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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 
       برخی دلیل این معضل را به بی ثباتی در تصمیم گیری ها و سخت گیری در اجرای قوانین ارتباط می دهند وعده ای دیگر نیز سخت گیری های مالیاتی را

 از مهم ترین دالیل برای فرار سرمایه ها از اصفهان می دانند.

قیمت 500 تومان

استان بروکراسی های زائد؛  

اصفهان سرمایه گریز نیست، سرمایه ها از اصفهان گریزانند

بازار طال و سکه  97/8/24 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,570,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,800,0005,041,000جدید

1,870,0002,521,000نیم سکه

1,055,0001,441,000ربع سکه

640,000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18355510488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

»آسمان«رکورددار 
تاخیرهای پروازی مهرماه؛

کاهش 15 درصدی 
سفرهای هوایی

شرکت هواپیمایی آســمان با داشــتن ۳۹ درصد تاخیر در 
پروازهای خود و ۲۳ درصد تاخیرهــای کل پروازهای داخلی مهر ماه، 

رکورددار تاخیر در پروازهای این ماه به حساب می آید.
 سازمان هواپیمایی کشوری عملکرد شرکت های هواپیمایی در خصوص تاخیرهای پروازی این شرکت ها در 

مهرماه امسال را منتشر کرد. ...
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 به مناسبت
 روز خودکفایی گندم؛

جشن  نا تمام!

درست 14 سال پیش در چنین 
روزی یعنــی ۲6 آبان 1۳8۳ بود 
که  برخی از سیاســیون کشــور 
اعــام کردند مــا در گنــدم به 
خودکفایی رسیده ایم و این روز 
را جشن گرفتند و در تقویم کشور 
به ثبت رســاندند. آن موقع قرار 
شد هر سال ۲6 آبان به عنوان روز 
خودکفایی گندم در کشور جشن 
گرفته شود اما با نگاهی به تقویم 
امسال متوجه می شویم که حتی 
این روز در تقویم برای همیشــه 
به ثبت هم نرســید چه برسد به 
اینکه جشن گرفته شود!نه تنها 
امسال بلکه چند سالی است که 
کشــور روی خودکفایی را ندیده 
و کار بــه جایی رســید که حتی 
مجبور شــدیم در برخی مواقع از 
کشورهای نه چندان دوست ، نیز 
واردات گندم داشته باشیم! آیا ما 
واقعا در ســال 8۳ به خود کفایی 
رسیدیم؟ آیا مسئولین کشاورزی 
آن دوران منظورشان خود کفایی 
در گندم بود یا خود اتکایی؟ و چرا 
سیاسیون کشور به جای استفاده 
از لفظ خود اتکایــی از لفظ خود 

کفایی استفاده کردند تا ...

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

نوروزی در برنامه رادیویی »شهر 
پرسشگر، شهردار پاسخگو«:

مناسبات اقتصادی و فرهنگی 
کره جنوبی با اصفهان تقویت 

می شود
شهردار اصفهان گفت: توسعه دیپلماسی شهری 
از شعارهای اصلی شــهرداری اصفهان در دوره 
جدید بوده که در این راستا تاکنون گام های خوبی 

برداشته شده است.
قدرت اله نــوروزی در برنامه رادیویی »شــهر 
پرسشگر، شهردار پاسخگو«  چهارم آذرماه میاد 
حضرت نبی اکرم)ص( را پیشاپیش تبریک گفت 
و افزود: از یکم تا ســوم آذرماه، » روز نکوداشت 
اصفهان« را در پیش رو داریم، سه روزی که بسیار 
مهم است و شادمانی سراسر شــهر اصفهان را 

فراخواهد گرفت. ...

مشاور ارشد شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه در کشور افق 
اقتصادی نداریم، ادامه داد : اقتصاد کشور در 
حوزه  خدمات نامبدل مانند تجارت در بازار 
دالر و طا فعالیت مــی کند. در واقع اقتصاد 
کله پاچه ای انتظار کسب درآمدهای یک شبه 
یا یک هفته ای دارد. چنین اقتصادی تولید 

کننده و صادرات محور نمی شود.
سقایی با اشــاره به تفکر نقادانه به عنوان یک 
مهارت در مجمع جهانی اقتصاد، تصریح کرد : در 
مسائل علت، چگونگی بحث روش و راهکار های 

اقتصادی پیشنهادی پرسیده شود. 
وی با بیان اینکه زبان، مهمترین مهارت برای 
تمــام فعالیت های اقتصادی اســت، تاکید 
کرد: اگر کســی زبان دوم بلد نباشد، برای او 
 در زندگــی هیچ افقی نخواهد درخشــید و

 نمــی تواند در آینده متناســب با شــغل و 
دورنمای کسب و کار خود پژوهش کند. در 
واقع اگر مهارت زبان را بــه طور صحیح یاد 
بگیریم در رقابت بازارهای جهانی بی رقیب 
خواهیم شد. مشاور ارشد شورای عالی بانوان 
اتاق بازرگانی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
یادگیری زبان را مهارت حیاتی در نظر بگیرید، 
افزود: در واقع فرآیند آموزش زبان باید طی 
شــود و اگر طبق برنامه منظم روزانه، زبان 
بخوانید دیگر نیازی به کاس ندارید . همچنین 
هر تغییر مثبتی سه مرحله ادراک، تفکر و اجرا 
دارد و باید به سمت اجرا سوق داده شود و در 
نهایت یادگیری منجر به  تغییر رفتار می شود.

ســقایی با اعام  آمار مجمع جهانی اقتصاد، 

خاطرنشان کرد : 6۰ درصد مردم جهان بیش 
از یک زبان، 4۰ درصد تک زبان،  4۳ درصد 
مردم ۲ زبان، 1۳ درصد ســه زبان و۳ درصد 
 4 زبان و یک درصد به چنــد زبان  صحبت 
می کنند. وی با بیان اینکــه تمام مردم باید 
زبان دوم را به عنوان مهارتی مانند رانندگی 
یاد بگیرند، تاکید کرد : هر زبان اضافه ای که 
 بلد باشید شما را از سایر مردم جهان متمایز

 می کنــد. گوته می گوید»کســی که زبان 
 خارجی بلد نیســت هیچ چیــز از خودش

 نمی داند«. مشاور ارشد شورای عالی بانوان 
اتاق بازرگانی استان اصفهان با بیان اینکه برای 
یاد گیری زبان خودتان برای خود ســرمایه 
گذاری کنید، افــزود: زبان فرصت حضور در 
فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

در جهان را برای شما فراهم می کند.
ســقایی با اشــاره به ایجاد پنج فرصت زبان 
در جهان، ادامه داد: این پنج فرصت شامل، 
تسهیل مســافرت از نظر جغرافیا، توانایی 
مشارکت اقتصادی، استفاده از علم و رسانه 
و گفت و گو به عنوان بزرگترین توانایی است. 
وی با اشاره به انگلیسی، زبان مسلط کشورهای

G7  با ۵8 درصد ثروت دنیا، خاطرنشان کرد:  
زبان انگلیسی در جایگاه اول جدول زبان های 
موثر و زبان های چینی، فرانسه، اسپانیایی، 
عربی، روســی و آلمانی در رتبه های بعدی 

قرار دارند.

