, Zarif said, "as soon as 
I became foreign minister, I moved to make 
them public."If there are secret talks going 
on right now, one theme the US side might 
be interested in pushing is the fate of four US 
citizens and two US residents currently in 
Iranian jails.Again, Zarif insisted there were 
no negotiations underway to try and secure 
those individuals' release, "but I'm not ruling 
out the possibility of negotiations."
"We've done it in the past. We can do it again," 
he said.

Iran Vice President hails Arbaeen ritual as consolidating 
factor

Zarif tells CBS US sanctions 'hurt', but won't work
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Alkhaleej Online claims Saudi FM 
establishes secret contacts with Iran
Alkhaleej Online claimed that Saudi Foreign Minister, Adel Al-Jubeir 
established secret contacts with Iran weeks ago to reach political 
understanding.The Arabic-language network quoted a senior 
diplomatic source revealed to Alkhaleej Online that there are secret 
contacts between Saudi Arabia and Iran to reach political understandings.
According to the source, the phone calls held by Adel al-Jubeir weeks ago, aimed 
at reaching an understanding between Iran and Saudi Arabia on a number of regional issues, especially 
Yemeni crisis.The contacts come at a time when Saudi Arabia is facing the most intense pressure from 
the international community since the September 11 attacks, after confessing the killing of journalist 
Jamal Khashoggi inside the country’s consulate in Istanbul earlier this month.

Persian Gulf, Iranian vital national 
interest: Khanzadi
Iran's Navy Commander, Rear Admiral Hossein Khanzadi has said that 
the Persian Gulf is the most important and most strategic waterway in the 
world.Speaking in Shahid Sattari University of Aeronautical University 
in Tehran, Hossein Khanzadi said that %40 of the world oil comes from the 
Persian Gulf region and it is transferred to the world markets through the 
Strait of Hormuz, adding “the Persian Gulf is the most important and most strategic 
waterway in the world and it is a vital national interest for our country (Iran).”Khanzadi added that 
the control over the Persian Gulf region means control over the world’s energy.“The Persian Gulf 
and the Strait of Hormuz are the coasts of Iran,” the Iranian Army Navy commander pointed out, 
adding “we are involved in securing the flow of energy from the waterway.”



Ayatollah Khamenei Hosts Mourning 
Ceremony to Mark Arbaeen

Arba’een March in Tehran
People of Tehran participated in Arba’een March on 
Tuesday October 30 in the capital of Iran to honour Imam 
Hussain (PBUH).
The event started from Tehran’s Imam Hussain Square 
and ended in Shah Abdol Azim Holy Shrine. Imam Hussain, 
the grandchild of the prophet of Islam Muhammad, was the 
third Imam of Shiite Muslims who was martyred in the Battle 
of Karbala with his 72 disciples on October 680 ,10 AD, the day 
known as Ashura, in Karbala city of Iraq. Millions of people walk a 
long distance towards Imam Hussain Holy Shrine ahead of Arba'een Day every year.

The foreign ministers of 
Azerbaijan, Turkey and 
Iran held the 6th trilateral 
meeting in Istanbul, 
Turkey on Tuesday 
October 30.
Here is the full text of the 
final statement of the 
6th Trilateral Meeting of 
the Ministers of Foreign 
Affairs of the Republic of 
Azerbaijan, the Islamic 
Republic of Iran and the 
Republic of Turkey:
At the invitation of H.E. 
Mr. Mevlüt Çavuşoğlu, 
Minister of Foreign Affairs 
of the Republic of Turkey 
and with participation 
of H.E. Mr. Elmar 
Mammadyarov, Minister 
of Foreign Affairs of the 
Republic of Azerbaijan 
and H.E. Mr. Mohammad 
Javad Zarif, ...
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"Land subsidence is threatening Isfahan's 

underground projects, especially urban 

train and sewage infrastructures," the 

member of Isfahan Islamic council said.
Pointing to the consequences of the drought 
in the Zayandeh-Rood river basin River, Amir 
Ahmad ZandAvar said, "One of the main 

dangers of this crisis is the land subsidence 
phenomenon that it should be paid more 
attention in terms of geology."
"In this regard, we have received some reports 
about land subsidence in the northern part 
of Isfahan that should be investigated more," 
he continued. Saying that this year "Urban 
Resilience" is the motto of World Cities Day, 
he added, "This matter should be paid more 
attention in Isfahan."
Referring to the necessity of further 
investigation on reviving the worn-out 
textures, he said, "According to Iran's five-year 
development plan, each year 10 percent of the 
worn-out textures of Iranian cities should be 
restored, and this principle should be taken into 
account because a fourth of Isfahan's total area 
includes worn-out texture."

