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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
        مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:مشوق هایی برای سرمایه گذاران واحدهای صنعتی برای سرمایه گذاری در شرق اصفهان 

در نظر گرفته شده که شامل دیگر مناطق کشور نمی شود.

قیمت 500 تومان

گره کور اشتغال در خطه ای که روزگاری مهد کشاورزی اصفهان بود؛  

راه نجات شرق چیست؟!

بازار طال و سکه  97/8/20 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,370,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,550,0005,041,000جدید

2,240,0002,521,000نیم سکه

1,250,0001,441,000ربع سکه

680,000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18412500488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان :

نمایشگاه کتاب امسال شش میلیارد 
تومان فروش داشته است

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اشاره 
به برگزاری نمایشگاه کتاب در اصفهان، گفت: بر اساس آمار اعالم 

شده از سوی معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، ۱۰۰ 
هزار نفر از نمایشگاه کتاب امسال بازدید کردند و شش میلیارد تومان کتاب در 

این نمایشگاه به فروش رسید.
علی یارمحمدیان صبح دیروز در نشست خبری هفدهمین نمایشگاه بین المللی ...
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تب سر نفتی

با پاره شدن برجام توسط ترامپ ، 
متحدانش و حتی غیر متحدانش 
که ادعای دوستی با ایران را دارند 
وعده دادند اگر نفت ایران تحریم 
شود ما می توانیم با افزایش تولید 
قیمت نفت جهانــی را ثابت نگه 
داریــم. به همین دلیــل اوپک و 
متحدانش ماه ها درباره افزایش 
تولید نفت صحبــت کردند ولی 
آمریکا باز مثل همیشه با آنها نیز 
بد عهدی کرد و به طرق مختلف 
نگذاشت نفت ایران به بازار جهانی 
وارد نشــود و با چندین قانون و 
تبصره جدید چند کشور را برای 
خرید نفت ایران آزاد گذاشــت و 
اینجا بــود که متحــدان ترامپ 
متوجه شدند در ماه های اخیر با 
افزایش تولید تنها قیمت نفت را 
کاهش داده اند و ضرر اصلی را خود 
آنها کرده اند به همین دلیل چند 
روزی اســت  دم از کاهش تولید 
می زنند و قصد دارند بیشتر از این 

متضرر نشوند. 
پس از اینکــه اوپک و متحدانش 
ماه ها درباره توانایــی خود برای 
افزایش تولید نفت صحبت کردند 
اکنون به نظر می رســد مجبور 
هســتند روند تولیــد را کاهش 

دهند . ...

 

تــازه ها

شهردار اصفهان در بازدید از سازمان فاوا شهرداري:

احساس مي کنم در این بخش یک گام به جلو 
برداشته ایم

 به گزارش روابط عمومي سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري 
اصفهان،  دکتر قدرت اله نوروزي ضمن بازدید از قسمت هاي مختلف این 
سازمان با اهداي گل به مهندســان و کارکنان از زحمات و تالش هاي آنها 

قدرداني کرد.

در این بازدید که جمعي از اعضاي شوراي اسالمي شــهر، معاونین و مدیران ارشد 
شهرداري اصفهان نیز حضور داشتند، شــهردار اصفهان از اقدامات صورت گرفته به 
ویژه در حوزه زیرساخت ICT  و تجهیز مرکز داده شهرداري به جدیدترین قابلیت ها  و 
امکانات  ابراز خرسندي نمود و تصریح کرد: این موضوع فرصتي است که مي تواند به 

عنوان سند افتخار، این مجموعه را معرفي نماید.
 وي ضمن قدرداني از دســت اندرکاران ســازمان فاوا که حتي یک لحظه هم اجازه

 نداده اند  در خدمات رساني به شهرداري و شهروندان خللي ایجاد شود، یاد آور شد: 
این مرکز از بهترین محل هاي پشتیباني و تامین نیازهاي شهرداري اصفهان و کلیه 
دستگاه هاي اجرایي استان بوده و به همین دلیل الزم است کلیه فعالیت هاي فناوري 

اطالعات و ارتباطات شهرداري اصفهان در آن متمرکز شود.
شهردار اصفهان فناوري اطالعات و ارتباطات را از موضوعات علمي دانست و اظهار کرد: 
در اینجا بحث علمي مطرح است و در مباحث علمي باید سعي کنیم کارها و اقدامات 

گذشتگان را یک گام به جلو ببریم.
دکتر نوروزي در پایان ضمن قدرداني از زحمات بهروز ارباب شــیراني، سرپرســت 
سازمان فناوري اطالعات وارتباطات شهرداري اصفهان خاطر نشان کرد: با مشاهداتي 
 که امروز داشــتم احســاس مي کنم در این بخش یک گام و حتي بیشــتر به جلو

 برداشته ایم.
شایان ذکر است در این بازدید شــهردار اصفهان در محل کار مدیران و کارشناسان 
این ســازمان حضور یافت  و در یک گفتگوي صمیمانه با اهداي شاخه گل از تمامي 

همکاران حاضر تقدیر کرد.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ماجرای گزینش روزی برای اصفهان به 
بهمن ماه سال ۱۳۸۳ باز می گردد. در 
این سال برخی از سازمان های غیردولتی 
اصفهان همچون »کانون گســترش 
فرهنگ ایــران بــزرگ«، »جمعیت 
طبیعت یاران و »انجمن مثنوی پژوهان 
ایران« از این پیشــنهاد، اســتقبال و 
تالشــی گروهی را برای گزینش روز 
اصفهان آغــاز کردند؛ پــس از اعالم 
فراخوان به چهره های فرهنگی و هنری، 
فرهیختگان، اصفهان شناسان و استادان 
دانشگاه ها، پیشنهادهایی برای گزینش 
روزی با عنوان »اصفهان« با ذکر دالیل و 
مستندات کافی و با توجه به ریشه های 
تاریخی و فرهنگی آن به دبیرخانه ارسال 
شد و سرانجام در اردیبهشت ماه سال 
۱۳۸۴ پیشــنهادهای رسیده بررسی 
و بــه داوری گذاشــته شــد و پس از 
گفت وگوهای بسیار، اصفهان شناسان 
با رای اکثریت روز یکم آذرماه هر سال 
را به عنوان »روز نکوداشــت اصفهان« 

گزینش و تصویب کردند.
امسال شهرداری اصفهان به مناسبت 
گرامیداشت این روز اجرای برنامه های 
متنــوع و متعــددی را برنامه ریــزی 
کرده که برای کســب اطالعات بیشتر 
درباره برنامه های ویژه روز اصفهان در 
آذرماه ســال جاری همچنین آگاهی 
از برنامه های پیش روی این ســازمان، 
پیوســت فرهنــگ و اقتصــاد، نقش 
گروه های فرهنگی در جوامع شهری، 

آخرین خبر در خصوص راه اندازی خانه 
تئاتر و ... با »رضا روحانی؛ معاون فرهنگی 
هنری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان« به گفت و 

گو نشستیم.

 به مناســبت روز اصفهان چه 
برنامه هایی در شهر اجرا می شود؟

نامگــذاری روز اصفهان مــورد اتفاق 
اصفهان شناسان، پژوهشگران و مدیریت 
شهری اصفهان بوده است از این رو به 
مدت هفت روز یعنــی از یکم تا هفتم 
آذرماه بیش از ۱۰۰ برنامه در حوزه های 
مختلف فرهنگــی، هنری، اجتماعی و 
ورزشی در سطح شهر اجرا خواهد شد؛ 
یکی از این برنامه ها با عنوان »میدان تا 
میدان« است که مجموعه میدان امام 
علی)ع( تا میدان امــام خمینی)ره(، 
میدان نقش جهان و بازار قیصریه را در 
بر می گیرد؛ به عنــوان مثال در میدان 
نقش جهان قرار اســت بازی چوگان و 
ُکشتی پهلوانی برگزار شود، همچنین در 
منطقه ناژوان ویژه برنامه های تفریحی و 
ورزشی مانند مسابقات اسکیت برگزار 
خواهد شد. یکی از مهم ترین برنامه هایی 
که امسال در روز اصفهان داریم، برای 
نخستین بار »نشــان مرحوم امیرقلی 
امینی« را به سه نفر از جمله یک نفر در 
حوزه کارآفرینی اجتماعی، یک نفر در 
حوزه روزنامه نگاری و یک نفر در حوزه 
فرهنگ عامه اصفهان اهداء خواهیم کرد 

که امیدواریم این کار استمرار یابد.
برگزاری همایش نکوداشــت اصفهان 
روزهای اول و سوم آذرماه در کتابخانه 
مرکزی توسط ســمن های اصفهان و 
بــا کمک ســازمان فرهنگــی هنری 
شهرداری، رونمایی از جشنواره داستان 
چهارباغ، برگــزاری همایش فرهنگ 
عامه توسط مرکز اصفهان شناسی روز 
هفتم آذر در محل اتاق بازرگانی، بررسی 
کارنامه مداح مرحوم »سعیدی منش« 
در هنرسرای خورشید از دیگر برنامه های 
هفته اصفهان در آذرماه است. برگزاری 
ویژه برنامه بررسی مکتب آواز اصفهان، 
نمایشــگاه آثار مرحوم »بخردی« در 
موزه هنرهای معاصر، نمایشگاه بریده 
روزنامه های اصفهــان در عصار خانه 
شــاهی با کمک فرهنگســرای رسانه 
و اجرای نقالی در راه شــاهی توســط 
مرکز اصفهان شناســی، بزرگداشت 
»عبدالحسین سپنتا« به عنوان نخستین 
کارگردان فیلم ناطق فارسی در کتابخانه 
مرکزی بخشی از برنامه های فرهنگی 
هنری ســازمان از اول تا هفتم آذر به 

مناسبت روز اصفهان است.

 از دیگر برنامه های حوزه فرهنگی 
هنری شهرداری اصفهان بگویید؟

مجموعه معاونت فرهنگی هنری با توجه 
به تنوع و تکثر گسترده ای که در سطح 
شــهر دارد، تقریبا هر روز برنامه هایی 
دارد؛ جدا از مراکزی مثل موزه هنرهای 
معاصر، عصارخانه شاهی، حمام علی قلی 
آقا یا مراکزی که بازدیدهای روزانه دارند 
و مراکزی کــه در محله ها، کتابخانه ها 
یا سالن های مطالعه ارائه خدمات آنها 
روزانه است، یک ســری برنامه های به 
نسبت برجسته تری طراحی شده است.

در هفته آخر دی ماه، هفته کارآفرینی را 
پیش رو داریم که به همین مناسبت ۱۵ 
مرکز از مراکز فرهنگی هنری شهرداری 
در آن هفتــه با برنامه هایــی در حوزه 

کارآفرینی درگیر خواهند شد.
پنجم و ششــم بهمن ماه سال جاری 
اختتامیه »جایزه داستانی جمال زاده« 
که یک جایزه ادبی عطف به اصفهان در 
سطح ملی است، برگزار می شود، البته 
فراخوان آن اعالم شــده و عالقه مندان 
می توانند با مراجعه به سایت سازمان 
فرهنگی هنــری شــهرداری در این 

جشنواره شرکت کنند.
در راستای توسعه صنعت سینمای شهر، 
نمایشگاه »صنعت سینمای اصفهان« 
برای نخستین بار هفته آخر بهمن ماه 
در محل سیتی ســنتر اصفهان برگزار 
می شود؛ همچنین سلسله برنامه هایی 
تحت عنوان شب های اصفهان برگزار 
می شــود که هدف آن معرفی رجال، 
مشــاهیر و مناظــر گوناگون شــهر 
اصفهان است که به احتمال زیاد مکان 
اجرای آن در راِه شــاهی، مجاور مرکز 

اصفهان شناسی خواهد بود.
راه اندازی پاتوق های فرهنگی هنری در 
نقاط مختلف شهر از دیگر برنامه های 
ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری 
اصفهان اســت کــه برنامه ریزی های 
آن انجام شــده و امیدواریــم تا پایان 
ســال جاری تمام برنامه های ذکر شده 
به نحو احسن برگزار شود تا پس از آن 
به اســتقبال نوروز و برنامه های کالن 
اجتماعی سطح شهر برای استقبال از 

مسافران نوروزی برویم.
در تمام حوزه های ســازمان فرهنگی 
اجتماعی شــهرداری به ویژه معاونت 
فرهنگی هنری از ایده های شهروندان 
استقبال می کنیم، در این راستا راه های 
ارتباطی شــهروندان با ایــن معاونت، 
ســایت ســازمان و نظام پیشنهادات 
است؛ همچنین شهروندان می توانند به 
۲۴۷ مرکز فرهنگی سطح شهر مراجعه 
کنند تا بتوانیم از ایده ها، توان اجرایی و 

مشارکتی شهروندان بهره مند شویم.

 نقش گروه هــای فرهنگی در جوامع 
شــهری برای ارتقاء ســطح فرهنگ 

چیست؟
کالن شهر یا جهان شهری مثل اصفهان 
با توجه به گستردگی و پتانسیل هایی 
که در حوزه های مختلف دارد، عرصه ای 
نیســت که یک ســازمان به تنهایی 
بتواند تمام نیازمندی های آن حتی در 
حوزه های فرهنگی هنری را ساماندهی 
کند و برنامه و پاسخ قابل قبولی داشته 
باشد؛ به همین دلیل در صدد هستیم 
از ایده ها و کمک شــهروندان استقبال 
کرده تا بتوانیم در ایده پردازی، طراحی 
برنامه ها و در مرحله اجرا از مشارکت آنها 

استفاده کنیم.
یکــی از اســتراتژی های مدیریــت 

شــهری در تمام حوزه ها به ویژه حوزه 
فرهنگی هنری جلب و جذب مشارکت 
شــهروندان به خصوص ســمن ها و 
NGOها است، به همین دلیل یکی 
از برنامه های اصلــی معاونت فرهنگی 
هنری این اســت که بتواند مکان هایی 
را به صورت »خانه تشــکل ها« یا خانه 
سمن ها طراحی کند و به صورت یک جا 
یا پراکنده در قالب فرهنگسرا در اختیار 
گروه ها و سمن ها قرار دهد تا با مشارکت 
آن ها طراحی و اجرای برنامه های شهری 
هر چه بیشتر، ســریع تر و راحت تر در 

خدمت شهر قرار گیرد.

 آیــا در جامعه پیوســتی بین 
فرهنگ و اقتصاد قائل هستید؟ 
تا چه اندازه ارتقــاء فرهنگی در 
معیشت مردم می تواند موثر باشد؟

فرهنگ بیش از ۳۰۰ تعریف داشــته و 
گســتردگی زیادی به لحاظ مفهومی 
دارد، اما یکی از ساده ترین تعاریف این 
است که فرهنگ مجموعه ای از ارزش ها، 
باورها، اعتقادات، اخالقیــات، آیین و 
رسوم و آدابی است که در جامعه ساری و 
جاری بوده و از گذشته های دور در توالی 
و تکثر نسل ها به جایگاه امروز رسیده؛ 
بی شــک هرچقدر تعالی فرهنگی در 
جامعه افزایش پیــدا کند، هزینه های 
زندگی یا هزینه هــای مبادله کاهش 

پیدا می کند.
برای تفهیم بهتر مطلب مثالی می زنم؛ 
فرض کنیــد در محیطــی وقتی یک 
شهروند به عنوان عابر پیاده قصد دارد 
از عرض خیابان عبور کند، با نشان دادن 
یک حرکت نمادین دست، راننده خودرو 
را متوجه می کند و آن ها با فرهنگ باالیی 
که در جامعه وجود دارد، ترمز می کنند 
تا عابر پیاده عبور کند، یعنی هزینه عبور 
از خیابان برای یک شهروند یک عالمت 
با دست دادن است؛ اما اگر این فرهنگ 
در جامعه وجود نداشته باشد یا ضعیف 
باشد و فرد اعتماد نکند با این نمایش 
نمادین می تواند به ســالمت از خیابان 
عبور کند، مجبور می شویم خیابان ها 
را خط کشــی عابر پیاده کرده، پل عابر 
پیاده بسازیم و ... که هزینه های انجام 
آنها میلیاردی است، هزینه هایی که از 
محل پرداخت عوارض شهروندان برای 

اداره شهر، پرداخت می شود.