  انگلیسی، زبان تجارت است
مشاور ارشد شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی 

استان اصفهان با بیان اینکه زبان جزو ضرورت 
رقابت پذیری در جهان است، افزود: شاخص 
زبان، موجب قدرت مالی یک کشور می شود. 
هشت کشور از 1۰ کشور بزرگ مالی جهان، به 
زبان انگلیسی مسلط هستند. جایگاه این زبان 

به ارتباطات مالی محکم ترکمک می کند.
سقایی با اشاره به ویژگی دیگر زبان ها، ادامه 
داد : فرانسه، به زبان عشــق و اسپانیایی به 
زبان موسیقی و آلمانی به زبان آهن و فوالد 
و مهندســی در جهان شــهرت دارند. البته 
انگلیســی تنها زبان علم دنیا نیست، اما این 
زبان تا سال ۲۰۵۰ همچنان در صدر جدول 

شاخص ها قرار دارد.  
وی اشــکاالت عمده در یاد نگرفتن زبان را 
برشــمرد و افزود : این مشکات شامل عدم 
تسلط کامل به زبان مادری و زبان بیگانه به 
علت ضعف دامنه لغات، نداشتن مهارت در 
جمله های شــروع کننده و ندانستن تفاوت 
معنی کلمات در دو زبان است. در واقع تمرین 
مستمر و روزانه، توجه به تمرینات بعد از کاس 
و یافتن بازی های یادگیری لغات نقش موثری 

در یادگیری زبان دارد.
مشاور ارشد شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی 
اســتان اصفهان، تصریح کرد: برای مهارت 
در یک زبان ابتدا باید لغــات را و بعد گرامر را 

یاد گرفت. 
 ســقایی افزود: بــرای یادگیری لغــات از 
روش های الگو ســازی، تصویر سازی، حوزه 
معنایی، مشتق سازی، مجاورت، در نهایت 
 روش تیک ایــت ) 8 بار تکــرار یک کلمه( 

می توان استفاده کرد. 
وی برخی سخنان بزرگان درمورد یادگیری 
 زبان دوم را یــادآوری کرد و افــزود : موالنا 
می گوید» محدودیت زبان من، محدودیت 
جهان من را نشان خواهد داد. زبان متفاوت، 
دیدگاه جدیدی از زندگی را برای شما ایجاد 
می کند. یــک زبان، یک در را بــاز می کند 
 اما دانســتن زبان های دیگر هــر دری را باز 
می کنــد. زبــان جدیــد صحبــت کنید 
تا بتوانیــد جهان جدیــد را بیابیــد.« اگر 
 یک زبــان بدانید، انــگار یک بــار زندگی

 کرده اید.

مشاور ارشد شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی استان اصفهان:

اقتصاد متوازن حاصل از برنامه، منجر به عبور از چالش ها می شود
 مشاور ارشد شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اســتان اصفهان، گفت: اقتصاد متوازن حاصل از برنامه، منجر به عبور از چالش ها می شود، اما اقتصاد

 کله پاچه ای هیچ گاه صادرات محور نخواهد شد. علی اکبر سقایی، در همایش جایگاه و اهمیت زبان ها در اقتصاد جهان در خصوص اهمیت یادگیری زبان، 
اظهار کرد :  کشور از لحاظ اقتصادی و نیروی انسانی مشکلی ندارد، بلکه دچار فقر ایده، خالقیت و نوآوری است.  وی با بیان اینکه اقتصاد متوازن حاصل 
 از برنامه، منجر به عبور از چالش ها می شود، افزود : فقر مهارت در بسیاری از دانشجویان وجود دارد. در واقع گزارش های اقتصاد جهانی بر یادگیری

 مهارت ها تاکید بسیار می کنند. همچنین بی تفاوتی نسبت به مسائل، بزرگترین تراژدی یک جامعه است. 

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

 زبان، مهمترین مهارت 
برای تمام فعالیت های 

اقتصادی است، اگر 
کسی زبان دوم بلد 

نباشد، برای او در زندگی 
هیچ افقی نخواهد 

درخشید و نمی تواند در 
آینده متناسب با شغل 
و دور نمای کسب و کار 

خود پژوهش کند.

 

خودرو

خودرو بانک
گـــزارش

تندر 90 پالس 
در برابر آریو سایپا؛ 

مقایسه سدان های 
اتوماتیک اقتصادی

طی ســال های اخیر، اســتقبال از خودروهای 
اتوماتیک در بازار ایران به شــکل چشمگیری 
افزایش یافته است. در شرایطی که ایران خودرو 
و ســایپا به عنوان دو خودروســاز بزرگ کشور 
در تامین خودروهای اتوماتیــک ناتوان بودند، 
این خودروسازان چینی هســتند که یک تنه 
بار سنگین تقاضا برای چنین محصوالتی را به 
دوش کشیدند.در چنین شرایطی بر آن شدیم 
تا دو سدان اتوماتیک موجود در بازار ایران مورد 
مقایسه قرار دهیم. رنو تندر ۹۰ پاس اتوماتیک 
 z۳۰۰ در برابر خودروی کمتر شناخته شده، آریو

اتوماتیک محصول سایپا.

  طراحی ظاهری
تعریف و تمجید از طراحی ظاهری تندر ۹۰ در 
ســال ۹7 کار بیهوده ای به نظر می رســد. این 
خودرو بیش از 1۰ سال است که در بازار کشور 
حضور دارد و تغییرات مدل فیس لیفت که تحت 
عنوان تندر ۹۰ پاس در ایران عرضه می شود، 
نیز صرفا در طراحی مجدد چراغ های جلو و عقب 
سپر ها، همرنگ شدن قطعات بدنه و مواردی از 
این دست خاصه می شود. در واقع شاید بتوان 
گفت، مهمترین تغییر تندر ۹۰ پاس نسبت به 
تندر ۹۰ معمولی، طراحی مجدد درب صندوق 
عقب اســت که حاال به لطف اصاح لبه فوقانی 
تا حدی هماهنگ تر نسبت به طرح قدیمی به 

نظر می رسد. از این رو در مجموع می توان، تندر 
۹۰ پاس را خودروی معمولی با استایل قدیمی، 
اما نسبتا هماهنگ توصیف کرد و نسبت به مدل 
قدیمی نمره بیشتری را از حیث طراحی ظاهری 

به این خودرو اختصاص داد.
در مقابل، طراحی ظاهری آریو z۳۰۰ ســایپا 
نیز چندان بــه روز به نظر نمی رســد. در واقع 
اگر طراحی بدنه تندر ۹۰ را جعبه ای شــکل و 
بــی روح توصیف کنیم، وضعیــت در خصوص 
آریو نیز چندان بهتر نیست. صرفا با یک خودرو 
 بزرگتر طرف هستیم که تا حدی آیرودینامیک تر

 از تندر به چشم می آید.

  فضای داخلی و امکانات
کابین تندر ۹۰ پاس با ساندرو مشابهت کامل 
دارد. داشبورد نســبت به نمونه قدیمی دوباره 
 طراحی شــده و برخــی ادوات کابیــن، نظیر
 تو دری ها نیز به کلــی تغییر کرده اند. بنابراین 
دیگر از وجود یک فضای خالی عجیب و غریب در 
سمت راست داشبورد تندر ۹۰، خبری نیست و 
داشبورد بیشتر از قبل مشابه خودروهای روز شده 
 است. به نظر می رسد، از حیث ابعاد و اندازه ها، 
تفاوت چشمگیری بین تندر ۹۰ پاس و تندر ۹۰ 
قدیمی وجود ندارد و هر دو خودرو کاما با یکدیگر 
شباهت دارند.از حیث طراحی داخلی نیز تفاوت 
محسوسی بین آریو و تندر ۹۰ پاس دیده می 
شود. در واقع شاید اختاف طراحی این خودرو 
نسبت به خودروهای روز جهان چیزی حدود ده 
سال و یا بیشتر باشد که باز هم نسبت به تندر ۹۰، 

شرایط بهتری را ترسیم می کند.