The cooperation agreement was 

concluded between the head of the 

Cultural, Social, and Sports Organi-

zation of Isfahan municipality and the head of 

the University of Medical Science under the 

subject of developing citizens' health.
 The most important purposes and 
approaches behind this agreement are 
developing health centers, establishing 
health assembly in all neighborhoods of 
Isfahan, spreading health in the society by 
doing inter-organization activities.
"Based on this agreement, Isfahan 
municipality has undertaken to carry out 
measures regarding local advertising 
and public informing in 16 health houses 
and 220 health centers that are under 
its umbrella to empower the citizens by 
holding scientific workshops," the social 

deputy of the cultural-social organization 
of Isfahan municipality said.
"According to this agreement, Isfahan 
University of Medical Science has 
also undertaken to analyze the health-
related records of people throughout the 
society then present some reports. So, 
the university will provide the available 
indicators, statistics, and information 
based on the conducted researches in 
order to cooperate, direct, and facilitate 
the process of codifying the policy, 
and also implementing the health-
related interventions regarding the 
health of Isfahani citizens," Morteza 
rashidi said. "The duration of the 
cooperation agreement between the 
municipality and Isfahan University 
of Medical Science is two years," he  
noted.

 "In the recent few decades, cities have not 

provide anything for children except re-

striction and prohibition; one of the evi-

dences in this regard is the limited number of children's 

outdoor play spaces in Isfahan," the deputy of urban 

planning and architecture of Isfahan municipality said.
"Children are the most important citizens of 
cities due to their high susceptibility from their 
surrounding environment," Seyed Ahmad HosseinI 
Nia said. "This gap reflects the fact that the quality 
of the children's lives has been neglected, but since 
Isfahan is the pilot of the child-friendly city in 
Iran, developing such spaces should be put on the 
agenda," he noted.
"Unfortunately, the process of developing and 
improving the quality of the children's outdoor 

play spaces in the cities is imperfect and it needs to 
be reviewed and reformed," he added. "Since the 
beginning of this year, one of the main policies of 
Isfahan municipality has been developing different 
types of children's outdoor play spaces, especially 
in all neighborhoods throughout the city," he said.

"A committee consisted of 5 urban ex-

perts are investigating the best plan to 

restore the middle area of Chaharbagh 

Abbassi Avenue," the manager of Chaharbagh 

project said.

"The specialized committee of Chaharbagh 
announced a call, so that companies and 
experienced experts can offer their plans 
regarding the restoration of the middle area 
of Chahahrbagh Abbasi Avenue in terms of 
recreating the historical sites," Saeed Sohrabi 
said.
"This call was being held during the last week; 
after reviewing the received documents, the 
best plan will be chosen under the supervision 
of urban design and architecture experts in this 
committee, and it will be finalized in different 
phases of architectural investigations," he noted.

"According to the predictions, studies regarding 
selecting the suitable plan will take 2 to 3 months, 
and the plan will be implemented at the end of 
December, but the predicted time is uncertain, 
since studies should involve all aspects such as 
urban furniture and lighting," he said.  
Emphasizing on the necessity of creating a 
comprehensive plan and considering 
all details before the restoration, he added, 
"unfortunately, this process has not been taken 
out so far, therefore, inevitably the studies 
should be carried out during the implementation  
processes."Saying that this project is a national 
project, he noted, "Choosing an appropriate 
plan for the middle area of Chaharbagh Abbasi 
Avenue is of great importance, so selecting and 
implementing the best plan is more important 
than the time factor. The implementation of this 
plan should be carefully monitored by the experts 
to minimize the deficiencies."

Land subsidence threatening 
Isfahan's underground projects

Cooperation agreement concluded between 
Isfahan municipality and University of 
Medical Science

Children's outdoor play spaces in 
Isfahan need to be developed

Restoration of middle area of 
Chaharbagh Abbasi pavement to 
complete
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