اجرای بیش از ۱۰۰ برنامه برای بزرگداشت اصفهان: 
هفت روز به افتخار نصف جهان

 فرهنگ مجموعه ای 
از ارزش ها، باورها، 

اعتقادات، اخالقیات، 
آیین و رسوم و آدابی 

است که در جامعه 
ساری و جاری بوده و 
از گذشته های دور در 
توالی و تکثر نسل ها 

به جایگاه امروز 
رسیده؛ بی شک 

هرچقدر تعالی 
فرهنگی در جامعه 
افزایش پیدا کند، 
هزینه های زندگی 

یا هزینه های مبادله 
کاهش پیدا می کند.

اصفهان هرچند در اردیبهشت افســونگری می کند، اما ناز نصف جهان در میان جنجال 
کالغ های آذرماه، خریداران بیشتری دارد از این رو نماد اصفهان که از قوس برج آذر شکل 
گرفته، مجسمه اش ساخته و نقش روی کاشی آن، تابلوی ورودی شهر و میدان نقش جهان 

شده است.

ایمنا
گـــزارش
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فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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وزیر اقتصاد:  

تحریم ها نگران کننده نیست
وزیر امور اقتصاد و دارایی کشــور با بیان اینکه 
تحریم های ظالمانه فعلی، جــای نگرانی ندارد، 
گفت: اصالح نظام بانکی را از هفته گذشته آغاز 

کرده ایم.
فرهاد دژپسند در اســتودیو نگاه یک شبکه اول 
سیما در خصوص شرایط تحریمی کشور اظهار 
داشت: بیشــتر تحریم های چند جانبه را پشت 
سر گذاشته ایم و تحریم های ظالمانه فعلی جای 

نگرانی ندارد.
او با اشــاره به برنامه های دولت و وزارت اقتصاد 
در شــرایط کنونــی گفــت: اول بایــد بدانیم 
 تحریم ها با ما چــه کار می کننــد، تحریم ها
 می خواهد مردم را از دولت بریده و ناامیدی میان 
ملت ایجاد کند. تحریم ها قصد دارد ورودی های 

کشور را مسدود کند به این خاطر ...



تب سر نفتی
ادامه از صفحه یک:

...    عربســتان و روسیه دو کشوری 
بوده اند که در ماه های اخیر با افزایش 
تولید باعث شده اند قیمت نفت افت 

چشمگیری داشته باشد. 
گفته می شــود تا این دو کشــور 
تولیدشــان را به یک میلیون بشکه 
در روز کاهــش ندهندقیمت نفت 
ســر و ســامان نخواهــد گرفت و 
کاهــش 15 دالری نفــت برای هر 
 بشــکه برای افزایش تولید این دو 

کشور است.
به نظر می رســد تولیــد کنندگان 
 نفت  در 23 ژوئن به دلیل تهدید ها و 
فشــار های آمریکا مجبور شده اند 
تولید خود را افزایــش دهند اما در 
واقع خود این کشــورها نیز به طمع 
افزایش قیمت نفت به بهانه تحریم 
ایران دســت به چنین کاری زدند و 
چوب کار خود را نیــز خوردند زیرا 
آمریکا دوشــنبه هفته گذشــته به 
هشت خریدار نفت ایران برای ادامه 
وارداتشــان معافیــت داد و به این 
ترتیب نگرانی ها نسبت به احتمال 
 ایجاد اشــباع عرضه در بازار تشدید

 شد.
البته بعد از افزایــش بی رویه تولید 
نفت توســط اوپک و کشــورهای 
غیر اوپک ایــران نارضایتی خود را 
اعالم کرد و گفت ســهمیه فروش 
ایران باید محفوظ بمانــد اما مثل 
 همیشــه گــوش شــنوایی وجود 

نداشت .
ایران اعالم کرده فرارفتن از سهمیه 
تولید که عربستان و متحدانش انجام 

داده اند غیرقانونی خواهد بود.  
وزیــر نفــت ایــران از کمیتــه 
نظارتی مشــترک وزیــران اوپک 
و غیراوپــک و همچنیــن کمیته 
فنی مشترک خواســته است این 
افزایــش تولیــد را متوقــف کنند 
 زیرا ســهم بــازار ایــران را نقض 

کرده است.
اما بعد از عربستان صعودی و روسیه 
این بار نوبت عراق است که با دشمنان 
ایران متحد شــود. عراقــی که اگر 
ایران به آنها برق نمی داد چند سال 
گذشــته را مجبور بودند در تاریکی 
به سر ببرند اکنون دست دوستی با 
عربستان سعودی داده اند و تقاضای 
عربستان برای کاهش تولید و قیمت  
نفت خام را قبول کرده اند عربستان 
نیز قبول کرده اســت مقــداری از 
 بــرق مصرفی این کشــور را تامین 

کند.
ایــن تصمیم روز شــنبه در جریان 
دیدار خالد فالح، وزیر نفت عربستان 
ســعودی با همتای عراقی اش ثامر 

غضبان در بغداد گرفته شد.
عراق که پس از عربســتان دومین 
تولیدکننده بزرگ نفــت در میان 
کشــورهای عضو اوپک به شــمار 
مــی رود، پیــش از ایــن تصمیم 
گرفته بــود تا ظرفیــت تولید نفت 
خام خود را تا پنج میلیون بشــکه 
 در روز در ســال 2۰1۹ افزایــش

 دهد. 
عراق سال هاســت با بحران تولید 
برق روبروست و اکثر شهروندان این 
کشور تنها چند ساعت در روز از برق 

برخوردارند. 
این کمبود در ماه  های گذشــته به 
اعتراضات خونیــن خیابانی منجر 
شــد. در حــال حاضر این کشــور 
13۰۰ مــگاوات بــرق و همچنین 
مقــدار قابــل  توجهــی گاز برای 
 نیروگاه تولیــد برق خــود از ایران 

می خرد.
اما به نظر می رسد عربستان سعودی 
توانســته با ،قول دادن بــرق به این 
کشور عراق را جز متحدان خودش 

بکند.
  البتــه ایــن جریــان بــرای مــا
  ایرانی ها تازگی ندارد ما کم ندیده ایم 

بد عهدی های این مردم را !

اقتصاد استان
02
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حمل و نقل بار در کالن شهرها متولی مشخصی ندارد
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: حادثه تلخ واژگونی کامیون میکسر که منجر به فوت 
یک راننده شد هشداری برای همه مسئوالن است که به قوانین وضع شده پایبند باشند و با هماهنگی آن 
را اجرا کنند. علیرضا صلواتی اظهار کرد: در طول سه دهه اخیر در زمینه حمل و نقل بار متولی مشخصی 
وجود نداشته است که در پی آن دولت و وزارت کشور اقدام به تصویب ایجاد سازمانی با نام حمل و نقل 

بار و کاال در شهرها کرده است؛ این سازمان باید بر نحوه جابه جایی و حمل و نقل بار و کاال در سطح شهرها 
و کالن شهرها نظارت داشته باشد و اقدام به شناسایی و ساماندهی ناوبرها همچنین آموزش موارد الزم به 

رانندگان کند. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه داد: باید بارنامه هایی نیز در این زمینه صادر شود 
تا بارها دارای هویت باشند و مبدا و مقصد هر بار مشخص شود؛ بارنامه هویت بار است؛ مجاز بودن بار همچنین نحوه ورود به 

سطح شهر و زمان آن نیز در بارنامه مشخص می شود؛ سرعت انتقال این بار نیز باید در طول مسیر مشخص باشد تا به زیرساخت های شهری 
آسیبی نزند. صلواتی خاطرنشان کرد: نهادهای استانی در این زمینه همکاری و همراهی الزم را نداشته اند عالوه بر آن اتحادیه های صنفی نیز 
در این زمینه ها مقاومت هایی انجام داده اند که منجر به ایجاد هرج و مرج شده است؛ متاسفانه هنگام وقوع حادثه نهادهای ذیربط مسئولیت 

آن را بر عهده نمی گیرند در صورتی که امروز نهادهایی که مجوزهای اولیه از جمله مجوز ورود و تردد را صادر کرده اند، باید پاسخگو باشند.

در این شرایط، نکته 
قابل تامل آن است که 
شرق استان به غیراز 

کشاورزی دارای 
قابلیت ها و ظرفیت های 

اشتغال زایی در 
زمینه صنایع دستی، 

گردشگری و استفاده 
از انرژی های نو بویژه 
خورشیدی است که 

می توان توسط آن ها تا 
حد زیاد مشکل اشتغال 

در این منطقه را رفع 
کرد.

گره کور اشتغال در خطه ای که روزگاری مهد کشاورزی اصفهان بود؛  

راه نجات شرق چیست؟!

بیکاری بیش از 20هزار سرپرســت خانوار در شرق اصفهان 
به دلیل خشــکی زاینده رود و در انزوا قرار گرفتن کشاورزی، 
مردم این منطقه را در تنگنای معیشت قرار داده به طوریکه در 
سال های اخیر تجمعات و اعتراض های بسیاری را از مردم این 

منطقه شاهد هستیم.
منطقه ای که زمانی مهد کشاورزی اصفهان به شمار می آمد در 
سال های اخیر به دلیل کمبود آب و خشکی زاینده رود شرایط 
بحرانی را سپری می کند، اما آن طور که باید مسائل ومشکالت 

این منطقه مورد توجه قرار نگرفته است.

ایرنا
گـــزارش
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       مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:مشوق هایی برای سرمایه گذاران واحدهای صنعتی برای سرمایه گذاری در شرق اصفهان در نظر گرفته شده که 
شامل دیگر مناطق کشور نمی شود.

خـــبــــر

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان :

نمایشگاه کتاب امسال شش میلیارد تومان فروش داشته است

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اشاره به 
برگزاری نمایشگاه کتاب در اصفهان، گفت: بر اساس آمار اعالم شده از 
سوی معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، ۱00 هزار نفر 

از نمایشگاه کتاب امسال بازدید کردند و شش میلیارد تومان کتاب در 
این نمایشگاه به فروش رسید.

علی یارمحمدیان صبح دیروز در نشست خبری هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات 
و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و اولین نمایشگاه بین المللی بهره وری آب و انرژی در 
ساختمان، صنعت و حمل و نقل، اظهار کرد: در سال جاری 2۷ عنوان نمایشگاه در اصفهان 
برگزار شده است و با بررسی این نمایشگاه ها به خوبی می توان قضاوت کرد که این رویدادهای 

اقتصادی که هر هفته در استان اصفهان برگزار می شود، چه نتایجی در بر داشته است.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب در اصفهان، افزود: نمایشگاه کتاب توانست اعتماد 
مردم را جلب کند، افراد زیادی از این نمایشگاه بازدید کردند و بر اساس آمار اعالم شده از 
سوی معاون اداره و فرهنگ ارشاد اسالمی استان اصفهان، 1۰۰ هزار نفر از نمایشگاه کتاب 

امسال بازدید و شش میلیارد تومان کتاب در این نمایشگاه به فروش رسید.  
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه 
 کتاب با عنوان یک رویداد فرهنگی، در ادامه رسالت اجتماعی و فرهنگی شرکت نمایشگاه ها

 انجام شد، اظهار کرد: برگزاری نمایشــگاه های فرهنگی برای شرکت نمایشگاه ها منافع 

اقتصادی خاصی همراه ندارد، اما به دلیل رســالت اجتماعی که نســبت به جامعه داریم، 
نمایشگاه های فرهنگی و اجتماعی را برگزار می کنیم. وی تصریح کرد: ذات نمایشگاه برگزاری 

رویدادهای تخصصی و اقتصادی است. 
یارمحمدیان از برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی 
و گرمایشی در روزهای 2۹ آبان تا دوم آذرماه امسال خبر داد و افزود: اعتماد مخاطبان در 

خصوص نمایشگاه جلب شده و دسته بندی های دقیقی انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی 
و گرمایشی تولیدات در پنج حوزه اصلی تجهیزات و سیستم های گرمایشی، تجهیزات و 
سیستم های سرمایشی و تهویه مطبوع، لوله و اتصاالت انتقال انرژی، تجهیزات برقی و 
الکترونیکی، کنترل دما و سیستم های اتوماسیون خانگی و خدمات وابسته تاسیساتی 

را به نمایش گذاشته می شود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با بیان اینکه هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی از نمایشگاه های 
برتر کشور است، گفت: بازدیدکنندگان این نمایشگاه متخصصانی همچون مهندسان 
معمار، عمران و عمده فروشان و خرده فروشان سیستم های سرمایشی و گرمایشی است.

ایمنا
خـــبــــر

صادرکنندگان فوالد به ناحق و به دلیل 
آمار اشتباه متهم به بازنگرداندن ارز 

صادراتی خود شده اند 
 

 نخستین جلسه دکتر رحمانی، وزیر جدید صمت با تشکل ها با 
موضوع صادرات برگزار شد. وی همچنین در جلسه ای با کارکنان و 
مدیران وزارت صمت، مشورت با تشکل ها و حل مسائل صادرات را 

از اولویت های جدید این وزارتخانه اعالم کرده بود.

رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ضمن حضور در این 
جلسه، طی گزارشی جزییات درخواست فوالدی ها را تشریح کرد.

وی با اشــاره به اینکه روش غلط تعیین ارزش پایه صادراتی باعث شــده 
واحدهای فوالدی صادرکننده مجبور باشند بیش از قیمت واقعی صادرات 
محصوالت شان تعهد بازگشــت ارز صادراتی بدهند، گفت: این امر بدان 
معناست که این واحدها باید برای بازگشت ارزی که وجود خارجی ندارد 
تعهد بدهند . در یک ماه گذشــته واحدهای فوالدی صادرکننده از بابت 
صحیح نبودن ارزش پایه صادراتی در گمرک، حدود 15 میلیون دالر مازاد بر 
قیمت واقعی صادرات، پیمان ارزی سپرده اند که ممکن است ابعاد حقوقی 
پیدا کند؛ بنابراین کارگروه بررسی ارزش پایه صادراتی باید سریعا جهت 

اصالح این نرخ ها اقدام کند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد افزود: صادرکنندگان فوالد به ناحق و به 
دلیل آمار اشتباه متهم به بازنگرداندن ارز صادراتی خود شده اند؛ درحالی 
که قضاوت ها براساس اطالعات نادرست و شاید جهت دار انجام می شود. 
واحدهای تولیدی صادرکننده فوالد برای حضور بلندمدت در این عرصه، 
قطعا ارز صادراتی خود را با روشــهای مختلف به چرخه اقتصادی کشور 

بازمی گردانند.
خلیفه سلطانی ضمن بیان این مطلب که تولید هر تن فوالد 1۰۰ تا 12۰ دالر 
هزینه ارزی دارد و این مبلغ صرف واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز، 
 همچون کک و زغال سنگ، فروآلیاژها، نسوزها، الکترود گرافیتی و اقالم
 این چنینی می شود، گفت: در مقررات پیمان ســپاری ارزی توجهی به 
بازپرداخت اقساط وام های ارزی فوالدسازان و همچنین تفاوت منشا ارز در 
کشور مقصد صادرات محصول و کشور مبدا واردات مواد اولیه و تجهیزات 
نشده است. به عبارت دیگر، مثال ارز صادراتی در اروپا یورو است و صادرکننده 
علیرغم نیاز به یورو، برای واردات کاالیی مثل الکترود مجبور است آن را به 
سامانه نیما بازگرداند؛ اما ارز تخصیصی به واردات یوآن چین است که به درد 

واحد تولیدی برای واردات کاالی مورد نیازش نمی خورد.

خطر فرونشست در کمین ساختمان های 
مسکونی اصفهان

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اســتان اصفهان گفت: به دلیل 
برداشت بی رویه آب های زیرزمینی در اصفهان نه  تنها پل ها و بناهای تاریخی 
در معرض خطر فرونشست هستند، بلکه امروز خطر در کمین خانه های 
مسکونی و حتی ساختمان های نوســاز شهر است.  غالمحسین عسگری 
در نشست خبری هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات 
سرمایشی و گرمایشی و همچنین اولین نمایشگاه بهره وری آب و انرژی در 
ساختمان، صنعت و حمل ونقل اصفهان، با بیان اینکه امروز به خصوص در 
بحث انرژی و آب دچار بحران هستیم، اظهار کرد: به دلیل برداشت بی رویه 
آب های زیرزمینی در اصفهان نه  تنها پل ها و بناهای تاریخی در معرض خطر 
فرونشست هستند، بلکه امروز خطر در کمین خانه های مسکونی و حتی 

ساختمان های نوساز شهر است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تاکید کرد: امروز 
سقف بیشتر خانه های مســکونی در اصفهان دچار ترک شده و دلیل آن 

فرونشست زمین است.