  مشخصات فنی

همانطور که احتماال می دانید، تندر ۹۰ پاس 
به یک موتور 1.6 لیتری با قدرت 1۰۵ اســب 
بخار و گشتاور 14۰ نیوتن متر مجهز است. این 
میزان از قدرت و گشتاور از طریق یک گیربکس 
چهار سرعته اتوماتیک راهی چرخ های جلو می 
شود. در مقابل، آریو نیز مشخصات نسبتا مشابهی 
دارد. آن به یک موتور یک و شش دهم لیتری، با 
قدرت 11۲ اسب و گشتاور 1۵1 نیوتن متر مجهز 
است و درست مانند تندر ۹۰ پاس، قدرت خود را 
از طریق یک گیربکس 4 سرعته به چرخ های جلو 
می رساند. شباهت فنی دو خودرو به این مساله 
محدود نمی شود و در زمینه سیستم تعلیق نیز 

مشابهت کاملی وجود دارد.

  تجربه رانندگی
توصیف رانندگی با تندر ۹۰ بعد از گذشــت 11 
سال از حضور این خودرو در بازار کشور کشورمان 
امری بیهوده به نظر می رسد و تنها باید گفت که 
از نقطه نظر کیفیت سواری، میزان صدای نفوذی 
به کابین، قدرت موتور، شتاب گیری و قدرت ترمز 
در سطح متوسط و قابل قبولی ظاهر می شود، اما 
پاشنه آشیل تندر ۹۰ را باید در زمینه هندلینگ و 

پایداری در گذر از پیچ ها، توصیف کرد.

  سخن پایانی
در نهایت اگر قرار به انتخاب یکی از این دو خودرو 
باشد، باید به چند نکته مهم دقت کرد. از یکسو 
دوام و قابلیت اطمینان تندر ۹۰ در واقع از بسیاری 
از خودروهای دیگر موجود در کشور، باالتر است. 
همین عامل نیز، سبب اعتماد مشتریان به یک 
خودروی قدیمی با طراحی ظاهری خسته کننده 
و امکانات رفاهی بسیار اندک شده است. اما حاال در 
پی خروج رنو از بازار ایران، به نظر می رسد که این 
مزیت نیز می تواند به تدریج از بین برود. چرا که در 
صورت به وجود آمدن کمبود قطعات فنی برای 
خودرو، عما با یک چالش بزرگ مواجه خواهیم 
 بود. در مقابل، آریو خودرو نه چندان شــناخته 
شده ای برای بازار تعمیرکاران و قطعه فروشان 
است. اما در صورت ادامه تولید در سایپا می تواند به 
تدریج به محصول قابل اطمینان تری مبدل شود. 
از ســوی دیگر، به لطف وجود امکانات رفاهی با 
آپشن های بیشتر، انتخاب آریو نسبت به تندر ۹۰ 
پاس منطقی تر به نظر می رسد. بنابراین حداقل 
روی کاغذ می توان گفت، برتری در قیاس فنی با 
اختاف اندکی از آن آریو خواهد بود، خودرویی که 
در شرایط فعلی همچنان در کشور تولید می شود 

و امکانات رفاهی بیشتری ارائه می دهد.



جشن  نا تمام!
ادامه از صفحه یک:

...    محبوب تر و کاراتر از بقیه ادوار به 
نظر برسند؟ تبعات این تغییر کالم 

برای کشور چه بود؟
در حالی مســئولین ســال 83 از 
خودکفایی گندم نــام بردند که به 
اعتقاد آنها دیگر هیــچ وارداتی در 
زمینه گندم نباید در کشور صورت 
می گرفت اما ای کاش این مسئولین 

اندکی پند پذیر بودند. 
رهبر معظم انقالب در سال 1368 در 
حالی که کشور را به مرز خوداتکایی 
گندم رسانده بودند در بیانات خود 
فرمودند:» اگر بخواهیم  کشورمان  
به  طور نسبی  به  استغنا و خودکفایی  
و بی نیازی  از دیگران  نایل  شود، باید 
در روستاها سرمایه  گذاری  کنیم  و 
زحمت  بکشیم . پایه   اول  خودکفایی ، 
خودکفایــی  در امــور تغذیه   مردم  
است . این که  می گوییم  خودکفایی  
نســبی ، به  خاطر آن  است  که  یک  
کشور نمی تواند به  طور کامل  از دیگر 
کشورهای  جهان  بی نیاز باشد. تبادل  
میان  ملت ها و کشورها، امری  عادی  
و معمولی  تلقی  می شود. عمده  این  
است  که  یک  کشور بتواند روی  پای  
خود بایستد و اســاس  زندگی  خود 
را تامین  کند... امیدواریم  ان شــاءا...  
همه   این  کارها به  نحو شایســته  و 
مناسبی  انجام  گیرد و در کنار کارهای  
صنعتی ، اســتعداد عظیمی  که  در 
کشور ما برای  فعالیت های  کشاورزی  
 نهفته  اســت ، مــورد توجــه  قرار

 گیرد.«
 ایشان آن ســال ها یعنی حدود 30 
سال پیش از خود کفایی نسبی نام 
بردند و تاکید داشتند نباید ارتباط 
خــود را با جهانیان قطــع کنیم اما 
مسئولین وقت تنها هدفشان خود 

کفایی محض گندم بود.
بــه همیــن دلیــل  تــالش برای 
خودکفایــی گنــدم باعــث ایجاد 
بحران شــدیدی در بخش خوراك 
دام شــد، چون میل به کشت گندم 
 به منزله خداحافظی با کشــت جو

 بود. 
حاصل آن شد که انبارهای خوراك 
دام یکی یکــی خالی شــدند و هر 
روز دام های بیشــتری به کشتارگاه 

می رفتند.
به دنبال کاهش خوراك دام و طیور 
خیلی زود قیمت گوشت قرمز و مرغ 
افزایش پیدا کــرد و بعد نیز قیمت 
تخم مرغ و انــواع محصوالت لبنی 

گران شد.  
این چرخه ادامه یافت تا حتی قیمت 
خود گندم نیز به دلیل جانشینی با 
جو در غذای دام گران شد و مردم از 
این خود کفایی نتیجه ای جز گرانی 

ندیدند.
بایــد گفت اتفاقــی کــه در حوزه 
کشــاورزی و در بخــش گنــدم 
وقوع یافت  خوداتکایــی بود، ولی 
مدیــران سیاســی ما آن زمــان از 
 عبــارت »خودکفایی« اســتفاده

 کردند.
امسال نیز بعد از چندین سال تجربه 
معاون وزیر کشــاورزی اعالم کرد 
به خودکفایی گندم رســیده ایم اما 
باز هــم واردات گندم داشــتیم آن 
 هم گندمی کــه در ایران کاشــت 
می شــود و لزومی برای واردات آن 

نبود. 
به نظر می رسد اسرار بر خودکفایی 
گندم باعث شده به دیگر محصوالت 
کشــاورزی اعتباری تعلق نگیرد و 
 جالب اینجاســت که کشــاورزان
  گنــدم کار نیز از اوضــاع موجود و 
قیمت های حمایتــی دولت برای 

خرید گندم راضی نیستند. 
به هر حــال امروز یادآور جشــنی 
 است که به همگان نشان می دهد ما 
می توانیم البته اگر اراده کنیم و این 
اراده همراه با برنامه ریزی و مدیریت 

باشد .