گـــزارش

خـــبـــــر

هرچنــد مــردم شــرق 
اصفهان اعتقــاد دارند که 
عاشق کشاورزی هستند و 
عمری را با این حرفه سپری 
کرده اند اما مسئوالن نیز 
بر این باورند که با شرایط 
کم آبــی موجــود برای 
حل مشــکل بیکاری در این منطقه باید 
راهکارهایی غیر از کشاورزی ارائه شود تا 
این معضل بیش از پیش به پدیده مهاجرت 

و شاید حاشیه نشینی دامن نزند.

  توجه به قابلیت های اشتغال زایی 
دیگر در شرق استان اصفهان

زمین های بــدون آب وکشــت، ادوات 
کشاورزی رها شده و کشــاورزان بیکار 
ازجمله مشــکالتی اســت که با ورود به 
منطقه شــرق اســتان کامال محسوس 
وبه عبارتی توصیفی کوچک از شــرایط 
بحرانی شرق اصفهان است و حتی باوجود 
طرح هایی همچــون اشــتغال پایدار و 
جایگزین که چندی پیش استاندار از آن 
خبر داد ، گویا اشــتغال در شرق استان 
اصفهان کم کم به گره کوری مبدل شده 
به طوری که برخی از شرق اصفهان با عنوان 
»لکه ای بحرانی« نــام می برند که باید به 

صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
در این راســتا نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اســالمی از خالی شدن 
حدود 23۰ روستا در 5 سال گذشته خبر 
می دهد که این اتفــاق معنایی به غیر از 
شدت مشکالت روستانشــینان ندارد، 
زیــرا عواملی همچون توســعه نیافتگی 
کشاورزی مکانیزه و  اصالح نشدن الگوی 
کشت، زودبازده نبودن زمین های کوچک، 
خشک ســالی، نبود امکانات بهداشتی، 
درمانی، آموزشی، خدماتی و بی توجهی 
مسئوالن موجب می شود که ساکنان این 
روستاها برای برخورداری از امکانات بهتر 
و یافتن شغلی جدید به شهرها مهاجرت 
 کنند. حال در منطقه شــرق اصفهان که 
دارای روســتاهای متعدد باقابلیت های 
فراوانی اســت الزم اســت که با توجه به 
اشتغال زایی در این منطقه، از مهاجرت 

ساکنان آن جلوگیری کرد.
ناهید تاج الدین درراستای ارائه راهکارهایی 

برای حل مشکل بیکاری ناشی از کم آبی 
در این منطقه، تصریح می کند: در رابطه 
با مشکالت شرق اصفهان توجه وتخصیص 
تسهیالت بیشتری ضرورت دارد به ویژه 
این که کشاورزی در این منطقه به دلیل 

کم آبی به انزوا کشیده شده است.
این نماینده مجلس می افزایــد: در این 
شرایط، نکته قابل تامل آن است که شرق 
استان به غیراز کشاورزی دارای قابلیت ها 
و ظرفیت هــای اشــتغال زایی در زمینه 
صنایع دستی، گردشــگری و استفاده از 
انرژی های نو بویژه خورشیدی است که 
می توان توســط آن ها تا حد زیاد مشکل 

اشتغال در این منطقه را رفع کرد.
وی با اشاره به باال بودن ظرفیت تولید برق 
در اصفهان، می گوید: 1۰درصد برق کشور 
توسط 13 نیروگاه اصفهان تولید می شود، 
ضمن اینکــه 12 درصد بــرق مصرفی 
کشور در اصفهان مصرف می شود و این 
نشان می دهد به غیر از حفظ و بهسازی 
نیروگاه های موجود، باید دراندیشه ایجاد 
نیروگاه های جایگزین خورشــیدی نیز 

باشیم.
تاج الدین خاطرنشان می کند: با توجه به 
اینکه یکی از این پتانسیل ها اشتغال در 
منطقه شرق در زمینه انرژی خورشیدی 
است، می توان از این موقعیت استفاده ای 
بهینه کــرد، درواقع جایگزینــی انرژی 
حاصل از ســوخت فســیلی بــا انرژی 
خورشیدی شرایط درآمدزایی مساعدی 
را برای خانواده های ساکن در روستاهای 

شرق استان ایجاد می کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان 
اینکه توسعه گردشــگری در این منطقه 
از دیگر راهکارهای مقابله با بیکاری است، 
ادامه می دهد: 23۰ اقامتگاه بوم گردی در 
اســتان داریم که تعداد زیادی از آن ها در 
شــرق اصفهان قرار دارد ومی توان از این 
ظرفیت برای اشــتغال در شرق استفاده 
کرد، به عالوه آنکه توسعه گردشگری سیاه 
در این منطقه نیز یکی دیگر از قابلیت های 

اشتغال زا است.
این عضو کمیســیون اجتماعی توضیح 
می دهد: در گردشــگری سیاه، شخص 
به جای استفاده از مناطق خوش آب وهوا 
به طرف مکان های ناخوشــایند می رود 
حال با توجــه به موقعیت فعلی شــرق 
مانند پیشروی کویر و مردن بیش از 5۰۰ 
میلیون درخت، این منطقه برای چنین 

گردشگری بسیار مناسب به نظر می آید.

  توسعه صنعتی منطقه شرق اصفهان
توسعه صنعت در شرق اصفهان یکی دیگر 
از راهکارهای موردنظر برای حل مشکالت 
این منطقه اســت اگرچه باوجود ایجاد 
شــهرک های صنعتی در این منطقه در 
طول سال های اخیر انتظار می رفت حل 
مشکالت اشتغال و معیشت سریع تر انجام 
شود اما آنچه قابل تامل است آنکه باوجود 
استقرار چندین شهرک صنعتی نه تنها 
مشکل اشــتغال مردم منطقه حل نشده 
باقی مانده بلکه آالیندگی ها و مشکالت 
زیست محیطی نیز مهمان این بخش از 

اصفهان شده است.
این در حالی است که مردمان این منطقه 
سال های زیادی معیشت خود را از طریق 
کشاورزی می گذراندند اما امروز به دلیل 
خشکی زاینده رود شــغل اصلی خود را 
ازدست داده و برای اشتغال در واحدهای 
صنعتی نیز با مشــکالت بسیاری مواجه 

هستند.
دراین باره مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان اصفهان در رابطه با لزوم 
توجه به اشتغال زایی در منطقه شرق استان 
اصفهان، بیان می کند: مشوق هایی برای 
ســرمایه گذاران واحدهای صنعتی برای 
سرمایه گذاری در شرق اصفهان در نظر 
گرفته شده که شامل دیگر مناطق کشور 

نمی شود.
محمدجواد بگی می افزایــد: با توجه به 
تاثیرات منفی کم آبی بر بخش کشاورزی 
منطقه شرق اســتان، الزم است توسعه 

صنعتی این منطقه در اولویت فعالیت های 
شرکت شهرک های صنعتی استان و دولت 
قرار گیرد زیرا بی شک توسعه شهرک های 
صنعتی و صنایــع در چنین مناطقی در 
اشتغال زایی ساکنانش بسیار تاثیرگذار 

است.
بگی با تاکید بر لزوم ارائه تسهیالت ویژه 
شرکت شهرک های صنعتی در این منطقه، 
می گوید: مشوق هایی برای سرمایه گذاران 
واحدهای صنعتی در شرق اصفهان در نظر 
گرفته شده که شامل دیگر مناطق کشور 

نمی شود.
وی مــی افزاید: این ســرمایه گذاران در 
صورت بهره برداری پیــش از موعد مقرر 
با تخفیف ۸۰ درصدی مواجه می شوند، 
در مجموع  پنج تا 1۰ درصد از هزینه در 
ابتدای قرارداد از شــخص سرمایه گذار 
صنعتی دریافت می شود و پس از دو سال 
تنفس مابقی اقساط در طول 2۴ تا ۶۰ ماه 
دریافت خواهد شد و تخفیف ۸۰ درصدی 
هم شامل بهره برداری پیش از موعد مقرر 

است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان اصفهان تصریح مــی کند: در 
واقــع با ارائــه تســهیالت و تالش های 
این شــرکت برای تامین آب و امکانات 
موردنیــاز شــهرک ها و نواحی صنعتی 
شرق استان به شرایط توسعه اقتصادی، 
اشتغال منطقه، همچنین جذب سرمایه 
 و جلوگیری از مهاجــرت کمک زیادی 

می شود.
بگی در رابطه با اشتغال زایی مردم بومی 
منطقه در شــهرک های صنعتی تاکید 
می کند: شرکت شــهرک ها دخالتی در 
اشــتغال نیروهای مورد نیاز این صنایع 
ندارد ولی پیشنهاد و توصیه جدی ما آن 
اســت که اداره کل کار و رفاه اجتماعی با 
یک برنامه ریزی اصولی شرایط به کارگیری 
نیروهای بومی و کشــاورزان بیکار شده 
منطقه را در صنایع مستقر در شرق استان 

فراهم آورد.

نصب مانیتورهای اطالع رسانی در ایستگاه های قطار شهری
مدیرعامل شرکت مترو اصفهان گفت: تابلوهای اعالم سرفاصله در تمام ایستگاه های قطار شهری راه اندازی 
نشده است اما مانیتورهای اطالع رسانی نصب شده است تا در آینده نزدیک زمان رسیدن قطارها و زمان 

ترک ایستگاه را به مسافران اطالع دهد.
علیرضا فاتحی اظهار کرد: طول مسیر خط یک قطار شهری اصفهان حدود 2۰.2 کیلومتر است که از خیابان 

امام خمینی)ره( یا همان عاشق آباد شروع و به ایستگاه دفاع مقدس یا صفه ختم می شود و روزانه حدود ۶۰ 
هزار نفر را در شهر اصفهان جابه جا می کند. وی با بیان اینکه تمام تجهیزات و امکانات مجموعه قطارشهری 

اصفهان با استانداردهای جهانی همخوانی دارد، تاکید کرد: شهروندان باید هنگام استفاده از پله های برقی، آسانسورها 
و یا بر روی سکوهای انتظار، فاصله با قطار شهری را حفظ کنند تا اتفاقی برای آنها نیفتد.مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان 

ادامه داد: تابلوهای اعالم سرفاصله در تمام ایستگاه های قطار شهری راه اندازی نشده است اما مانیتورهای اطالع رسانی نصب شده است 
تا در آینده نزدیک زمان رسیدن قطارها و زمان ترک ایستگاه را به مسافران اطالع دهد. وی با اشاره به هزینه های صرف شده برای راه اندازی خط 
یک قطار شهری اصفهان گفت: برای ایجاد خط یک که مسافران شمال شهر را به جنوب و بالعکس جابه جا می کند، حداقل سه هزار میلیارد 

تومان سرمایه گذاری شده است تا شهروندان سفری ارزان، آسوده و ایمن را تجربه کنند.

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S



گردشگری

ایرنا
گـــزارش

مونسان: 

گردشگران جهان به 
تحریم های آمریکا علیه 

ایران نه گفتند
 رییس ســازمان 
 ، هنگی ث فر ا میر
صنایع دســتی و 
گردشگری گفت: گردشگران جهان 
و فعاالن جهانی صنعت توریســم به 
تحریم های آمریکا علیــه ایران نه 

گفتند.

به گــزارش ســازمان میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی و گردشــگری، علی اصغر 
مونســان معــاون رییــس جمهــوری و 
رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری با اشــاره به حضور 
و گردهمایــی بــزرگ فعــاالن صنعــت 
توریسم از سراســر جهان در ایران، اظهار 
داشــت: تنوع رویدادهای بیــن المللی ما 
در حــوزه میراث فرهنگی و گردشــگری 
و رشــد تحوالت مثبت گردشگری ایران 
طی دو سال گذشــته نشــانگر استمرار 
 رو به رشــد این صنعت در کشــور فارغ از 

تحریم هاست.
وی افزود: برگــزاری چهلمین نشســت 

اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری 
)UNWTO( در شــهر همدان همزمان با 
دور جدیــد تحریم هــای آمریــکا علیه 
ایــران نیــز نشــان می دهد کــه آمریکا 
 و همراهانــش نمی تواننــد کاری از پیش 

ببرند.
او بــا تاکید بــر اینکه تحریــم کنندگان 
ننــد خوبی هــا و جاذبه هــای  نمی توا
ســرزمین ایران را تحریم و گردشــگران 
جهان را از تماشــای ایران محروم کنند، 
افزود: تحریم هــای ظالمانــه و یکجانبه 
بــر  آمریــکا علیــه کشــورمان در برا
توانمندی های گردشــگری ایــران کاری 
از پیش نبــرده و با توجه بــه ویژگی های 
فرهنگی توریســم در عرصــه بین المللی 
و دیپلماســی عمومــی، مانعــی در برابر 
اشتیاق گردشــگران جهان برای تماشای 
این دیار هفت هزار ســاله نبوده است، تا 
جایی که شمار گردشگر ورودی کشورمان 
 نه تنها کاهش نداشــته بلکه افزایش نیز

 یافته است.
رییس ســازمان میراث فرهنگــی با بیان 
اینکه تاثیرات احتمالی تحریم ها بر صنعت 
گردشــگری ایران با برنامه ریزی صحیح 
قابــل رفع اســت، ادامــه داد: در یکی دو 
سال گذشــته با وجود تشدید هجمه های 
دشمن، ایران  هراسی و فشارهای سیاسی 
 خارجی، شاهد برگزاری رویدادهای ارزنده

 بیــن المللــی بــا محوریت 
 گردشــگری در کشــورمان

 بوده ایــم و تحــرک و پویایی 
حاصل از ایــن رویدادها انرژی 
مضاعفــی بــه کالبــد صنعت 
توریســم ایران تزریق و فرصتی 
برای تعامــل، همفکــری، هم 
اندیشی و توســعه همکاری های 
 بیــن المللــی ایجــاد کــرده

 است.
او افزود: برگزاری رویــداد تبریز 
2018، جشن های ثبت جهانی آثار 
ایران، نمایشگاه های فاخر میراث 
فرهنگی سایر کشــورها در ایران، 
رویــداد همــدان 2018 و اجالس 
همدان 2018 و رویــدادی که 21 
تا 23 آبان با حضور دبیرکل سازمان 
جهانی گردشگری و اعضای وابسته 
این سازمان در استان همدان برگزار 
می شــود، همه و همه گویای آن است 
که فعاالن گردشگری و گردشگران جهان 
تحریم هــای آمریکا علیه ایــران را قبول 

ندارند.
مونســان با اشــاره به تحرکات و اقدامات 
چهل ساله آمریکا علیه ایران، اظهار داشت: 
آنچه امروز آمریکا علیه ما انجام می دهد در 
ادامه چهل سال دشمنی آشکار است، پس 
آمریکای امروز همان آمریکای چهل سال 
گذشته اســت و ما نیز همان ملتیم و هم 
چون همیشه با اتحاد و همدلی و استقامت 
 می توانیــم تــوان و اقتدار خــود به رخ

 بکشیم.
معاون رییس جمهوری چشم انداز صنعت 
گردشــگری ایــران را روشــن توصیف و 
تصریح کرد: خوشــبختانه با مشــارکت و 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی و برخی 
شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی شاهد 
اجرای یک هــزار و 900 پــروژه در حوزه 
زیرساخت های گردشگری با حجم سرمایه 
گذاری 43هزار میلیارد تومان در کشــور 
هســتیم و تالش می کنیم تا پایان دولت 
دوازدهم ، یک هزار و 200 پروژه را در حوزه 
زیرساخت های گردشگری به اتمام برسانیم 
که با بهره برداری از این پروژه ها وضعیت 
زیرساخت های گردشگری در کشور بهبود 
پیدا خواهد کــرد و صنعت گردشــگری 

پررونق تر خواهد شد.

کشاورزان اصفهان خواستار اجرای مصوبه ۹۵ برای بازگشایی آب شدند
 عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: کشاورزان اصفهان خواستار اجرای 

مصوبه سال 9۵ شورای هماهنگی زاینده رود برای بازگشایی زاینده رود شدند.
حسین محمدرضایی اظهار داشت: درسال 9۵ در حالی زاینده رود باز شد که حجم سد زاینده رود به اضافه 
میزان بارش ها به 3۵0 میلیون متر مکعب رسید و این در حالی بود که در همان سال شاهد باز شدن زاینده 

رود در بهمن ماه بودیم.
 وی بیان داشت: امسال نیز کشــاورزان خواستار این شدند که در صورتی که حجم ســد زاینده رود با میزان

 بارش ها به 3۵0 میلیون متر مکعب آب رسید و یا معادل آن بارندگی شد، آب را برای کشت پاییزه کشاورزان باز کنند.
 عضوهیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه منظور از میزان بارش ها در سرشاخه های

 زاینده رود شهرستان کوهرنگ است، گفت: آنچه قابل تامل است اینکه آمار ضد و نقیضی از میزان بارش ها در کوهرنگ مطرح و 
ثبت می شود که چندین بار این موضوع را گزارش دادیم، محمدرضایی افزود: این سوال مطرح می شود که آیا این تناقض در ارائه آمار ها به 
این دلیل نیست که بتوانند میزان بارش را به نوعی جلوه دهند که برداشت آب بدون آمار برایشان آسان شود؟ در صورتی که نهادهایی مانند 

سازمان هواشناسی وظیفه دارند بی طرفانه و بدون هیچ فشار سیاسی و یا قومیتی آمار خود را ارائه نماید.

برگزاری بزرگترین گردهمایی متخصصان صنعت آب و فاضالب در اصفهان
دومین کنگره علوم و مهندســی آب و فاضالب ایران و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و 

بهداشتی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.
 دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و 
بهداشتی با حضور متخصصان و مدیران صنعت آب و فاضالب کشور، 22 الی 24 آبان ماه در دانشگاه صنعتی 

اصفهان برگزار می شود. این گردهمایی با مشارکت انجمن آب و فاضالب ایران و حمایت شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور برگزار می شود. از جمله بخش های جانبی این رویداد 

علمی، برگزاری نمایشگاهی به منظور آشنایی شرکت کنندگان با توانمندی ها وآخرین دستاوردهای تولید کنندگان، 
مبتکران و نوآوران صنعت آب و فاضالب، برگزاری مسابقه پایان نامه برتر در حوزه آّب و فاضالب در مقطع کارشناسی ارشد و 

دکتری و تقدیر از پیشکسوتان دانشگاه و صنعت در حوزه آب و فاضالب است. ایجاد فضایی به منظور ارائه آخرین یافته های محققان و استادان 
دانشگاه، تبادل تجربیات میان کارشناسان و مدیران صنعت آب و فاضالب و تبادل آراء و نظرات بین دانشگاهیان، محققان، مدیران و کارشناسان 
صنعت آب و فاضالب، بررسی مشکالت، چالش ها و دغدغه های مرتبط با کم آبی و بحران آب و بهره مندی از نقطه نظرات خبرگان و متخصصان 

و هم افزایی برای مقابله با این چالش ها در سطح کشور به ویژه استان اصفهان از اهداف برگزاری این رویداد ملی است.

اقتصاد ایران
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اختصاص ۸۵ میلیارد 
تومان برای آزادسازی 
گلوگاه های اصفهان 

معاون بازآفرینی شهری و مسکن 
اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان از اختصــاص 8۵ میلیارد 
تومــان اعتبــار برای آزادســازی 
گلوگاه ها و بازگشایی معابر به این 
اداره کل در ســال آینده، خبر داد 
و گفت: ایــن بودجه بــرای خرید 
زمین هایــی هزینه می شــود که 
شهرداری در مسیر اجرای پروژه های 

خود به مشکل برخورده است. 
ایمــان طاهــر اظهــار کــرد: راه 
وشهرســازی برنامه دارد که پس 
از دریافت این بودجــه، این اراضی 
را به طــور کامل خریــداری کند و 
بخشی از آن که در مسیر پروژه های 
شــهرداری قرار دارد را به صورت 
بالعوض در اختیار این نهاد بگذارد، 
همچنین باقی مانده زمین را تملک 
کــرده و در آن پروژه هایی همچون 

مسکن امید را اجرا کند.
وی درباره تملک بافت های ناهمگون 
همچــون ریس بــاف، کارخانــه 
دخانیات اصفهان و کارخانه سیلوی 
اصفهان، گفت: پیش بینی شده 4۶0 
میلیارد تومان بودجه تا ســال 98 
در اختیار راه وشهر سازی اصفهان 
قرار بگیرد تا بتواند کارخانه سیلو را 
باهزینه ای  نزدیک به 3۵0 میلیارد 
تومان تملک، به عنوان پایگاه وفضای 
شــهری طراحی کرده و در اختیار 

مردم بگذارد.

   »دخانیــات اصفهــان« به 
محیطی بــرای زندگی مردم 

تبدیل می شود
طاهر افــزود: 1۷۵ میلیارد تومان 
نیز برای خریــد کارخانه دخانیات 
اصفهان به منظور آماده سازی محیط 
بــرای زندگی افــراد در بافت های 

فرسوده، هزینه می شود.
وی با بیــان اینکه بافت فرســوده 
بیش از ۷۵ شــهر اصفهان مصوبه 
کمیســیون مــاده پنــج دارد و 
مصوبه 2۵ شــهر دیگر نیز تا آخر 
سال 9۷ گرفته می شود، افزود: در 
پایان هر سال شــرکت بازآفرینی 
شهری بودجه ای را بابت تخفیفات 
شهرداری ها برای صدور پروانه های 
ساخت در محله های بافت فرسوده، 
در اختیــار راه و شهرســازی قرار 
می دهد. معاون بازآفرینی شهری 
و مسکن اداره کل راه وشهرسازی 
استان اصفهان با اعالم اینکه تا پایان 
امسال، ۵0 درصد این تخفیفات به 
شهرداری ها پرداخت می شود، اضافه 
کرد: بهتر است این مبالغ دوباره در 

بافت های فرسوده هزینه شود. 
طاهر ادامه داد: سال گذشته حدود 
20میلیارد تومان از صندوق خزانه 
بابت تخفیفات شهرداری ها در نظر 
گرفته شــد و پیش بینی می شود 
امســال نیز نزدیک به 2۵ میلیارد 
تومان اعتبار بــرای این مهم لحاظ 

شود.
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او با اشاره به برنامه های 
دولــت و وزارت اقتصاد 
در شــرایط کنونــی 
گفت: اول بایــد بدانیم 
تحریم ها بــا ما چه کار 
 می کننــد، تحریم ها

 می خواهد مــردم را از 
دولت بریده و ناامیدی میان ملت ایجاد 
کند. تحریم ها قصد دارد ورودی های 
کشور را مســدود کند به این خاطر 
تحریــم نفتی و مشــتقات آن جدی 

گرفته می شود.
دژپسند ادامه داد: اگر مردم احساس 
کنند بــا دولت و حکومت هســتند، 
بخشی از گام های الزم برداشته شده 
است حال اینکه چگونه باید این حس 
پدید آید. حکومــت باید در رفتارش 
ثابت کند که هدفی جز افزایش رفاه 
مردم ندارد و آرامش و آسایش مردم 
را در اولویت قــرار دهد. اگر رقابت ها 

را برای انتخابات نگــه داریم و پس از 
انتخابات به رفاقت بپردازیم و لباس 
همفکری بپوشــیم می توانیم گامی 

مناسب در این راستا برداریم.
او افزود: بعد از تامیــن منابع و ایجاد 
آسایش باید به داشته هایمان توجه 
و بهره وری را حداکثر ســازیم، باید 
از ظرفیت های خالی استفاده کنیم. 
باید دارایی های دولت را اهرمی کنیم 
برای خروج از شــرایط تحریم به این 
منظور توانسته ایم محاسبه ای دقیق 

از دارایی های دولت تهیه نمائیم.
وزیر اقتصــاد تصریح کــرد:در حال 
حاضر دارایــی های دولــت چیزی 
حدود هفت هزار، هزار میلیارد تومان 
اعم از مســتغالت و اماکن است که 
بیســت درصد این رقم حدود هزار و 
چهارصد و چهل میلیارد تومان خواهد 
بود و همین مبلغ بــرای ایجاد اهرم 
محرک اقتصادی کافیست. این رقم 
می تواند به گونه های مختلفی وارد 
اقتصاد کشور شود، یا به فروش برسد 
یا نیازمندی های برخی شرکت ها به 

امالک تامین گردد.
او ادامه داد: واگذاری شــرکت های 
دولتی از دیگر اقدامات موثر در ایجاد 
تحرک اقتصادی خواهد بــود البته 
موانع اجتماعی و فرهنگی بســیاری 
بر سد راه این طرح وجود دارد. البته 
ما نمی خواهیم در راســتای کوچک 

ســازی دولت، بحران های بیکاری 
ایجاد کنیم بلکه هدف ما تنوع بخشی 
به نیروی کار توسط آموزش های فنی 
و حرفه ای خواهد بود آنهم در جهت 
افزایش ســود و منافع شرکت های 

خصوصی سازی شده واقعی است.
دژپســند در خصوص تورم و عوامل 
وابسته آن گفت: گاهی اوقات بدلیل 
افزایش نرخ ارز و مشکل در تامین مواد 
اولیه، تورم ناشی از فشار هزینه حاصل 
می شود و برخی مواقع بی اعتمادی به 
آینده می تواند انتظــارات را باال ببرد 
که تقاضا افزایش می یابد و در نهایت 
تورم باال خواهد رفت.  اینکه در دولت 
آقای روحانی، تــورم بخوبی کنترل 
شده است می توان علت آن را کنترل 
انتظارات بیان کرد، یعنی من بعنوان 
خریدار امید داشــته ام که در آینده 
کاال و خدمات ارزانتر خواهد شــد و 
یا اطمینان داشــته ام که گرانتر نمی 
شود پس شتابی برای خرید نداشته 
 ام. اگر این احساس دوباره احیاء شود 
می تواند به شــرایط اقتصادی کشور 
 کمک بســیار کنــد ولی دشــمن

 نمی خواهد چنین اتفاقی رخ دهد.
دژپسند افزود: زمانی که درباره بازار 
مالی صحبت می شود بازار پول نباید 
این قدر نقش داشــته باشد بلکه باید 

بازار سرمایه جایگزین آن شود.  
وی گفــت: در دو ســال اخیــر بازار 

سرمایه با توجه به شرایط، خود را سر 
پا نگه داشته است.  

دژپسند با بیان اینکه باید عمق بازار 
ســرمایه را افزایش دهیم افزود: نرخ 
ســود باید مثبت باشــد و زمانی که 
 تورم یک رقمی شد نرخ سود نیز باید

 عکس العمل نشان می داد.  
وی درباره اصالح نظام بانکی با بیان 
اینکه همچنان از شرایط گالیه داریم 
گفت: برنامه باید به گونه ای طراحی 
شــود که مجریان با عالقه آن را اجرا 

کنند .
دژپسند افزود: البته در میان مدیران 
بانک ها این عالقه وجــود دارد و هر 

بانکی باید برنامه مشخصی دهد تا با 
پایش آن، برنامه اجرایی شود.  

    اصالح نظام بانکی کلید خورد
وی گفت: اصالح نظام بانکی را از هفته 

پیش آغاز کردیم.  
دژپسند افزود: بانک ها از باال بودن میزان 

مطالباتشان دچار مشکل هستند.  
وی در پاســخ به اینکه آیا حدود 110 
هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی در 
اختیار هشت نفر است یا خیر؟ گفت: در 
اعداد تامل کرده و بر اساس تعاریف آنها 

را بررسی می کنم.
دژپســند افزود: بدهی دولت به نظام 

بانکی ادعایی اســت که بانک ها آن را 
مطرح می کنند و ما نمی توانیم تا زمانی 
که این ادعا حسابرسی نشده باشد آن 

را بپذیریم.  
وی گفت: باید با مردم صادق باشــیم و 
مباحث را شفاف بگوییم زیرا شفافیت 

راهکار مبارزه با فساد است.  
دژپســند افزود: از کسی که افشاگری 
آن منتهی به صدور حکم می شود باید 

قدردانی کرد.  
وی گفت: اگــر می خواهیم با فســاد 
بجنگیم باید کارها الکترونیکی شود و از 
اقتصاد مقاوم به سمت اقتصاد هوشمند 

برویم و آن را الکترونیکی کنیم.  

وزیر اقتصاد:  

تحریم ها نگران کننده نیست

مهر
گـــزارش
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بانک و بورس

شیوه وام دهی بانک ها تغییر کرد
بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارایه وام به متقاضیان طفره می روند، 
اما برخی بانک ها مردم را تشویق می کنند تا با سپرده گذاری، ۸0 تا ۹0درصد سپرده خود را وام بگیرند.

دریافت وام های خرد از نظام بانکی این روزها به یکی از سخت ترین پروسه های اداری در ایران تبدیل شده است. البته 
این نوع رفتار بانک ها برای ارایه وام به مردم، سابقه ای بس طوالنی دارد. هر گاه یک فرد برای دریافت وام ضروری به 
بانک مراجعه می کند، با انبوهی از تقاضاهای ارایه ضامن و ضمانت هایی مواجه می شود که بعضا او را از ادامه مسیر برای 
دریافت وام منصرف می کند و به سمت روش های دیگر تامین مالی می برد؛ به نحوی که گاهی ضمانت نامه هایی که 

برای دریافت وام از سوی بانک ها طلب می شود، برای ارقام بسیار خرد، به ارایه سند ملکی هم می انجامد.
در چنین شرایطی که از یک سو، برخی بانک ها تنها از سوی بانک مرکزی توانسته اند که مجوز اخذ سپرده آن هم در 
سقف های مشخصی را دریافت کنند، برخی دیگر از شعب بانکی نیز در تالش هستند که شرایطی را برای جذاب تر 
شدن سپرده گیری برای مشتریان و صاحبان سرمایه ایجاد کنند تا بتوانند در رقاب با سایر بانک ها، شعب خود را در 

اولویت انتخاب مشتریان قرار دهند. 
در این میان البته نرخ سودی که بانک ها به سپرده های این چنینی می دهند به نحوی چیده شده که برای یک فرد 
جذابیتی نداشته باشد که پول خود را در یک بانک سپرده کند، 80 تا 90 درصد آن را وام بگیرد و همان وام را در بانک 
دیگری با نرخ سود باالتر سپرده گذاری کند؛ به این معنا که بانک ها بعضا برای سپرده هایی که متقاضی دریافت وام به 
ازای سپرده هستند، سودی تقریبا نصف سود عادی جاری در نظام بانکی می پردازند و به این ترتیب، شرایط را برای 

سودآوری بیشتر این مشتریان تا حدود زیادی سد می کنند.
اما گزارش های میدانی نشان می دهد برخی بانک ها تالش کرده اند تا در رقابت با سایر بانک ها، سودهای بهتری برای 
این نوع سپرده ها پرداخت کنند تا بتوانند سپرده های بیشتری جذب کنند . در این میان به نظر می رسد اگرچه این 
طرح می تواند حامی سپرده گذاران باشد اما ضروری است که بانک مرکزی نیز در این زمینه نظارت کافی بر عملکرد 

بانک ها داشته باشد. 
کارمند یکی از شعب بانکی گفت: وقتی که فردی برای سپرده گذاری به بانک مراجعه می کند، می تواند متقاضی دریافت 
وام در قبال سپرده خود هم باشد؛ در این شرایط نرخ سود برای او تغییر کرده و با توجه به اینکه وام کم بهره نیز در اختیار 
او قرار می گیرد، می تواند کاهش نرخ سود سپرده خود را با راحتی بپذیرد. وی افزود: تنها مزیت این گونه سپرده گیری 
برای بانک ها، پرداخت سود کمتر به مشتریان و اطمینان از بازپرداخت وام است، چراکه اگر حتی مشتری قسط های 
خود را نپردازد و وام را برنگرداند، سپرده او نزد نظام بانکی قرار دارد و این اطمینان وجود دارد که اقساط وام از محل 
سپرده مستهلک می شود؛ اما برای مشتری نیز ممکن است این مزیت وجود داشته باشد که وام کم بهره را با  کمترین 

تشریفات اداری دریافت می کند و نیاز به ضامن و موارد سختگیرانه این چنینی ندارد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور با بیان اینکه تحریم های 
ظالمانه فعلی، جای نگرانی ندارد، گفت: اصالح نظام بانکی 

را از هفته گذشته آغاز کرده ایم.
فرهاد دژپســند در اســتودیو نگاه یک شبکه اول سیما 
 در خصوص شرایط تحریمی کشــور اظهار داشت: بیشتر 
تحریم های چند جانبه را پشت سر گذاشته ایم و تحریم های 

ظالمانه فعلی جای نگرانی ندارد.