اقتصاد استان
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اختصاص ۲۰ درصد بودجه تملک دارایی به اشتغال
 نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی گفت: ۲0 درصد بودجه طرح های تملک 

دارایی و سرمایه ای کاهش و بخش اشتغال اختصاص داده شد.
علی بختیار در همایش توسعه کسب و کار در حوزه  تولید و تکثیر گیاهان دارویی که در دانشکده فنی و 
حرفه ای شهدای گلپایگان برگزار شد اظهار کرد: توجه به آموزش های مهارتی  و تجاری سازی پژوهش ها، 

نوآوری ها، خالقیت و ابتکار سبب می شود دانش آموزان و دانشجویان از همان دوران تحصیل به کارآفرینی 
روی آورند.

وی افزود: کشورهای توسعه یافته به دانش آموزان در مقاطع تحصیلی متوســطه اول و دوم خالقیت و نوآوری 
را یاد می دهند تا با طراحی استارت آپ ها درآمد زایی کنند. نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی گفت: 

دانش آموزان و دانشجویان باید در فضای کسب و کار ورود پیدا کنند تا هزینه های تحصیلی را با خالقیت و نوآوری و تجارت و کسب و کار 
الکترونیکی تامین کنند و پس از فارغ التحصیلی به دنبال کار دولتی نباشند. وی گفت: در سال جاری تصمیم گرفتیم ۲0 درصد بودجه 
طرح های تملک دارایی و سرمایه ای را کاهش داده و بخش اشتغال اختصاص دهیم، از رییس سازمان برنامه و بودجه خواستیم که مکانیزم 

واگذاری طرح های نیمه تمام را به مجلس بیاورد تا بتوانیم بخشی از بودجه منابع را به حوزه اشتغال اختصاص دهیم.

 جذب سرمایه ها در 
اصفهان عالوه بر ایجاد 
اقتصادی پویا و پایدار 
منجر به اشتغال زایی 
و کاهش آمار بیکاری 
می شود و باید توجه 

داشت که فرار سرمایه ها 
موجب افزایش نرخ 

بیکاری در استان شده 
است. این موضوعی 

است که کارشناسان 
اقتصادی  نیز بر آن تاکید 

کرده و براین باورند که 
دلیل اصلی بیکاری 
در استان اصفهان، 

سرمایه گریزی است.

استان بروکراسی های زائد؛  

اصفهان سرمایه گریز نیست، سرمایه ها از اصفهان گریزانند

سرمایه گریزترین استان کشور، لقبی است که توسط بسیاری از 
فعاالن و کارشناسان اقتصادی، به اصفهان داده می شود، آن هم 
در شرایط دشواری که از یک  طرف رکود داخلی و از طرف دیگر 
تحریم های دوباره باعث نا آرامی های اقتصادی شده و ضرورت 
ورود سرمایه  به بخش های مختلف کشور کامال محسوس است.

بسیاری صاحب نظران و دلســوزان  اقتصاد اصفهان و کشور 
همواره تاکید دارند که باید راه حل ها و راهکارهای اساســی 
برای ممانعت از فرار ســرمایه و همچنین ارائه استراتژی های 
موثر برای جذب سرمایه گذران داخلی و خارجی بیان شده و به 

مرحله اجرا برسد.

ایمنا
گـــزارش
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       برخی دلیل این معضل را به بی ثباتی در تصمیم گیری ها و سخت گیری در اجرای قوانین ارتباط می دهند وعده ای دیگر نیز سخت گیری های مالیاتی را از مهم ترین دالیل 
برای فرار سرمایه ها از اصفهان می دانند.

خـــبــــر

اخوان نسب خبر داد:

یک رویداد استارت آپی از جنس بانوان

رییس شــورای عالی اتــاق بازرگانی اصفهان گفــت: دومین رویداد 
اســتارت آپی بانوان به مناســبت هفته جهانی کارآفرینی در سالن 

همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود.

به گــزارش اتاق بازرگانــی اصفهان، زهرا اخوان نســب اظهار کــرد: رویداد 
استارت آپی بانوان، یک رویداد آموزشــی- تجربی همچون استارت آپ ویکند 
 است که در سراســر دنیا در هفته جهانی کارآفرینی در سه روز متوالی برگزار 

می شود.
وی افــزود: در ایــن برنامــه شــرکت کنندگان بــا انگیــزه ای از جملــه 
 برنامه نویســان، مدیران تجــاری، عالقه منــدان اســتارت آپ، بازاریاب های

 حرفه ای و طراحان گرافیک گرد هم می آیند تا در ۵۴ ســاعت ایده هایشــان 
را مطرح کنند، گروه تشــکیل بدهند و هر گــروه ایده ای را اجــرا کند، در این 
 برنامه جهانــی تا به حال بیــش از ۴۵هزار نفر در بیش از ۲00 شــهر شــرکت 

نموده اند.
رییس شــورای عالی اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: هدف از اجرای استارت آپ 
مخصوص بانوان، مراجعه تعداد زیــادی از دختران و بانوان بــا ایده های ناب به 
شورا بود که از روند عملیاتی شــدن ایده های خود اطالعی نداشتند و همچنین 
جمع آوری ایده های جدید  و تبدیل آن به یک کسب وکار، آموزش کار گروهی، 
راه اندازی کسب و کار و آشنایی با روش های موفقیت در کسب و کارهای کوچک 

و نوپا از دیگر اهداف این برنامه است.
اخوان نسب گفت: افتتاحیه برنامه اســتارت آپ روز جمعه دوم آذر ماه در سالن 
همایش های اتاق بازرگانی اصفهان و اختتامیــه نیز روز چهارم آذرماه مصادف با 
والدت حضرت رسول اکرم با حضور۷0 تا 100 نفر در شش الی ۹ تیم برگزار می 

شود.
وی اضافه کرد: نهاد ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، سازمان ملی یونسکو، 

استانداری و شهرداری اصفهان از حامیان این برنامه هستند.
رییس شــورای عالی اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: یکی از این اقدامات مفید 
و موثر شــورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان در حوزه حمایت از بانوان فعال 
 در عرصه های مختلــف در نظر گرفتن برنامه ای برای حمایت از اســتارت آپ ها 

است.
وی در مورد این رویداد استارت آپی گفت: حدود سه ماه پیش جلسات هماهنگی 
و برنامه ریزی برای برپایی این دوره استارت آپ شروع و طی مدت مذکور در مورد 
 تیم ها، منتورها و داوران و کارهای اجرایی برنامه ریزی و صحبت شــده اســت، 

ثبت نام ها نیز از یک ماه پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

ایمنا
خـــبــــر

نوروزی در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو«:

مناسبات اقتصادی و فرهنگی کره 
جنوبی با اصفهان تقویت می شود

شهردار اصفهان گفت: توسعه دیپلماسی شهری از شعارهای اصلی 
شــهرداری اصفهان در دوره جدید بوده که در این راستا تاکنون 

گام های خوبی برداشته شده است.