بدهی دولت به نظام 
بانکی ادعایی است که 

 بانک ها آن را مطرح 
 می کنند و ما 

نمی توانیم تا زمانی که 
این ادعا حسابرسی 

نشده باشد آن را 
بپذیریم.  
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برگزاری نخستین رویداد هماوردی نو در صنعت پالستیک و پلیمر
اولین رویداد هماوردی  نو از سلسله رویدادهای نوآفرین در صنعت پالستیک و پلیمر در اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می شود.
معاونت کسب وکار اتاق بازرگانی تهران در نظر دارد، اولین رویداد هم آوردی نو ازسلسله رویدادهای 

نوآفرین را در حوزه صنعت پالستیک و پلیمر برگزار کند.
این رویداد حاصل همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و مرکز فن بازار ملی ایران 

است که با هدف معرفی فناوری های مورد نیاز و به روز به صنعتگران و فعاالن حوزه پالستیک و پلیمر در روز 
سه شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷ در ساختمان شماره یک اتاق تهران برگزار می شود.

در این رویداد چندین فنــاوری کاربردی در حوزه پالســتیک و پلیمر در پنل تخصصی ارائه و توســط خبرگان و 
سرمایه گذاران بررسی و امکان سنجی می شــود. در این رویداد زمینه گفت وگوی مســتقیم و تبادل نظر و تجربه برای فعاالن 

کسب وکارهای نوین و فناورانه با صاحبان صنعت فراهم است.
فعاالن اقتصادی عالقمند در حوزه های فناوری نوین و استارت آپ ها و صنعتگران حوزه پالستیک و پلیمر که تمایل دارند در این رویداد 

حضور داشته باشند، می توانند با ثبت نام از طریق سایت مشخص شده، حضور خود را اعالم و در این مراسم شرکت کنند.

ISFAHAN
N E W S

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

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

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

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

 چاپ: گلریز
امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

 در ایــن مقاله مــا همه  
ایــن پرســش ها را مورد 
بررسی قرار خواهیم داد تا 
 بتوانید تصویر درســتی از 
حرفه ای گری در محل کار 

از خود نشان دهید.

تعریفحرفهایگری
دیکشــنری وبســتر حرفه ای گــری را 
این طور تعریف می کند: »رفتار، اهداف، 
یا ویژگی هایی که معرف یا نشانگر حرفه 
یا فرد حرفه ای است«؛ و حرفه را »شغلی 
که مســتلزم دانش تخصصــی و اغلب 
آمادگی آکادمیک در درازمدت و به صورت 
فشرده است« تعریف می کند. این تعاریف 
می گویند حرفه ای گری شامل ویژگی های 
مختلف بسیاری است و این ویژگی ها فرد 
حرفه ای را مشخص و تعریف می کنند. اما 

این ویژگی ها چه هستند؟

دانشتخصصی
نخست آنکه افراد حرفه ای به خاطر دانش 
تخصصی خود شناخته می شــوند. آنها 
تعهد شخصی عمیقی به پیشرفت و بهبود 
مهارت های خود داشته و در صورت نیاز 
درجات و گواهی هایی دارند که به عنوان 
شــالوده  این دانش به کار می رود. همه  
حوزه های کسب و کار دارای هسته  ثابت 
دانش و صالحیت های دانشگاهی مرتبط 
نیستند؛ همه  حوزه ها برای آنکه با موفقیت 
عمل کنند، بــه دانش گســترده ای نیاز 

ندارند و همه  افراد حرفه ای در حوزه های 
فعالیت شان، دارای درجات عالی نیستند.

با این حال، آنچه اهمیت دارد این است که 
افراد حرفه ای، جدی و اندیشــمندانه و با 
پشتکار کار کرده اند تا بر دانش تخصصی 
الزم برای موفقیت در حوزه های کاری شان 
تسلط یابند؛ و آنها این دانش را به روز نگه 
داشته اند تا بتوانند هم چنان بهترین کار 

ممکن را ارائه دهند.

شایستگی
افراد حرفه ای کار را به انجام می رســانند. 
آنها قابل اعتماد هستند و به قول خود عمل 
می کنند. اگر شــرایطی به وجود بیاید که 
نتوانند به عهدشان وفا کنند، از قبل انتظارات 
را مدیریت می کنند و نهایت تالش خود را 
می کنند تا وضعیت را سر و سامان ببخشند. 
افراد حرفه ای بهانه تراشی نمی کنند، بلکه بر 

روی یافتن راه حل ها تمرکز می کنند.

صداقتوراستی
افراد حرفه ای ویژگی هایی مانند صداقت و 
اخالق مداری از خود نشان می دهند. آنها 
به قول شان عمل می کنند و به همین دلیل 
قابل اعتماد هستند. هرگز ارزش های خود 
را به خطر نمی اندازند و کار درست را انجام 
می دهند؛ حتی اگر ایــن امر به معنای در 

پیش گرفتن مسیر دشوارتر باشد.
عالوه بر ایــن، افراد حرفــه ای متواضع 
هستند. اگر پروژه یا شغلی خارج از حوزه  
مهارت آنها باشــد، از قبول آن هراســی 
ندارند. در صورت نیاز فورا از دیگران کمک 

می گیرند و تمایل به آموختن دارند.

مسئولیتپذیری
افراد حرفه ای خود را مســئول تفکرات و 
سخنان و اقدامات خودشــان می دانند؛ 
به ویژه اگر دچار اشــتباه شده باشند. این 
مسئولیت پذیری شخصی، پیوند نزدیکی 
با صداقت و راستی دارد و عنصری حیاتی 

در حرفه ای گری است.

خودتنظیمی
آنها تحت فشار نیز حرفه ای باقی می مانند. 

برای مثال کارمنــدی در بخش خدمات 
مشتریان را در نظر بگیرید که با مشتری 
عصبانی ای مواجــه می شــود. به جای 
آنکه کارمند هم در واکنش به او آشــفته 
و عصبانی شــود، با حفظ آرامش و انجام 
رفتاری متناسب با محیط کسب وکار و با 
انجام هر کاری که وضعیت را بهتر می کند، 

حرفه ای گری حقیقی را نشان می دهد.
افــراد حرفــه ای واقعــی بــرای افراد 

پیرامون شــان، فارغ از سمت یا موقعیت 
آنها، احترام قائلنــد. آنها با در نظر گرفتن 
احساســات و نیازهای دیگــران، هوش 
هیجانــی )EI( زیــادی از خود نشــان 
می دهند و نمی گذارند کــه روز بدی که 
دارند، بر چگونگی تعامل آنها با همکاران یا 

مراجعه کنندگان تاثیر بگذارد.

ظاهر

افراد حرفه ای ظاهر مناســبی دارند. آنها 
با لباس شــلخته و موهای ژولیده سر کار 
حاضر نمی شوند. آراسته هستند و متناسب 
با وضعیت لباس می پوشند. به همین دلیل 
از خود اطمینان ساطع می کنند و برای این 

کار احترام هم می بینند.

با توجه به این ویژگی ها می بینید که افراد 
حرفه ای کسانی هستند که دیگران به آنها 
احترام می گذارند و برای آنها ارزش قائلند. 
آنها اعتباری حقیقی برای سازمان شــان 

هستند.
به همین دلیل، باید شهرتی حرفه ای در 
محل کار به دســت آوریم. افراد حرفه ای 
حقیقی نخستین کسانی هستند که برای 
ترفیع در نظر گرفته می شوند و پروژه ها یا 
مراجعه کنندگان ارزشمند را به آنها ارجاع 
می دهند. این افراد معموال در حرفه  خود 

موفق هستند.
حــال کــه تصویــر شــفافی از آنچــه 
حرفه ای گــری را تشــکیل می دهد در 
ذهن تان شــکل گرفت، آیا این ویژگی ها 
را به افراد پیرامون خود نشان می دهید؟ 
احتماال تا کنون برخی از این ویژگی ها را 

نشان داده اید، اما ممکن است متوجه شوید 
که فاقد برخی از آنها هســتید. به منظور 
پیشرفت حرفه ای گری خود، بر روی بهبود 
هر کدام از این ویژگی ها تمرکز کنید. البته 
هر بار روی یکی از آنها تمرکز کنید تا دچار 

سردرگمی نشوید.
به عالوه، راهبردهای دیگری نیز وجود دارد 
که به شما کمک خواهند کرد تا در محل 

کار حرفه ای تر باشید:

مهارتسازیکنید
نگذارید دانش و مهارت هایتان منســوخ 
شوند. نســبت به یادگیری مهارت  های 
جدید حســاس باشــید و در صنعت تان 

به روز بمانید.

هوشهیجانیخودراتقویت
کنید

افراد حرفه ای می توانند نیازهای عاطفی 
دیگــران را درک کنند. آنهــا قادرند به 
مراجعه کنندگان و همکاران شــان آنچه 
را نیاز دارند بدهند؛ زیرا می دانند چگونه 
فعاالنه گــوش بدهند و آنچــه را که رخ 

می دهد مشاهده کنند.

همه چیز تخصص های آکادمیک نیست؛   

در محیط کار حرفه ای رفتار کنید

افرادحرفهای
میتوانندنیازهای
عاطفیدیگرانرا

درککنند.آنهاقادرند
بهمراجعهکنندگانو
همکارانشانآنچه
رانیازدارندبدهند؛
زیرامیدانندچگونه
فعاالنهگوشبدهندو
آنچهراکهرخمیدهد

مشاهدهکنند.

حتمامیدانیدکهاگرمیخواهیدموفقباشید،حرفهایبودن
)Professionalism(بسیارضروریاست.اما»حرفهایبودن«
دقیقابهچهمعناست؟شایدبرایبعضیهابهمعنایهوشمندانه
لباسپوشیدندرمحلکار،تواناییایجادارتباطاتگوناگونیا
انجامدرستکارشانباشد.برایبرخیدیگر،حرفهایبودنبه
معنایداشتنمدارکپیشرفتهیاسایرگواهیهاییاستکه
آنهاراقابگرفتهورویدیواردفترنصبکردهاند.حرفهایگری
همهاینتعاریفرادربرمیگیرد،اماتعاریفبیشــتریهم
دارد.پسحرفهایبودنچیستوچرااهمیتدارد؟چگونه

میتوانیددرنقشروزمرهتانکامالحرفهایباشید؟

 
استارتآپ

توسعهاستارتآپها؛راهیبهسویشفافیتواقتصادمقاومتی

بحث»استارتآپ«هاوشرکتهاخالقهماکنوندر
ایرانتبدیلبهیکبحثروزشدهاندواینشرکتهاکه
باورودبهعرصههایمختلف،درحالتغییرسازوکارهای
کسبوکاردرکشورهستند،میتوانندراهیبراینیلبهاهدافتعیینشدهدر

اقتصادمقاومتیباشند.

 استارت آپ ها، امروزه به جز جدایی ناپذیر صنعت و اقتصاد کشورهای پیشرفته تبدیل شده 
اند و نقشی موثر در توسعه اقتصادی این کشورها ایفا می کنند. 

منظور از استارت آپ، شرکت ها و کسب و کارهای نوپایی هستند که طراحان آن ها، مراحل 
گسترش مخاطبان و کاربران را در پیش گرفته و هنوز در بازار، تثبیت نشده اند. اغلب این 
کسب و کارها و استارت آپ ها، با فناوری های نوین و به ویژه فناوری های حوزه فضای 

مجازی پیوند خورده اند و در این بستر رشد می یابند.
با توجه به نو بودن حوزه فناوری های ارتباطات، امکان رقابت در آن بیش از صنایع دیرپایی 
همچون صنایع نفتی، خودروسازی، نظامی، ساختمان سازی، بانکداری یا مانند آن مهیا 
است و شرکت های تازه تاسیس استارت آپی، امکان موفقیت بیشتری در این حوزه دارند. 
تاسیس یک شرکت در حوزه فناوری های ارتباطی، بطور حتم نیازمند بودجه های بسیار 

کمتر بوده و با فناوری های پیچیده و بسیار تخصصی روبرو نخواهد بود. 

در همین راستا کشورهای آسیایی همچون هند، چین و مالزی با سرمایه گذاری هایی 
عظیم در زمینه »استارت آپ«ها و به ویژه استارت آپ های حوزه فناوری اطالعات و 

ارتباطات تالش کرده اند تا در این حوزه بیش از پیش پیشرفت نمایند. 
در اغلب کشورهای جهان، حمایت ها و زمینه سازی ها توسط دولت ها، باعث رشد 
استارت آپ ها شده است. کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا، نمونه ای از کشورهایی 
هستند که با ایجاد بسترها و شرایط الزم، فرصت را برای رشد و پیشرفت استارت آپ ها 
فراهم ساخته و باعث گسترش شرکت های نوظهور و قدرتمند در این عرصه شده اند. 

در ایران »معاونت علمی و فناوری« و ستادهای زیر مجموعه آن همچون »ستاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت ساز«، بار مســوولیت ایجاد زیربنا و پیش شرط های توسعه 
استارت آپ های کشور را بر دوش گرفته اند. همانطور در معرفی ستاد توسعه فناوری 
های نرم و هویت ساز آمده است؛ این ستاد تشکیل شده است تا: یکپارچگی  های الزم 

برای توسعه و تجاری سازی فناوری های نرم و هویت  ساز صورت پذیرد .
در ارتباط با فعالیت های این ستاد و نقش استارت آپ ها، به ویژه استارت آپ های فرهنگی 
و هویت ساز، پژوهشگر ایرنا با »ســید محمد حسین سجادی نیری«، دبیر این ستاد به 

گفت وگو نشستیم.
در این گفت وگو از فعالیت های این ستاد برای پیشرفت شرکت های استارت آپی در کشور 
و موانع پیش روی آن ها سوال شد؛ ستادی که به نظر می رسد به رغم نوبنیانی، قدم های 
بزرگی برای زدودن موانع از پیش پای شرکت های استارت آپی برداشته و در عین حال با 

چالش هایی جدی نیز روبرو است.

تالشبرایاستقراراقتصاددانشبنیان؛ماموریتاصلیمعاونتعلمی
وفناوری

»سجادی نیری« در ابتدا به تشریح ماموریت های معاونت علمی و فناوری پرداخت و گفت: 
ماموریت اصلی ماموریت کالن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری تحقق 
اقتصاد دانش بنیان و رسوخ و توسعه فناوری و نوآوری در عرصه های مختلف کشور است. 
وی با بیان اینکه این معاونت با رویکردی نوآورانه به عرصه های سیاستگذاری نگاه می کند 
و موضوع فناوری های نرم هم از همین جنس است، عنوان کرد: انجام این ماموریت ها به 
اقتصاد دانش بنیان منجر خواهد شد. در این اقتصاد، پایه اصلی و ارزش افزوده ای که اقتصاد 
بر آن بنا شده است، نه حوزه های خام فروشی که حوزه های فناوری و نوآوری هستند. به 
عبارت دیگر ما در این اقتصاد می توانیم از منابع خام کشور به نحو درستی استفاده کرده 
و پس از بهره برداری از آن ها، ارزش افزوده ایجاد کنیم و آن ارزش افزوده، اقتصاد ما را به 

پیش ببرد.که این رویکرد باعث می شود ما از خام فروشی و توجه صرف به منابع سنتی 
فاصله بگیریم و به سمت توجه به منابع جدید حرکت کنیم.مهمترین این منابع جدید 
در این رویکرد، نیروی انسانی است. در اقتصاد دانش بنیان بهترین منبع توسعه، نیروی 
انسانی است؛ از همین رو مهمترین ماموریت معاونت علمی و فناوری هم، شکل دادن به 

اقتصاد دانش بنیان است.