   برگزاری ۷0 برنامه »از میدان تا میدان«
قدرت اله نوروزی در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو«  چهارم 
آذرماه میالد حضرت نبی اکرم)ص( را پیشاپیش تبریک گفت و افزود: از یکم تا 
سوم آذرماه، » روز نکوداشت اصفهان« را در پیش رو داریم، سه روزی که بسیار 
مهم است و شادمانی سراسر شهر اصفهان را فراخواهد گرفت. وی تصریح کرد: 
به مناسبت روز اصفهان میهمانان خارجی و داخلی زیادی در شهر خواهیم 
داشت و ۷0 عنوان برنامه باشکوه با عنوان »از میدان تا میدان« از میدان امام 

خمینی)ره( تا میدان امام علی)ع( اجرا می شود.
شهردار اصفهان گفت: روز اصفهان، فرصتی طالیی برای معرفی بهتر شهر 
اصفهان به جهانیان برای توسعه گردشــگری، معرفی هر چه بهتر شهر و 

آشنایی بیشتر مردم ایران و جهان با شهر اصفهان است.
وی با بیان اینکه سفرای شهرهای خواهرخوانده اصفهان و شهرداران شهرهای 
خواهرخوانده به مناسبت روز اصفهان در این شهر حضور پیدا خواهند کرد، 
اظهار امیدواری کرد: این چند روز سایر دستگاه ها نیز شهرداری اصفهان را 
در اجرای هر چه بهتر برنامه ها همراهی کنند، البته شب گذشته جلسه ای با 
حضور صداو سیما، میراث فرهنگی، بخش خصوصی و حوزه هنری برگزار 

شده است.
نوروزی خاطرنشــان کرد: توسعه دیپلماسی شــهری از شعارهای اصلی 
شهرداری اصفهان در دوره جدید بوده که در این راستا تاکنون گام های خوبی 

برداشته شده است.
وی با بیان اینکه در این راستا تاکنون میهمانان زیادی در شهر اصفهان داشتیم 
و آخرین آن جلسه ای با سفیر کره جنوبی بود که در آن مباحث ارزشمندی 
مطرح شد، گفت: در این جلسه قرار شد مناسبات اقتصادی و فرهنگی کره 

جنوبی با شهر اصفهان تقویت شود.

   ایجاد هم افزایی برای توسعه شهر
شــهردار اصفهان ادامه داد: در خصوص تراموا، قطار شهری و اتوبوس های 
برقی نیز مذاکرات و موفقیت های اولیه انجام شده بنابراین امیدوارم کره  هم 
این موضوعات را به صورت جدی دنبال کند تا شاهد تحول خوبی در شهر 

اصفهان باشیم.
وی تاکید کرد: در صدد برقراری عقد خواهرخواندگی بین اصفهان و یکی از 
شهرهای کره جنوبی هستیم تا در شرایط کنونی از فرصتی که ایجاد شده از 

طریق کره جنوبی برخی از مسایل شهر اصفهان را حل و فصل کنیم.
نوروزی با اشــاره به هفته جهانی کارآفرینی، گفت: در اصفهان ۷0 برنامه 
آموزشی و فرهنگی همزمان با 1۷0 کشور جهان به مناسبت هفته جهانی 
کارآفرینی اجرا شــد، برنامه های قابل وصفی که تعداد آنها نیز رشد خوبی 
داشت و امیدوارم برای توسعه شــهر هم افزایی ایجاد کرده و دستاوردهای 

خوبی برای شهروندان داشته باشد.

   الزام خودروهای شهرداری به دریافت کارت معاینه فنی
شهردار اصفهان ادامه داد: برای نخستین بار معاینه فنی خودروهای شهرداری 
را جدی گرفتیم و قرار شد تمام خودروها معاینه فنی داشنه باشند، این موضوع 
مهم یعنی داشتن معاینه فنی خودرو را از خودمان آغاز کرده و تمام اتوبوس ها 
و وسایل نقلیه مربوط به شهرداری را ملزم به دریافت کارت معاینه فنی کردیم.
وی با بیان اینکه از تعداد هشت مرکز معاینه فنی خودرو اصفهان یکی مربوط 
به خوردوهای سنگین بوده که در مجاورت ورزشگاه بزرگ واقع شده است، 
گفت: تمام این مراکز آماده هستند تا پذیرای کسانی باشند که می خواهند 

معاینه فنی دریافت کرده و به داشتن هوای پاك کمک کنند.
نوروزی تاکید کرد: شهرداری اصفهان با تمام ارگان ها و دستگاه های 
دولتی و غیردولتی مکاتباتی انجام داد و از مســئوالن درخواســت 
کرد که این موضوع را جــدی بگیرند تا با یک بســیج همگانی در 
روزهای پیش رو بتوانیم از میزان آلودگی هوا بکاهیم، زیرا بسیاری 

از آلودگی ها به دلیل نداشتن معاینه فنی و نقص خودروها است.

گــزارش

نظر به این مهــم که آمار 
بیــکاری و مهاجرپذیری 
در اصفهان نسبت به دیگر 
نقاط کشــور بســیار باال 
اســت، الزام جلوگیری از 
فرار سرمایه ها در اصفهان 
را دوچندان می کند زیرا 
اضافه شدن بار فرار سرمایه بر مشکالت 
اقتصادی این شــهر و اســتان، پایه های 

اقتصادی این دیار را شکننده می کند.
با توجه به جایگاه اســتراتژیک اصفهان 
در عرصه اقتصادی کشــور، ظرفیت ها و 
پتانسیلی که از دیرباز در این شهر و استان 
وجود داشته اســت ، در می یابیم که این 
منطقه در ذات خود سرمایه گریز نبوده 
و نیست بلکه عواملی دیگر باعث شده تا 
سرمایه ها و سرمایه گذاران از اینجا فراری 

باشند.

  خروج سرمایه های کشور
اوایــل امســال بــود کــه »محمدرضا 
پورابراهیمی« رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی اعالم کرد که 
30   میلیارد دالر در دو - ســه ماه پایانی 
سال گذشته از ایران خارج شد. جمله ای 
خبرساز که توجه بسیاری را به خود جلب 
می کرد هرچنــد پیش از آن نیــز ایران 
به عنوان سرمایه گریزترین کشور آسیایی 

معرفی شده بود.
در همین ارتباط، »مجید سلیمی« رییس 
کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی 
ایران در رابطه با خروج این میزان سرمایه 
از کشور چنین توضیح داد که فرار سرمایه 
از ایران اتفاق جدیدی نیست و هرگاه که 
پایه پولی این کشــور تضعیف می شود، 
عده ای به دلیل ترس از شرایط و مشکالت 
سیاســی پول های خود را در قالب ارز از 

کشور خارج می کنند.
وی افزود : بخشی از خروج سرمایه از طریق 
صرافی ها انجام گرفتــه، اما بخش دیگر 
مربوط به فعالیت های اقتصادی است که 
ارز حاصل از آن وارد کشــور نشده است. 
برخی از ایرانیان نیز در ماه های گذشــته 
که نگرانی ها در رابطــه با خروج ترامپ از 
برجام بیشــتر و آینده اقتصادی ایران در 

هاله ای از ابهام بود، سرمایه های خود را از 
طریق صرافی ها به خارج از کشور منتقل 
کرده و نسبت به خرید ملک در کشورهای 
همسایه و حتی کشورهای اروپایی اقدام 

کردند.
نظرسنجی سال گذشــته شرکت ترانیو 
نیز گویای این واقعیت اســت که تعداد 
شــهروندان ایرانی که در بــازار امالك 
خارج از کشور ســرمایه گذاری کرده اند 
۲.۵ برابر بیشــتر از قبل شــده و حتی 
پیش بینی می شــود این روند صعودی 
ادامه داشته باشد. ترکیه یکی از مقاصد 
اصلی فرار ســرمایه های بومی کشــور 
بوده اســت؛ بر اســاس برآورد موسسه 
آمار ترکیه، شــهروندان ایرانی در ســال 
۲01۷، بالغ  بــر ۷۹۲ واحد مســکونی 
خریداری کرده اند که این رقم 3.۵  درصد 
کل خریدهای خارجی ها در این کشــور 
اســت. این رقم 1۹ درصد نسبت به سال 
۲016 رشــد نشــان می دهد. عالوه بر 
ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
بریتانیا، آلمان، ســوییس و فرانسه هم 
میزبان سرمایه های هم وطنان است. اینها 
نقدینگی ها و سرمایه هایی است که اگر در 
کشور خودمان سرمایه گذاری می شدند 
شاید بیش از نیمی از مشکالت اقتصادی 
و به ویــژه بیکاری حل می شــد که البته 
این شرایط ایده آل در سایه امنیت فضای 

کسب وکار کشور ایجاد می شود.

  جذب سرمایه نیازمند امنیت خاطر 
در فضای کسب وکار است

نکتــه مهــم این اســت کــه وضعیت 
ســرمایه گذاری و ســرمایه گریزی در 
اصفهانی که به عنــوان یکی از قطب های 
صنعتی، گردشــگری، علمی و از مناطق 
دارای ظرفیت و پتانسیل باال برای جذب 
سرمایه در کشور به شمار می آید، چگونه 
است؟ بر اســاس آخرین آمار اعالم شده، 
نه تنها اصفهان در بین 10 اســتان آخر 
قرار دارد بلکه به عنوان نخســتین استان 

سرمایه گریز در کشور نیز شناخته می شود. 
در این میان برخی دلیل این معضل را به 
بی ثباتی در تصمیم گیری ها و سخت گیری 
در اجرای قوانین ارتباط می دهند وعده ای 
دیگر نیز ســخت گیری های مالیاتی را 
از مهم ترین دالیل برای فرار ســرمایه ها 
از اصفهان می دانند، تــا جایی که  گفته 
می شود هنوز پنجره واحد سرمایه گذاری 
در اصفهان  ایجاد نشــده است. اصفهان 
به استانی شهرت یافته که به دلیل پیچ و 
خم ها و دست اندازهای فراوان اداری که 
از آن با نام بروکراســی های زائد یاد می 
شــود، ســرمایه گذاران را نه تنها جذب 
نمی کند بلکه فراری می دهد به طوری که 
ســرمایه گذاران بومی نیز بــرای انجام 
فعالیت های اقتصادی خود به استان های 

دیگر می روند.
این در حالی اســت که جذب سرمایه ها 
در اصفهان عالوه بر ایجاد اقتصادی پویا 
و پایدار منجر به اشتغال زایی و کاهش آمار 
بیکاری می شود و باید توجه داشت که فرار 
سرمایه ها موجب افزایش نرخ بیکاری در 
استان شده است. این موضوعی است که 
کارشناسان اقتصادی  نیز بر آن تاکید کرده 
و براین باورند که دلیل اصلی بیکاری در 

استان اصفهان، سرمایه گریزی است.
در این راستا »سعید اخوت« کارشناس 
و تحلیلگر اقتصادی نبــود امنیت کافی، 
رفتــار دلســردکننده و تنگ نظرانــه با 
ســرمایه گذاران و نبود  حمایت واقعی از 
آن ها، تردید، رقابــت نابرابر بین دولت و 
بخش خصوصی را از مهــم ترین عوامل 
برای فرار ســرمایه ها از اســتان اصفهان 

عنوان می کند.
وی می افزاید: همچنین موانع سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی، نظام بانکی و بهره 
باال، کاستی های بیمه و تامین اجتماعی، 
ابهام، بی ثباتی و رعایت نشــدن قوانین 
ســرمایه گذاری و برخوردهای سلیقه ای 
برخی از مسئوالن اســتان اصفهان برای 
جذب سرمایه ها نیز باعث ناکامی و موفق 

نشــدن اصفهان در جلب ســرمایه های 
داخلی و خارجی شده  تا جایی که عده ای 
ســرمایه های خود را به خارج از کشــور 

وخرید ملک سوق داده اند.
به گفته این کارشــناس در شرایط فعلی 
مهم ترین راه حل و پیش نیاز برای بهبود 
سرمایه گذاری دراســتان بهبود فضای 
کســب وکار و فراهم کردن فضایی امن 
برای سرمایه گذار اســت زیرا وقتی فرد 
احســاس ناامنی اقتصادی می کند برای 
ورود سرمایه های خود با ابهام مواجه و از 
شروع فعالیت اقتصادی منصرف می شود.

اخوت می افزایــد: در واقع بهبود فضای 
کســب وکار می تواند به تســهیل روند 
سرمایه گذاری بینجامد و با ایجاد فضایی 
امن برای فعاالن حوزه اقتصاد، شــرایط 

مناسبی برای رونق تولید فراهم می شود.
 ضمن آنکــه از دیدگاه این کارشــناس 
تشکیل کمیته صیانت از سرمایه گذاری، 
حمایت بیشتر از ســرمایه گذاران، تغییر 
دیدگاه ها، روش ها و تصمیم گیری جمعی 
به جای فــرد، از دیگر عوامــل موثر برای 

جذب سرمایه است.
»مســعود صرامی« مدیرعامل اصفهان 
سیتی سنتر که از سرمایه گذاران بزرگ 
بخش خصوصی در این شهر است در پاسخ 
به اینکه چرا ســرمایه گذاران تمایلی به 
انجام فعالیت اقتصادی در اصفهان ندارند، 
می گوید: اســتقبال نکردن مردم شهر از 
سرمایه گذاری های انجام گرفته و کسب 
و کارهای نو، نخســتین دلیل برای فرار 

سرمایه ها از این شهر و استان است.
وی دلیــل دوم را وجــود گروه هــای 
محفلی عنــوان می کند که هــر اقدامی 
موردپسندشان نباشد با موانع آن ها روبرو 
خواهد شد. تا جایی که سرمایه گذار گرفتار 
مسائل اداری، قضایی و یا مذهبی می شود. 
وی در پایان بر ضرورت ایجاد ســازمانی 
برای صیانت از ســرمایه گذاری با قدرت 
مقابله با افراد و اداراتی که خالف قوانین 
سرمایه گذاری عمل می کنند، تاکید کرد.

اشتغال ۵۰۰ زن سرپرست خانوار در حاشیه اصفهان
 مدیرعامل خیریه نذر اشتغال امام حســین)ع( گفت: این خیریه تاکنون ۵00 فرصت شغلی برای زنان 

سرپرست خانوار ساکن در حاشیه شهر اصفهان، ایجاد کرده است.
 اکبر اخوان مقدم در جشن شکرگزاری انار که در روستای امامزاده شاه سیدعلی اکبر این شهرستان برگزار 
شد، اظهار کرد: این خیریه تاکنون هزار فرصت شغلی در استان اصفهان ایجاد کرده است که ۵00 نفر از این 

افراد، زنان سرپرست خانوار حاشیه شهر اصفهان بوده اند.
وی ادامه داد: این خیریه ۲00 فرصت شغلی برای زندانیان و 300 شغل در مناطق روستایی ایجاد کرده است.