حرکتدرراستاینقشهجامععلمیکشور
سجادی نیری با اشــاره به نقش و وظایف ستاد توســعه فناوری های نرم و هویت ساز، 
گفت: شکل گیری این ســتاد، مثل ســتادهای دیگر معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری به اولویت های فناوری در نقشــه جامع علمی کشــور باز می گردد. در نقشه 
جامع علمی کشور، اولویت هایی احصاء و برشمرده شــده است بخشی از آن اولویت ها، 
 در حوزه فناوری اســت و از همین رو است که نقشه جامع علمی کشور، قطب نمای این

 ستاد است. 
وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری، اخیرا تاکید فرمودند که این سند بایستی مورد بررسی 
قرار گرفته و به روز شود. براســاس همین سند، بایستی سازمان های مسئول به صورت 

یکپارچه و با هماهنگی هم به سمت توسعه فناوری های نرم حرکت کنند. 
سجادی نیری ضمن بیان توضیحاتی در مورد نقش ستاد فناوری های نرم و هویت ساز، 
گفت: این ستاد تنها ستادی است که فناوری های حوزه علوم انسانی و فرهنگ و هنر را 

پوشش می دهد. 
وی در پاســخ به این پرسش که تفاوت میان فناوری های ســخت و نرم چیست، گفت: 
تفاوت حوزه فناوری های سخت و نرم آن است که در فناوری سخت، ما با تغییری در ماده 
به نتیجه می رسیم؛ در حالی که در حوزه فناوری های نرم ما با تغییراتی در رفتار و روحیه 
 افراد، به یک توانمندی خواهیم رسید. شــبکه های اجتماعی، نرم افزارهای فرهنگی و
  دایره المعارف های مجازی را نمونه از فناوری های نرم و هویت ســاز هستند. این گونه

 فناوری ها، اقداماتی را محقق و مشــکالتی را از جامعه حل می کننــد که با روال های 
سنتی بایســتی با اســتفاده از منابع عظیم دولتی و به شکل ســازمانی برای حل آن 
 اقدام می شــد؛ اما امروزه با رویکردهای نوآورانه، شــهروندان درگیر حل مسائل جامعه

 می شوند. 
سجادی نیری افزود: ما امروزه با با فناوری هایی مواجه هستیم که با تغییری در رفتار اعضای 
جامعه، ایجاد توانمندی می کنند و این توانمندی قابلیت بهبود و تسریع در حل مشکالت 

را هم دارد.

چطور
یـــادداشت
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،،
افرادحرفهای

متواضعهستند.اگرپروژه
یاشغلیخارجازحوزهمهارت
آنهاباشد،ازقبولآنهراسی

ندارند.درصورتنیازفورا
ازدیگرانکمکمیگیرند
وتمایلبهآموختندارند.

ایرنا
یـــادداشت

راهاندازینخستین
شتابدهندهتخصصی
گیاهانداروییدر

کشور

رییس مرکز فناوری های راهبردی 
معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری از راه انــدازی و رونمایی 
از نخستین شتاب دهنده تخصصی 
گیاهان دارویی کشــور در حاشیه 
برگــزاری چهارمین جشــنواره 
ونمایشــگاه ملی گیاهان دارویی، 
فــرآورده هــای طبیعــی وطب 

ایرانی)سنتی( خبر داد.
راه اندازی نخستین شتاب دهنده 

تخصصی گیاهان دارویی در کشور
دکتر اسماعیل قادری فر روز شنبه 
در نشســت خبــری »چهارمین 
جشنواره ونمایشگاه ملی گیاهان 
دارویی، فرآورده های طبیعی وطب 
ایرانی)سنتی(« در سخنانی با تاکید 
براینکه، گیاهــان دارویی و صنایع 
وابسته آن از پتانسیل و تاثیر گذاری 
باالیی در اقتصاد کشــور برخوردار 
است، گفت: بر این اساس معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری 
عالقمند به توسعه صنعت گیاهان 

دارویی در کشور است.
وی بــا تاکید براینکه، جشــنواره 
ونمایشــگاه ملی گیاهان دارویی، 
فــرآورده هــای طبیعــی وطب 
ایرانی)ســنتی( یکی از مهمترین 
جشنواره و نمایشــگاه ها در کشور 
محسوب می شــود، تصریح کرد: 
نقش شتاب دهنده ها و نهادهای 
ارزش ســاز بــه منظــور ایجــاد 
اشتغالزایی هرچه بیشتر در کشور 
در جشنواره امسال پررنگ خواهد 

بود.
وی همچنیــن با تاکیــد براینکه، 
حمایــت از اســتارت آپ هــای 
تخصصی در چهارمین جشــنواره 
 ونمایشــگاه ملی گیاهان دارویی،
 فــرآورده هــای طبیعــی وطب 
ایرانی)سنتی(در دستور کار مرکز 
فنــاوری های راهبــردی معاونت 
علمی اســت، گفت: بســیاری از 
اســتارت آپ هــا در حــوزه های 
مختلف رشــد خوبی داشــته اند 
اما برای اشــتغال زایی و توســعه 
نــوآوری نیازمنــد برنامــه ریزی 
به منظور توســعه شــتاب دهنده 
 تخصصی هستند که در دستور کار 

قرار دارد.
 قــادری فــر در ادامــه ارائــه
 بسته های حمایتی به استارت آپ ها
 و حوزه هــای تخصصی همچون 
گیاهان دارویی، آب و پســماند را 
شامل تسهیالت مالی برای توسعه 
کسب و کار و همچنین تخصیص 
فضای کاری مناســب را از جمله 
برنامه های حمایتی معاونت علمی 

از این حوزه عنوان کرد.
رییس مرکز توســعه فناوری های 
راهبردی معاونت علــم و فناوری 
ریاست جمهوری در ادامه با اشاره 
به نقــش حیاتی طب ســنتی در 
ســالمت اظهارکرد: ایران اسالمی 
از فرهنگ غنــی در حوزه گیاهان 
 دارویــی و طب ســنتی برخوردار

 است.
»چهارمین جشــنواره ونمایشگاه 
ملی گیاهان دارویی، فرآورده های 
طبیعــی وطب ایرانی)ســنتی(« 
در روزهــای ۲۱ الــی ۲4 آبان ماه 
ســال جاری در محل مصلی امام 
 خمینــی)ره( تهــران بــا حضور 
شــرکت های دانش بنیان، خالق، 
فناوری و دارای فعالیت تولیدی قابل 
قبول و نیز مراکز پژوهشی فعال در 

این حوزه برگزار می شود

ایرنا
گــزارش

ISFAHAN
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Golpayegan (Persian: Golpāyegān , also 
Romanized as Golpayegan; also known 
as Shahr-e Golpāyegān meaning “City of 
Golpayegan”) is a city in and the capital 
of Golpayegan County, Isfahan Province, 
Iran. At the 2006 census, its population 
was 47,849, in 14,263 families.Golpayegan 
is located 186 kilometers (116 mi) 
northwest of Isfahan and 102 kilometers 
(63 mi) southeast of Arak, situated at 
an altitude of 1,830 m.Historically, the 
name of the town has been recorded as 
Vartpadegān,Jorfadeghan, Darbayagan, 
Kuhpayegan,and Golbādagān. Golpayegan 
means fortress of flowers and land of 
tulips.According to Ḥamd-Allāh Mostawfi, 
the town of Golpāyegān was built by the 
daughter of Bahman, Samra, also known as 
Homāy Bente Bahman.
Tourist attractions
Golpayegan minaret
Golpayegan minaret with the 18-meter 
height is called “Mill Golpayegan” which is 
among the fifth tallest minaret in 5 century 
(AH) and belongs to the Seljuk period. 
It is located in Imam Khomeini avenue 
and in front of Fanoos park. It has been 
refurbished in 1938-39. The minaret has got 
two doors and there are some stairs inside 
the minaret. The lower and upper sides 
of minaret have been restored and there 
is a brick inscription in it that is written 
in Kufic script without any date. The text 
of inscription is the verses from the Holy 
Quran. The minaret is about 900 years old 
and it is standing against natural disasters 
such as earthquake, wind, rain, coldness 
and heat and is among the tallest minarets 
in Iran. It has got two circular staircases with 
64 stairs to ascend to the top to the minaret.
It is said that this minaret had been guidance 
for caravans and they installed lights on the 
top of it. 
 Jameh (Grand) Mosque of Golpayegan
In the Western Iranian highland town of 
Golpayegan, the lofty brick dome towering 
above the roofs announces the Friday 
Mosque to the visitor approaching through 
the surrounding river oasis, which lies 
embedded in the mountain ranges of 
the Zagros. Upon entering the mosque, 
the building presents itself as a rather 
unassuming courtyard complex - except 

for the dome chamber. This room stands 
out against the rest of the mosque because 
of its architectural decoration, with brick 
patterns and stucco ornament. On this 
building, two characteristic elements of 
Islamic art can be observed at a very early 
stage: Muqarnas in regular rows of cells 
adorning corner squinches, and inscriptions 
in square Kufic.
The Friday Mosque of Golpayegan is a 
building of high architectural standards, 
which experienced many turns in its history 
through the past nine centuries. This alone 
would justify a thorough examination. 
Besides, the exploration of the mosque 
can contribute to clarify overarching 
questions concerning the history of mosque 
architecture in Iran. 
Among the mosques with a Saljuq dome 
chamber, the Friday Mosque of Golpayegan 
holds a relatively early position. The date 
of 508/1114-15, inscribed on the lower 
frame of the mihrab, was discovered twenty 
years ago. It puts the dome about twenty 
years after the first impressive dome 
chambers in the Friday Mosque of Isfahan, 
contemporary with the dome chamber 
in the Friday Mosque of Qazvin, and well 
before the dome chambers of Barsiyan, 
Borujerd, and Ardestan, to name the most 
important examples.
Concerning its position within the structure 
of the Friday Mosque, the dome chamber 
of Golpayegan appears clearly separated 
from the adjacent parts. The vaulted halls 
surrounding the courtyard, together with 
the two extant entrance bays, can be dated 
to the early Qajar period. Likewise, two 
walls perpendicular to the front of the dome 
chamber just like lateral walls of an iwan, 
belong to this building phase, while the 
hall on the opposite side of the courtyard 
has been replaced by a modern concrete 
construction. There is a clear joint between 
the Saljuq and the Qajar parts of the building. 
More important for the older phases of the 
mosque were elements of stucco decoration, 
which can partly be ascribed to the Saljuq 
building phase of the dome chamber. Typical 
for the period, they contain grid patterns, 
tendrils, and leaves. Stucco plugs from 
the joints between the bricks were also 
characteristic. Some elements, however, 

seem to date from a pre-Saljuq construction. 
Among them, a small feathered half 
palmette is similar to elements of the Buyid 
phase at Ardestan. Clear evidence of such 
a pre-Saljuq mosque was unearthed in the 
dome chamber: foundations of a pillar, 
which was obviously razed to pave the 
way for the construction of 508/1114-
15. While the foundations have a square 
plan, the pillars themselves seem to have 
been cylindrical. This is indicated by a 
considerable number of wedge-shaped 
bricks which are built into the lower layers 
of the Saljuq dome chamber or was used to 
pave the floor, obviously in secondary use. It 
can be concluded that the pre-Saljuq Friday 
Mosque of Golpayegan followed the type of 
the hypostyle hall. According to the style of 
stucco fragments, this building can probably 
be dated to the 4th/10th century. Traces of 
an even earlier building phase can be seen 
in the remnants of mud brick and adobe 
which were visible in the lower layers of the 
soundings.
Googed citadel
Googad Citadel which is located near the 
city of Golpayegan (in Isfahan province) 
dates back to about four centuries.The only 
written document that has been left from the 
citadel belongs to about 130 years ago.This 
document indicates that half of the citadel 
was built by a person named Ali Khan who 
gave his share of the citadel to his wife as 
dowry.According to K.domaindlx website, 
Googad Citadel and the city of Golpayegan 
was located en route Silk Road. This is why 
the citadel was called Alikhani Citadel for 
some time. Golpayegan has a minaret which 
is about 18 meters high and it was used as a 
guide for passengers in the past.The citadel 
was used as a caravansary for businessmen 
during peace time.Aqa Mohammad Khan, 
the Qajar king, has also spent several days in 
the citadel while he was returning from one 
of his wars.The citadel is currently used as 
a luxury hotel nowadays.A room currently 
used as a special suite was designated for 
kings.Doves acted as an alarm system for 
of the citadel so that special openings were 
considered for the doves to settle in the 
citadel’s wall and whenever they heard 
the strange sound they also began to make 
noise.

Golpayegan, land of  Tulips

Isfahan Melal Hotel 

ISFAHAN
N E W S

The First Bilingual Economic Newspaper In Isfahan Province
www.esfahan-news.com

License Owner& Managing 
 director: Reza Mahzunieh

Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
 Assistant Editor-in-Chief of 

English Section: Bahare Yousefi
Isfahan Office: Hoora Building, 

Shahid Mofateh Street, Ahmad Abad 
Square, Isfahan, Iran

Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274754

Organization of advertisement: 
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.  
Fax:031-32274507,32274511

Lithography and  printing:Golriz
Isfahan subscribers Office: 

031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

Helt Canyon: 
The Most 
Amazing in 
Iran

There is a river flowing 
between the rocky and 
towering mountains 
of Zagros in Iran’s 
western province of 
Lorestan which has 
artistically carved 
them downwards 
creating a wonderful 
canyon called Helt.
The unique 
combination of 
Zagros Mountains, 
oak trees and Zal 
River has created the 
spectacular canyon 
close to the city of Pol-e 
Dokhtar.
Upon arriving in the 
canyon, you have 
the chance to have 
an enjoyable bath 
in its wild nature. 
It also gives you 
an opportunity 
to make a semi-
professional canyon 
trekking without 
being equipped 
with expensive and 
professional tools.
Helt Canyon is about 
4 kilometers in length 
and it takes between 
3 to 4 hours to walk 
through it and return 
with an average pace. 
You cannot locate 
the unique and wild 
canyon through a 
simple search in the 
Internet.
Helt is located 
along a highway 
connecting Lorestan 
to Andimeshk in Pol-e 
Dokhtar town between 
Khargooshan 1 and 2 
Tunnels. The name 
Helt is taken from a Lor 
tribe’s accent called 
Najafvands in Held 
region of Lorestan. The 
locals call the canyon 
“Helt”.
The creation of a 
natural phenomenon 
like Helt Canyon 
is highly time-
consuming. It takes 
millions of years for 
a river to delicately 
carve a mountain’s 
hard stony peak day by 
day and open its way 
into its heart to create 
such a wonderful 
scene. It’s said that the 
entrance of the canyon 
used to be like a dam or 
lake but it turned into 
the current entrance 
after several heavy 
floods.
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where to stay

Is Isfahan your next vacation destination? 
One of the hotels that you can consider to stay 
some nights at, is the 3-star Isfahan Melal 
Hotel. It is located in the heart of Isfahan like 
many other hotels. However, the following 
information might help you decide whether it 
can be your choice.
Attractions Near Isfahan Melal Hotel
You must have definitely heard about Isfahan 
beauties. It is a city of culture, civilization, 
architecture, art, and history. That is the 
reason why it is famous for being ”half of 
the world” as Iranians themselves say. It 
contains so many historical and architectural 
monuments and structures. If you are into 
nature, you can visit Nazhvan Park, Birds 
Garden, and Flowers Garden. Furthermore, 
there are many religious buildings; Vank 
Cathedral, Saint Mary Cathedral, Shah 
Mosque, and Sheikh Lotfollah Mosque are 
some examples. In addition, the historical 
palaces from the past are Chehel Sotoun 
Palace, Hasht Behesht Palace, and Ali Qapu 
Palace. The eye-catching bridges over 
marvelous Zayandehrud River are widely-
known for their design. The two most famous 
ones are Si-o-Seh Pol and Khaju. They are 
really worth a visit. You will undoubtedly be 
amazed.
Hotel Amenities
Good news for families; Isfahan Melal Hotel 
is kid-friendly. Accordingly, kids under seven 
years of age are free of charges. Children with 
the age range of seven to eleven would also 
have a 50% discount. But of course, These 
are applicable only if they do not use the hotel 
services.
There are some general services that the hotel 
provides its guests with. There is a lobby, 
elevator, safe box, fire escape, luggage storage, 
and danger alarm. Moreover, printer, fax, 
and a photocopy machine are there for those 
who are traveling for business purposes. 
In addition, you can have snacks and non-
alcoholic drinks in the hotel cafe. Plus, other 
services are a daily newspaper, shoe-shining 
machine, wake-up alarm, currency exchange. 
A 24-hour reception is also there in case of any 
inquiries.
Room Features 
Isfahan Melal Hotel rooms feature some 
amenities like a refrigerator with 
complimentary bottles of water, TV, 
telephone, and Wi-Fi, Moreover, there is a 
bathroom in each room with toiletries, towels, 
and slippers. Recharging of your electric tools 
is also possible in the rooms. Hotel is B&B; 
hence, you will have a fresh breakfast every 
morning. Furthermore, chiller, heater, and 
air-conditioning system are there for your 
extra convenience.