مدیرعامل خیریه نذر اشتغال امام حسین)ع( با بیان اینکه مواد قانون کار کشور با موازین شرعی و اصول پذیرفته شده 
بین المللی همخوانی ندارد، تصریح کرد: طبق آخرین ماده این قانون، ۷6 مورد خالف موازین شرعی در این قانون وجود دارد.

اخوان مقدم با تاکید بر ضرورت اصالح قانون کار، خاطرنشان کرد: برخی از مسئوالن وزارت تعاون اعالم کرده اند که با اصالح این قانون 
موافق هستند، اما این اقدام از پشتوانه حمایت مردمی برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه مردم باید از نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای اصالح قانون کار حمایت کنند، اظهار کرد: در حال حاضر بین کارگران 
شهری و روستایی و کارگران شاغل در پایتخت با سایر کارگران تفاوتی وجود ندارد، بنابراین باید این رویه منطبق با واقعیات موجود تغییر کند.

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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گردشگری

ایرنا
گـــزارش

شش میلیون گردشگر خارجی 
امسال به ایران سفر کردند

توســعه  معاون 
سازمان  مدیریت 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری گفت: شــش میلیون 
گردشــگر خارجی در نیمه نخست 

امسال به کشور ایران سفر کردند.

»محمد خیاطیان« روز چهارشــنبه در آیین 
تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان مرکزی افزود: شمار 
گردشگران خارجی ایران امسال در مقایسه با 

مدت مشابه قبل 51 درصد رشد داشته دارد. 
وی اظهار داشت: عمده گردشگران خارجی ایران 
امسال از کشورهای اروپایی، کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و آســیا برای دیدن آثار تاریخی و 

مناطق طبیعی به ایران سفر کردند. 
خیاطیان بیان کرد: ســهم درآمد ارزی حاصل 
از ورود هر گردشــگر خارجی به ایران براساس 
تعریف ســازمان گردشــگری جهان برای هر 
گردشــگر یک هزار و 340 دالر مشخص شده 

است. 
معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری گفت: ورود هر 
گردشــگر خارجی به کشــور ارزآوری ، رونق 
اقتصادی و اشتغال زایی را در پی دارد و تمامی 
تالش بر این اســت که از این فرصت استفاده 

حداکثری شود. 

خیاطیان افزود: سازمان میراث فرهنگی با توسعه 
صنعت گردشگری به عنوان بعد از برجام کوشیده 
سرآغاز حرکت نوین و موثری در توسعه صنعت 

گردشگری و فرصت سازی در این راستا باشد. 
وی اظهار داشــت: همدان به عنوان پایتخت 
گردشگری آسیا انتخاب شــده که این مهم به 
علت، ظرفیــت منحصر به فرد ایــران در بین 

کشورهای آسیایی بوده است. 
معاون توسعه مدیریت میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اظهار داشت: انتخاب همدان 
با توجه به مجاورت با استان مرکزی فرصتی را 
برای این اســتان فراهم می کند تا جاذبه های 
گردشــگری خود را به صورت هدفمند معرفی 
کند و با شناخت داشته های ارزشمند در راستای 

توسعه گردشگری گام بردارد. 
خیاطیان گفت: اســتان مرکــزی از مناطق با 
 سبقه تاریخی کهن است و در حوزه گردشگری 
می تواند داشته های ارزشمند خود را برای عالقه 

مندان به نمایش بگذارد. 
وی افزود: استان ها از جنبه های مختلفی از جمله 
گردشگری تاریخی، طبیعی، سالمت، مذهبی 
و میراث معنــوی ظرفیت دارنــد و آنچه برای 
مجموعه مدیریت کالن میراث فرهنگی کشور 
ارزشمند است، حرکت هدفمند گردشگری هر 
استان بر مبنای کارکرد ظرفیت ها در مقیاس 

درون و برون استانی است. 
خیاطیان اظهار داشت: استان مرکزی به عنوان 
قطب صنعتی کشور شناخته شده و از این منظر 
نیز می تواند پذیرای تورهای صنعتی باشد اما به 
درستی به این مهم پرداخته نشده و حتی این 

استان از داشتن موزه صنعت محروم است که 
باید به فوریت در این خصوص اقدام شود. 

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گفت: وجود منزل 
تاریخی حضرت امام خمینی )ره( در این استان 
ظرفیت ارزشمند تاریخی، فرهنگی و گردشگری 
است که باید برای آن راهبرد دقیق گردشگری 

اجرا شود. 
خیاطیان افزود: تعامل درون استانی با مجموعه 
میراث فرهنگی ، صنایع دســتی و گردشگری 
کمک می کند تا داشته های تاریخی و فرهنگی 
از جمله آبگرم، غار نخجیــر، بیت امام راحل در 
خمین، مسجد تاریخی ساوه، آبگرم محالت را به 
عالقه مندان معرفی شود و زمینه درآمدزایی و 

اشتغال رقم بخورد. 
وی اظهار داشت: استان مرکزی ظرفیت خوبی 
در مجاورت با تهــران دارد و می تواند در جذب 
گردشگر سالمت به محل اسکان بیمارانی که 

دوران نقاهت را سپری می کنند، تبدیل شود. 
معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گفت: حلقه مفقوده 
در سازمان میراث فرهنگی برندسازی در حوزه 
صنایع دستی است که تضمین درامد و اشتغال 
را در پی دارد و باید با نگاه جدی به این امر زمینه 

رونق صنایع دستی را ایجاد کرد. 
معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری 
مرکزی نیز در ایــن آیین گفت: این اســتان 
ظرفیت های خوبی در ســه حوزه جاذبه های 
گردشگری، صنایع دســتی با کیفیت و ابنیه 
تاریخی دارد که معرفی آن به عالقه مندان در 
 هر بخش نیازمند فعالیت های مختلف و تعامل

 است. 
»مهدی زندیه وکیلی« افزود: بیش از 30 اقامتگاه 
بوم گردی در استان ایجاد شده که بیانگر توجه 
میراث فرهنگی این خطه به توســعه صنعت 

گردشگری است. 
 وی اظهار داشــت: روســتاهای این اســتان 
ظرفیت های مطلوبی برای گردشــگران دارد 
تا با اســتفاده از هوای تمیز و محیط روستایی 
روزهای خاطر انگیزی از استان مرکزی را در یاد 

گردشگران باقی بگذارد. 
معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری 
مرکزی گفت: حوزه صنایع دستی در این استان 
با داشــته های غنی توانســته برخی صنایع از 
جمله میناکاری را معرفی و استان را به عنوان 
قطب تولید محصوالت با کیفیت این محصول 

معرفی کند. 