Restaurant Shahrzad: Great 
Choice For Traditional Cusine

where  to eat

SolitaryCano: Great 
location
Wonderful Persian 
style restaurant, greatly 
decorated and not 
expensive (for European 
travelers). Good food and 
quality service. Recommended
Farzad Sydney: great choice for traditional cuisine
Located perfectly on a side street near Char-Bagh. 
They serve delicious and fresh Persian food. On 
Fridays after 1 pm, it does get very crowded, as it is a 
favorite with locals. They serve a number of stews and 
different kababs.
PoUrya G, Isfahan, Iran: Unique Design
The restaurant is awesome and of course, the food 
quality, but it was crowded when I went there though 
I enjoyed the service.
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 About 227,000 tons of 
cement were exported 
to Uzbekistan through 
Sarakhs Border Terminal in 
Khorasan Razavi Province 
during the seven months 
to Oct. 22.The volume 
accounted for 82% of all the 
Iranian cement exported 
through railroad over 
the period, which makes 
Uzbekistan the biggest rail 
export destination for the 
construction material.
According to Mohammad 
Hadi Ziyaeimehr, the 

director general of 
Khorasan Razavi Railroad 
Organization, a total of 
247,000 tons of cement were 
exported to Central Asian 
countries via rail through 
Sarakhs Border Terminal 
over the seven months, 
which shows a 243% rise 
compared with the similar 
period of last year, IRNA 
reported.The official added 
that Sarakhs accounts 
for 90% of Iran’s cement 
exports through railroads, 
Financial Tribune reported.

Tehran 
Stock 
Exchange’s 
Main Index 
Down on 
First Trading 
Day of Week
Tehran Stock Ex-
change’s main index 
lost 869.35 points 
or 0.47% on Satur-
day to end trading at 
184,231.1.
About 4.11 billion 
shares valued at $76.29 
million changed hands 
at TSE for the day.
Trading at TSE and 
Iran Fara Bourse starts 
on Saturday and ends 
Wednesday.
Fariman Sugar Co. was 
the biggest winner as 
its shares went up 5% 
to 4,076 rials per share, 
Financial Tribune re-
ported.
Fanavaran Petrochem-
ical Company incurred 
the biggest loss among 
all TSE-listed compa-
nies and went down 
4.95% to 57,892 rials 
per share.
Bank Mellat contrib-
uted the most to the 
benchmark’s fall, 
followed by Tamin 
Petroleum and Petro-
chemical Investment 
Company, and Pars Pet-
rochemical Co.
Omid Investment 
Group gave the biggest 
boost to the bench-
mark index, followed 
by Bank Saderat Iran, 
and Chadormalu Min-
ing and Industrial Com-
plex.
The Price Index lost 
253.10 points to close 
at 53,656.7.
The First Market 
Index was down 
464.22 points to post 
137,145.8. Second 
Market Index de-
creased by 2,584.26 
points to reach 
360,116.7.
The Industry In-
dex went down by 
871.16 points to reg-
ister 167,499.8.Free 
Float Index was down 
910.29 points to hit 
194,180.62.
The TSE 30 went down 
84.61 point to set-
tle at 9,127.3 and the 
TSE 50 ended 47.04 
points lower to finish 
at 8,143.3.
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Main Destination for Cement 
Exports via Railroads

“EGFI is set to play a more accentuated role in 
alleviating problems facing Iranian traders,” the 
EGFI chief, Seyyed Kamal Seyyed Ali, was quoted 
as saying by the official news website of Tehran 
Chamber of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture.
First and foremost, the official explained, EGFI 
will help exporters receive their foreign currency 
incomes that, coupled with its endeavors to 
increasingly issue guarantees required by 
exporters, will mean that the fund will effectively 
replace banks in trade transactions.
The Export Guarantee Fund of Iran was 
established in 1973, as the first export credit 
agency of Middle East and North Africa 
region. Then, after a period of inactivity, it was 
reestablished in 1994 as a legally and financially 
independent entity, 100% state-owned and 
affiliated to Ministry of Industries, Mining and 
Trade, with the purpose of supporting and 
promoting Iran’s non-oil exports by providing 
Iranian exporters with export credit policies to 
cover the major political and commercial risks 
involved in export operations, as well as credit 
guarantees to help them meet their financial 
requirements.
The second wave of US sanctions on Iran’s oil and 
gas sector, described by Washington as “harshest 
ever”, took effect on Nov. 5 after US President 
Donald Trump unilaterally withdrew from Iran’s 

nuclear deal with world power. 
Some 700 persons and entities were blacklisted, 
300 of whom were new additions with the rest 
having Obama-era sanctions reinstated. Some 
50 Iranian banks and financial institutions were 
mentioned on the list published by the Office 
of Foreign Assets Control of the US Treasury 
Department.
The first round of sanctions prohibiting Iran’s 
purchase of US dollars and precious metals, part 
of a larger move that attempts to cut the country 
off from the international financial system came 
in on Aug. 7.
Lower Service Fees
Secondly, Seyyed Ali said, EGFI will increasingly 
focus on reducing export risks in target markets. 
In this vein, it has managed to reduce service 
fees in cooperation with the incumbent 
administration.
According to the official, fees for exporters 
working with neighboring Iraq have most notably 
been set at 1% with the same rate considered for 

exporters to Afghanistan. 
“The average insurance premium paid by 
exporters stands at 0.67%,” he said.
Official data disclosed recently by the Islamic 
Republic of Iran Customs Administration showed 
that during the first seven months of the current 
Iranian year that ended on Oct. 22, Iraq for the 
first time overtook China as Iran’s top non-oil 
destination. 
Iran’s non-oil exports to the neighboring country 
surged by 55% to reach $5.73 billion. The 
volume accounted for 21% of the total volume 
of Iran’s non-oil exports during the period. Iran 
mainly exports liquefied gas, hydrocarbons, 
mineral products, fresh or frozen tomatoes and 
evaporative coolers to Iraq.
Exports to Afghanistan hovered around $1.87 
billion, registering a 24% rise year-on-year.
A depreciated rial, which has lost significant value 
in recent months due to returning US sanctions, 
has given a significant boost to Iran’s exports, 
especially to regional partners.

Turkey granted 25 percent 
waiver on US Iran oil 
sanctions
Turkey has been granted a waiver of around 25 
percent on US oil sanctions against Iran, Turkish 
Energy Minister Fatih Dönmez said on Nov. 9, 
amounting to around three million tons of oil 
annually.
Speaking in an interview with broadcaster NTV, 
Dönmez said oil refiner Tüpraş was looking at 
alternatives to avoid any market difficulties.
“The 25 percent figure is approximate and 
Ankara has not yet received an exact figure,” he 
said.
He also said Turkey still had a contract to buy 
natural gas from Iran for five to six years and 
added that Ankara would continue to buy gas 
from Tehran.
Turkey is the largest customer of Iran’s natural 
gas. A 25-year gas contract was inked between 
Iran and Turkey in 1995, so that Iran’s gas export 
to Turkey has started since 2002.

Kermanshah Exports Rise 
47%
The western Iranian province of Kermanshah 
exported $1.63 billion worth of non-oil goods 
during the seven months of the current year 
(March 21-Oct. 22) to register a 47% rise over 
last year’s similar period.
Kermanshah borders Iraq to its west and mainly 
exports goods to this neighboring country.
Governor General of Kermanshah Province 
Houshang Bazvand said the significant growth 
in non-oil exports comes as the average rise 
in the country’s non-oil exports was at 13.5% 
during the period, IRNA reported.
Bazvand was earlier quoted as saying that the 
western Iranian province attracted $43 million 
worth of foreign investments during the first 
half of the current Iranian year (March 21-Sept. 
22), Financial Tribune reported.
“Imports into Kermanshah stood at $15 million 
over the same seven months, indicating a 39% 
rise year-on-year,” Khalil Heydari, the director of 
Kermanshah Customs Directorate, said. 

Iran Rail Exports via Incheh 
Borun Border Jump 81%
Some 21,500 tons of non-oil commodities have 
been exported via rail through Incheh Borun 
border terminal located in the northeastern 
Golestan Province since the beginning of the 
current Iranian year on March 21, registering an 
81% hike compared with the similar period of 
last year, a local rail official said last week."About 
49,000 tons of goods were imported via Incheh 
Borun checkpoint through railroad, showing a 
221% surge year-on-year," Financial Tribune 
quoted Mohammad Reza Qorbani as saying.

As reimposed US sanctions restrict 
Iranian banks, the Export Guarantee 
Fund of Iran is set to expand operations 
to better support the country’s exports, 
especially with regional partners.

Iran’s EGFI Expands Operations to 
Support Regional Trade

news

Iran to Face No Problem in Selling 
Oil Even without EU Payment 
System: Official
Chairman of Iran-Iraq Chamber of Commerce Yahya Ale-Ishaq said 
that even if the European Union (EU) fails to develop a mechanism 
to allow oil companies and businesses to continue trading with 
Iran and evade US sanctions, Iran would face no problem in selling 
its crude.
In remarks released on Saturday, Ale-Ishaq pointed to 
Washington’s recent sanctions against Tehran and said the US 
had wrongly thought it would be able to launch an international 
campaign against the Islamic Republic but with the coming into 

effect of the sanctions, some European countries expressed sorrow 
over the issue, which indicated that they do not want to abide by 
the embargoes.
“This issue is definitely a defeat for the US sanctions and a success 
for Iran,” the official added.  
He further pointed to the so-called Special Purpose Vehicle (SPV), 
the EU’s mechanism aimed at facilitating trade with Iran in the era 
of US sanctions, and said even if the EU plan is not implemented, 
Iran will face no problem in selling oil and purchasing goods.
“However, we cannot say that the sanctions would have no effect 
(on Iran’s trade),” the official went on to say.
The European Union has vowed to counter US President Donald 
Trump’s renewed sanctions on Iran, including by means of a new 
law to shield European companies from punitive measures.

On May 8, the US president pulled his country out of the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), the nuclear deal that was 
achieved in Vienna in 2015 after years of negotiations among Iran 
and the Group 5+1 (Russia, China, the US, Britain, France and 
Germany).
Following the US exit, Iran and the remaining parties launched 
talks to save the accord.
Trump on August 6 signed an executive order re-imposing many 
sanctions on Iran, three months after pulling out of the Iran nuclear 
deal.
He said the US policy is to levy “maximum economic pressure” on 
the country.The second batch of US sanctions against the Islamic 
Republic took effect on Monday, November 5.

 Iran’s economy minister said the prime 
objective of the US sanctions against the 
country is to create division between 
the Iranian people and government and 
incite frustration in the society.
Speaking at a TV talk show on Saturday 
night, Farhad Dejpasand said the US 
sanctions are aimed at cutting ties 
between the people and government 
and create disappointment in the nation.
Stressing the need for policies to 
strengthen bonds between the people 
and government, the minister said the 
administration’s primary purpose is to 
promote social welfare.
Dejpasand stressed that Iran has 

overcome sanctions before, adding, 
“There is no reason for concern about the 
existing cruel sanctions.”
In a video message last week, Iranian 
Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif slammed the new sanctions against 
Iran as a sign of the US government’s 
frustration.“The US measures are taken 
with fury, and it is the Islamic Republic 
of Iran government’s duty to not allow 
such hostile measures, which are against 
people and aimed at dividing them from 
each other and from the administration, 
to harm the people,” Zarif underlined, 
saying the Iranian government is 
vigorously trying to thwart the US plots, 

including through diplomatic measures.
The US government imposed a new 
round of sanctions on Iran on November 
4.
On May 8, the US president pulled his 
country out of the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), the nuclear deal 
that was achieved in Vienna in 2015 after 
years of negotiations among Iran and 
the Group 1+5 (Russia, China, the US, 
Britain, France and Germany).
The US had announced plans to drive 
Iran’s oil exports down to zero, but 
backed off from its policy and granted 
waivers to at least 8 countries that 
import Iranian oil.

Economy Minister: Sanctions Aim to Demoralize 
Iranians



Despite sanctions, Iran has made 
astonishing achievements: AEOI 
head
Vice-president and head of Iran Atomic Energy 
Organization (IAEO) Ali Akbar Salehi said that 
Iran's achievements in various fields, especially in 
the field of defense, missile and nuclear industries 
despite the imposition of US sanctions, have left the 
world open-mouthed.Speaking on the sidelines of 
the exhibition on missile and nuclear achievements 
in Qazvin on Sunday, Ali Akbar Salehi underlined 
that sanctions will not stop Iran's progress, 
adding "Iranian nation since the beginning of the 
Islamic Revolution has been accustomed to the 
sanctions, and US policy is not a new issue for the 
country.""Iran has achieved many successes over 
40 years after the Islamic Revolution despite all 
the pressures, constraints, eight years of Imposed 
War and crippling sanctions, that have amazed 
Global Arrogance and enemies," he said.The head of 
IAEO noted that since the beginning of the Islamic 
Revolution, the Iranian nation has learned to stand 
on its own feet despite all the sanctions, adding 
"thanks to sacrifices made by our dear martyrs, 
Iran's long-range missiles and nuclear gains have 
become globally well-reputed."
He said that nuclear achievements were part of 
Iranian nation's capabilities, achieved despite 
pressures and constraints.
FM Zarif says Iran will not just 
survive but advance
Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad Zarif 
condemned US Secretary of State, Mike Pompeo's 
open threat to starve the Iranian nation as a crime 
against humanity.“WeWontForget @SecPompeo 
openly threatening to starve Iranians—a crime 
against humanity—in a desperate attempt to 
impose US whims on Iran. Like his predecessors, 
he'll also learn that—in spite of US efforts—Iran will 
not just survive but advance w/out sacrificing its 
sovereignty,” Mr. Zarif wrote on his Twitter account.
Iran unveils stamp to commemorate 
ISESCO
A commemorative stamp for the Islamic 
Educational, Scientific and Cultural Organization 
(ISESCO) was unveiled on Sunday at the 
inauguration of the Summit of Secretary Generals 
of the Organization's National Commissions held in 
Shiraz, southern Iran.On the sidelines of the opening 
ceremony which was held in Shirza, another stamp 
for the Islamic World Science Citation Center (ISC) 
was also unveiled. Among those present at the 
ceremony of the two-day event were Iran's Minister 
of Education Mohammad Bathaie, Head of the 
Supreme Council of the Iran's National Commission 
in ISESCO, Mohammad Javad Dehqani, the chairman 
of ISC, and the representative of ISESCO from 
Morocco Mohammad Ghomari.ISESCO was founded 
by the Organization of Islamic Cooperation in May 
1979. Having 52 member states, it is one of the 
largest international Islamic organizations across 
the globe.

Leader praises role of martyrs in 
promoting spirituality among people

“Spiritual life means being spirited, 
having a sense of identity, it means being 
purposeful and pursuing goals in life; 
it means moving towards ideals, never 
stopping; this is what the martyrs do; this 
is what the Qur'an teaches us,” he added.
The Leader of Islamic Revolution 
made the remarks on November 5 in a 
meeting with Members of the Congress in 
Commemoration of the Martyrs of Qazvin 
Province.
He stressed that martyrs serve the Islamic 
society before and after their martyrdom 
and that their message should be 
perceived by everyone, adding, “Before 
they depart, martyrs defend by devoting 
their life, i.e. their bodies. When they 
depart, they defend by their souls and 
with regard to those left behind, who have 
not yet joined them (in their bliss), the 
(Martyrs) glory in the fact that on them is 
no fear, nor have they (cause to) grieve.” 
{Qur’an 3:170} You view, their ‘glory’ 
relates to after their departure. Before 
they depart, martyrs devote their life, 
their bodies and their material movement 
to serve Islam and the Islamic society. 
Their spirituality, their voice is heard only 
after their martyrdom; they talk to the 
people: “who have not yet joined them (in 
their bliss)”--this refers to us. We should 
not be hard of hearing so that we can 

perceive the voice.
Ayatollah Khamenei described the role of 
the commemorators and the families of 
the martyrs as conveying the message of 
the martyrs to the nation and held: What 
you do, or the families of the martyrs 
do, or all those who commemorate the 
martyrs in different cities--like Qazvin, 
Birjand, and other regions--is to convey 
this voice to us; it is important for us to 
hear this voice.
His Eminence added: And God, the 
Exalted, has made this voice influential, 
truly influential; so when a martyr is 
narrated to have said some precise and 
appropriate words, they really influence 
the hearts; they revolutionize the hearts.
Ayatollah Khamenei honored the martyrs 
who sacrificed their lives to protect the 
holy shrines and dubbed their efforts as 
alerting to those who perceive it. “The 
young martyrs who go to defend the holy 

shrines these days-- or those who have 
gone and have been martyred, including 
dear martyrs from Qazvin-- their words, 
their actions, their moves, their memories 
and talks about them are all awakening 
and alerting.”
The Supreme Leader called on 
comprehending the message of the 
martyrs and went on to say, “if we hear 
the message of the martyrs, inclinations 
towards East and West, disbelief and 
incredulity will perish. Spirits will thrive 
and the movement will be a strong 
movement.”
Finally, Ayatollah Khamenei pointed 
up that any effort to make martyrs and 
their message be forgotten is futile, 
adding, “some people tried to make 
martyrs be forgotten, they could not. 
The opposite happened. Today, thanks 
be to God, the martyrs are our role  
models.”

The Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Khamenei praised the role 
of martyrs in promoting spirituality 
among the nation, saying that martyrs 
promote spiritual life in the country.

Chairman of National Security and 
Foreign Policy Commission said the 
Parliament will address next Sunday the 
22 flaws in the bill on Iran’s accession 
to the convention against the funding of 
terrorism (CFT) as pointed out by the 
Guardian Council.
Speaking to reporters on Sunday, 
Heshmatollah Falahatpisheh said the 
Parliament’s National Security and 
Foreign Policy Commission has invited 
all CFT-relevant bodies in favor or against 
the bill, as well as a representative from 
the Guardian Council, to take part in a 

session on November 18 to exchange 
views on the flaws that the Guardian 
Council has pointed out about the bill on 
Iran’s accession to the convention against 
the funding of terrorism (CFT).
Iran’s Parliament ratified the bill in early 
October, as part of efforts to oblige the 
Financial Action Task Force (FATF) to 
remove the country from its blacklist, 
and submitted it to the Guardian Council 
for further consideration. The Council 
rejected the bill on November 4, on the 
basis of having found a series of faults 
with it, which, according to its spokesman 

Abbasali Kadkhodaei, were either 
ambiguous or ran counter to the country’s 
Shari'ah and the Constitutional law.
Falahatpisheh maintained that the 
Guardian Council’s general view on the 
bill is that the faults are too many, and 
assumed to be unamendable, therefore 
the bill has been branded as against Iran’s 
national interests and security.
In spite of that, the Commission will still 
address the faults next Sunday, he said, 
adding that the bill will be handed over 
to the board of directors if there is a final 
conclusion on it.

H e 
said that all 22 flaws 

will be addressed one by one, which may 
extend the review session to a few days.
He added that there are various 
possibilities regarding the final fate of the 
bill, including its rejection, or amendment 
of some flaws and insistence on letting 
some of the issues remain.

Parliament to address CFT flaws on Nov. 18
report
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Pressurizing Iran would be 
quite challenging for the US
Former Pakistani Ambassador to Iran Assif Durrani says the 
events of the past four decades show that it would be quite a 
challenging task for the American administration to achieve 
its goals in pressurizing Iran.
In an article published in the Pakistani newspaper, Daily 
Times, Durrani wrote that US President Donald Trump’s 
sanctions against Iran came into effect on November 5 along 
with waivers to eight countries (China, India, South Korea, 
Japan, Italy, Greece, Taiwan and Turkey). These waivers, 
mostly concerned with import of Iranian oil. These wavers are 

not without reason; those are meant to help contain sudden 
rise in oil prices because of production capacity problems 
likely to be faced by other oil producing countries.
Meanwhile, European partners of the nuclear deal have 
reiterated their resolve to continue the business with Iran. EU 
countries led by France, Germany and the UK have announced 
to set up a “special purpose vehicle” to facilitate non-US trade 
with Iran, but so far it has not made a tangible difference 
in raising the comfort level of the Iranian government. For 
the time being the “special purpose vehicle” would act as a 
“clearing house” which would be a barter trade mechanism 
without explicit financial transactions. Three European 
signatories of the nuclear deal (UK, France and Germany) are 

pledging not to comply with the 
US sanctions.
In the region, Russia and 
China have also declared to 
continue normal trade with 
Iran. They have maintained 
that reimposition of US 
sanctions would be detrimental 
to maintaining the sanctity of 
international agreements. While the US 
has also granted waiver to Turkey, the latter publicly snubbed 
the US by saying that it did not believe in sanctions and vowed 
to continue business with Iran as usual. 

Iranian Foreign 
Minister Mohammad 
Javad Zarif described 
his American 
counterpart's threat 
to starve Iranians 
as a “crime against 
humanity”, stressing 
that the Iranian 
nation will survive 
despite Washington’s 
sanctions.
November, 2018 ,11 
"#WeWontForget @
SecPompeo openly 
threatening to starve 
Iranians—a crime 
against humanity—in 
a desperate attempt 
to impose US whims 
on Iran. Like his 
predecessors, he'll 
also learn that—in 
spite of US efforts—
Iran will not just 
survive but advance 
w/out sacrificing its 
sovereignty," Zarif 
said in a message 
posted on his Twitter 
account late on 
Saturday.
The tweet came 
after US Secretary of 
State Mike Pompeo, 
in a recent interview 
with the BBC, said 
Iranian officials must 
listen to Washington 
"if they want their 
people to eat."On 
May 8, US President 
Donald Trump pulled 
his country out of the 
Joint Comprehensive 
Plan of Action 
(JCPOA), the nuclear 
deal that was achieved 
in Vienna in 2015 after 
years of negotiations 
among Iran and the 
Group 1+5 (Russia, 
China, the US, Britain, 
France and Germany).
Following the US 
exit, Iran and the 
remaining parties 
launched talks to save 
the accord.Trump 
on August 6 signed 
an executive order 
re-imposing many 
sanctions on Iran, 
three months after 
pulling out of the Iran 
nuclear deal.
He said the US policy 
is to levy “maximum 
economic pressure” 
on the country.
The second batch of 
US sanctions against 
the Islamic Republic 
took effect on 
November 5.

Iran’s Zarif 
Slams Pompeo 
over ‘Starvation’ 
Threat

Iran
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 The International Atomic Energy 
Agency (IAEA) once again reaffirmed 
Iran's full compliance with its 
commitments under the 2015 
landmark nuclear deal.In a statement to 
the 73rd Regular Session of the United 
Nations General Assembly on Friday, 
IAEA Director General Yukiya Amano 
said Iran “is implementing its nuclear-
related commitments under the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA). 
It is essential that Iran continues to fully 
implement those commitments.”
“The agency continues to verify the non-
diversion of nuclear material declared 
by Iran under its Safeguards Agreement. 

Evaluations regarding the absence 
of undeclared nuclear material and 
activities in Iran continue,” Amano 
added.Under the nuclear deal reached 
between Iran and six world powers 
– the United States, Britain, France, 
Germany, China and Russia – in 2015, 
Iran agreed to put limits on its nuclear 
program in exchange for the removal of 
nuclear-related sanctions.
US President Donald Trump, however, 
withdrew Washington in May from the 
landmark agreement, and reimposed 
unilateral sanctions against Tehran.
Other signatories to the JCPOA have 
slammed Washington's decision to 

abandon the agreement, which has also 
been endorsed by a UN Security Council 
resolution, saying they will work to keep 
the accord alive.
The Trump administration, however, 
restored “toughest” sanctions ever 
against Iran on Monday.
The IAEA has said that Iran has stayed 
within the limits set in the nuclear deal 
on its enriched uranium level, its stock 
of enriched uranium and other items.
The UN nuclear agency said Tehran 
continued to provide it with the 
necessary access for inspections aimed 
at verifying Tehran's commitment to the 
nuclear deal.

IAEA: Iran complying with 2015 nuclear deal



Leader praises role of martyrs in 
promoting spirituality among people

Missile, nuclear achievements exhibition 
starts in Iran's Qazvin
 An exhibition of missile and nuclear achievements opened with the 
attendance of Iranian officials in the city of Qazvin, west of Tehran.
Head of the Atomic Energy Organization of Iran Ali Akbar Salehi, 
Senior Advisor to Supreme Leader of the Islamic Revolution Major 
General Yahya Rahim Safavi and some local officials attended the 
event.
The exhibition is underway with 20 stalls presenting Iran's achievements.
Experts also elaborate on Iran developments in defense industry.
The event is underway until November 21.

Iranian Deputy Energy 
Minister for Electricity 
and Energy Affairs 
Homayoun Ha'eri 
announced the country's 
plans to increase its 
capacity to generate 
1,000MW of power from 
renewable energies by 
the end of the current 
Iranian year (started 
on March 21)."The 
capacity for generating 
power from renewable 
energies amounted to 
500MW last year and 
this capacity will reach 
1,000MW by the end of 
this year," Ha'eri said, 
addressing a ceremony 
to inaugurate a -10MW 
solar power plant in the 
Central province of Qom 
on Saturday evening.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
NEWS

Morning call to prayer : 
05:07:23  
Noon call to prayer : 
11:47:28 
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High: 16 ° c
Low: 4 ° c
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Deputy Minister: 
Iran to Boost 
Capacity to Use 
Renewable 
Energies to 
1,000MW

FM Zarif says 
Iran will not 
just survive but 
advance

Iran to Face No 
Problem in Selling 
Oil Even without EU 
Payment System: 
Official
Golpayegan, land of  
Tulips
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The emergence of autism in children has not only 
been linked to genes encoding synaptic proteins—
among others—but also environmental insults such 
as zinc deficiency. Although it is unclear whether zinc 
deficiency contributes to autism, scientists have now 
defined in detail a possible mechanistic link. Their 
research shows how zinc shapes the connections or 
'synapses' between brain cells that form during early 
development, via a complex molecular machinery 
encoded by autism risk genes. Published in Frontiers 
in Molecular Neuroscience, the findings do not directly 
support zinc supplementation for the prevention 
of autism—but extend our understanding of its 
underlying developmental abnormalities, towards an 
eventual treatment, Medical Xpress reported.
Zinc and autism risk genes
"Autism is associated with specific variants of 
genes involved in the formation, maturation and 
stabilization of synapses during early development," 
says study senior author Dr. Sally Kim of Stanford 
University School of Medicine.
"Our findings link zinc levels in neurons—via 
interactions with the proteins encoded by these 
genes—to the development of autism."
Kim and colleagues found that when a signal is 
transferred via a synapse, zinc enters the target 
neuron where it can bind two such proteins: Shank2 
and Shank3. These proteins in turn cause changes 
in the composition and function ('maturation') of 
adjacent signal receptors, called 'AMPARs', on the 
neuron's surface at the synapse.
A mechanistic link
Through an elegant series of experiments, the paper 
describes the mechanism of zinc-Shank-mediated 
AMPAR maturation in developing synapses.
"In developing rat neurons, we found that Shank 2 and 
3 accumulate at synapses in parallel with a switch to 
mature AMPARs. Adding extra zinc accelerated the 
switch—but not when we reduced the accumulation of 
Shank 2 or 3," explains Dr. Huong Ha - the study's lead 

author, a former Stanford graduate student.
"Furthermore, our study shows mechanistically how 
Shank2 and 3 work in concert with zinc to regulate 
AMPAR maturation, a key developmental step."
In other words, zinc shapes the properties of 
developing synapses via Shank proteins.
"This suggests that a lack of zinc during early 
development might contribute to autism through 
impaired synaptic maturation and neuronal circuit 
formation," concludes co-senior author Professor 
John Huguenard, also of Stanford University School 
of Medicine.
"Understanding the interaction between zinc and 
Shank proteins could therefore lead to diagnostic, 
treatment and prevention strategies for autism."
Will zinc supplements help prevent autism?
"Currently, there are no controlled studies of autism 
risk with zinc supplementation in pregnant women 
or babies, so the jury is still out. We really can't 
make any conclusions or recommendations for zinc 
supplementation at this point, but experimental 
work in autism models also published in this 
Frontiers Research Topic holds promise," points 
out Professor Craig Garner of the German Centre for 
Neurodegenerative Diseases, also co-senior author.
Taking too much zinc reduces the amount of copper 
the body can absorb, which can lead to anemia and 
weakening of the bones. Furthermore, zinc deficiency 
does not necessarily imply a dietary deficiency—and 
could result instead from problems with absorption in 
the gut, for example.
"Nevertheless, our findings offer a novel mechanism 
for understanding how zinc deficiency—or disrupted 
handling of zinc in neurons—might contribute to 
autism," adds Garner.

The genetic map of Iranian people dubbed 
Geniran has been prepared by Iran’s Shahid 
Beheshti University of Medical Sciences (SBMU) 
Research Institute for Endocrine Sciences, said a 
faculty member on Sunday.
“Genetic maps are mainly used in personalized 
medicine where the medical treatments are 
determined according to the pationts’ genetic 
groups,” said SBMU faculty member, Shahram 
Alamdari.
He added that if two patients, for example, 

have the same type of diabetes, genetic maps 
and personalized medicine suggest that their 
treatment should be different due to the genetic 
characteristics of each person. Alamdari pointed 
to early diagnosis, building new medicines, and 
advising personalized prescriptions as the main 
applications of genetic maps. 
He added that the 12th International Congress 
on Endocrine Disorders and Metabolism will 
be held on November 16-14 at Shahid Beheshti 
University in the Iranian capital city of Tehran.

US President Donald Trump held discussions 
with his Turkish counterpart Tayyip Erdogan 
over how to respond to last month’s killing of 
Saudi dissident Jamal Khashoggi, a White House 
official said on Sunday.
The conversation took place during a Saturday 
dinner with heads of state gathered in Paris to 
mark the World War One Armistice centenary, 
during which Trump was also seated close 
to French President Emmanuel Macron and 
Germany’s Angela Merkel, the official said, 
Reuters reported.Khashoggi, an outspoken critic 
of Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman, 
entered the Saudi consulate in Istanbul on Oct. 2, 

but never came back.
The Saudi kingdom, after denying the murder 
for several days, finally admitted that Khashoggi 
had been murdered in the consulate during 
an interrogation by rogue operatives that had 
gone wrong after diplomatic pressure grew 
tremendously on Riyadh to give an account on the 
mysterious fate of its national.
However, Saudi Arabia said that it did not know 
the whereabouts of the body, which is widely 
believed to have been dismembered.
The Turkish president later said the assassination 
had been ordered at the "highest levels" of the 
Saudi government.

The death toll from an Ebola outbreak in the 
eastern Democratic Republic of the Congo has 
risen to more than 200, the health ministry said 
on Saturday.
The ministry said it had recorded 201 deaths from 
the virus and that 291 cases has been confirmed 
since the outbreak began in August.
About half of the cases were in Beni, a city of 
800,000 people, in the North Kivu region.
The UN's Department of Peacekeeping on Friday 

called on armed groups active in the region not to 
hinder efforts to fight the disease.
Teams responsible for responding to the outbreak 
"have faced threats, physical assaults, repeated 
destruction of their equipment and kidnapping," 
Health Minister Oly Ilunga said on Friday. "Two 
of our colleagues in the Rapid Response Medical 
Unit have even lost their lives in an attack."
The outbreak is the 10th in the DR Congo since 
Ebola was first detected there in 1976.

Study Finds: Zink Deficiency during 
Pregnancy Linked to Autism in Babies

Genetic map of Iranian people 
prepared

Trump Discusses Khashoggi Response 
with Turkey's Erdogan

DR Congo’s worst Ebola outbreak kills over 
200: Officials

 US and German scientists say they have 
evidence that zinc levels may be one of the 
defining environmental factors that sew the 
seeds of autism spectrum disorder in babies.
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