کسب رتبه برتر کشوری توسط شرک دانش بنیان دانشگاه آزاد اصفهان
یک شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( در 

نمایشگاه ربع رشیدی تبریز)رینوتکس2018( موفق به کسب رتبه برتر کشوری شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان، این شرکت دانش بنیان در نمایشگاه ربع رشیدی 
تبریز، در میان 10 طرح برتر این رقابت ها انتخاب شد. در این نمایشــگاه، بیش از 360 طرح فناوری در 17 

بخش تخصصی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، نانو، خودرو، صنایع غذایی، آرایشی بهداشتی، انرژی، نساجی، 
الکترونیک، مهندسی پزشکی و مواد پیشرفته با یکدیگر رقابت کردند. ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع 

رشیدی RINOTEX در چهار بخش ایده های فناورانه، توسعه و تجاری سازی فناوری، فروش محصوالت دانش بنیان 
و نیازمندی های فناورانه آبان ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی تبریز با هدف کمک به تجاری سازی فناوری و بسترسازی 

برای تکمیل چرخه  علم تا فناوری تا کسب و کار و افزایش صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان برگزار شد. شرکت دانش بنیان سالمت 
گستران آرایان در زمینه تولید و تحقیق محصوالت غذایی فراسودمند و شیرینی جات پروتئینه و بدون قند و شیرینی های غنی شده با گیاهان 
دارویی و شیرینی های حاوی جلبک دریایی اسپیرولینا و محصوالت ویژه برای بیماران دیابتی و افراد سیلیاکی و سایر افراد دارای رژیم های غذایی 

خاص، از سال 1391 در مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( فعالیت دارد. 

نمودار ساختار جمعیت هالل احمر نیازمند بازنگری است
دبیرکل سازمان جمعیت هالل احمر گفت: نمودار ساختار مدیریتی) چارت( این سازمان نیازمند بازنگری 
است و برای ارائه خدمات بهتر باید در آن تغییراتی ایجاد شود. محمود محمدی نسب در اختتامیه دوره 
آموزشی و تمرین مشترک تیم های جستجو و نجات با سگ گروه های امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
ایران و صلیب سرخ آلمان در اصفهان افزود: نمودار ساختار مدیریت جمعیت هالل احمر مطابق با جمعیت 

این سازمان نیست و نیاز است که در آن تغییراتی ایجاد شــود. وی اظهارداشت: جایگاه مربیان سگ های 
جستجو و نجات ) آنَست ( در این نمودار مطلوب نیست و رویکرد ما این است که با ایجاد تغییراتی در این نمودار، 

جایگاه مطلوبی را برای آنَست در نظر بگیریم. 
یر کل سازمان جمعیت هالل احمر کشور تصریح کرد: برخی از اقدام ها از جمله آنَست را نمی توان با جذب داوطلب پیش بُرد 

و به همین دلیل باید جایگاه این بخش در سازمان جمعیت هالل احمر ارتقا یابد. 
وی اضافه کرد: پایگاه های جاده ای جمعیت هالل احمر خدمات حاکمیتی ارائه می کنند و اکنون برای ارائه این خدمات از داوطلبان استفاده 
می شود.  محمدی نسب بیان کرد: ماموریت این پایگاه ها از جنسی نیست که بتوان با داوطلبان آن را ادامه داد زیرا این پایگاه ها مسئولیت های 

خطیری بر عهده دارند و باید در قبال اقدام های خود، پاسخگو باشند. 

اقتصاد ایران
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»آسمان«رکورددار 
تاخیرهای پروازی مهرماه؛
کاهش ۱۵ درصدی 

سفرهای هوایی

شــرکت هواپیمایــی آســمان 
بــا داشــتن 39 درصــد تاخیر 
در پروازهای خــود و 23 درصد 
تاخیرهای کل پروازهای داخلی 
مهر مــاه، رکــورددار تاخیر در 
 پروازهــای این ماه به حســاب 

می آید.
 ســازمان هواپیمایی کشــوری 
عملکرد شرکت های هواپیمایی 
در خصوص تاخیرهــای پروازی 
این شرکت ها در مهرماه امسال را 

منتشر کرد.
بر اســاس اعالم این ســازمان، 
بیشترین تاخیرهای ماه گذشته 
را شــرکت هواپیمایی آسمان با 
انجام 39 درصد پــرواز تاخیردار 
به خود اختصاص داد. این شرکت 
782 پرواز در ماه گذشته به ثبت 
رســاند که 479 پرواز معادل 61 
درصد را در زمان مقرر و 303 پرواز 
معادل 39 درصد را بــا تاخیر به 

انجام رساند.
همچنین دو شرکت هواپیمایی 
تابان و ایران ایر تــور با انجام 37 
درصد از پروازهای خود به صورت 
تاخیردار در ماه گذشته، در رتبه 
دوم شــرکت های هواپیمایی از 
 نظر تاخیرهــای پــروازی قرار

 گرفتند.
بر اساس اعالم سازمان هواپیمایی 
کشوری، شرکت هواپیمایی تابان 
در مهرمــاه امســال 115 پرواز 
داخلی انجام داد که 72 پرواز آن 
معادل 63 درصد را به موقع و 43 
پرواز معادل 37 درصد را با تاخیر 
به اتمام رساند. همچنین ایران ایر 
تور نیز 259 پرواز در ماه گذشته 
انجام دادکه 164 پــرواز معادل 
63 درصد را به موقــع و 95 پرواز 
معادل 37 درصد را بــا تاخیر به 

پایان رساند.
همچنین در این مــاه کمترین 
تاخیر پــروازی به شــرکت پویا 
ایر بود کــه 100 درصد 32 پرواز 
مهرماه را در زمــان مقرر به اتمام 
رسانده اســت. هواپیمایی معراج 
نیز از 60 پرواز خــود تنها 3 پرواز 
معــادل 5 درصد را بــا تاخیر به 
پایان رســاند و 57 پرواز معادل 
 95 درصد را بــه موقع انجام داده

 است.
همچنین شرکت های هواپیمایی 
قشم ایر، سپهران، زاگرس و ساها 
نیز به همــراه هواپیمایی ماهان 
شــرکت هایی بودنــد که حجم 
تاخیرهای آنها زیر 20 درصد بوده 

است.
خاطرنشان می شود تعداد پروازها 
در مهر ماه سال جاری نسبت به 
ماه قبل از آن )شهریور 97( معادل 
8 درصد و نسبت به ماه های تیر 
و مرداد امسال معادل 15 درصد 

کاهش داشته است.

مهر
خـــبـــر
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ایــن شــرکت هــا از 
کشورهای فرانسه، یونان، 
ترکیــه، چیــن، تایوان، 
کره جنوبی، هند، ایتالیا، 
لهستان، مالزی و رومانی 
در نمایشــگاه حضــور 

یافتند.

  امید به بهبود شرایط تجاری
در ایــن پیونــد، »یوکــوای وانــگ« 
)Yukuai Wang( مدیر یک شرکت 
تولیدکننده پمپ هوا و سنســورهای 
فشار هوای خودرو از چین به ایرنا گفت: 
هفت سال است که با شرکت های ایرانی 
همکاری داریم، اما پس از تحریم های 
اخیر به ویژه با تغییراتی که در مبادالت 
پولــی و مالی ایجاد شــده، بســیاری 

مشتریان خود را از دست دادیم.
وی اظهار داشت: شــرکت های ایرانی 

برای پرداختی های خــود با »کلون« 
)Kelon( بانک چین کار می کردند، 
اما این بانک متاثــر از تحریم ها با ایران 
همکاری نمی کند و همین مســاله به 
خصوص در مقوله خدمات پس از فروش 

برای شرکت دردسر ساز شده است.
وانگ، روابط تجاری ایران و چین را بسیار 
خوب توصیف کرد و افــزود: اکنون به 
دنبال یافتن شیوه های جدید برای انجام 
امور مالی با ایرانی ها هستیم. وی تاکید 
کرد: هرچند راه بــرای پرداخت های 
بانکی مسدود شــده، اما به رفت و آمد 
خود به ایران ادامه می دهیم و امیدواریم 

که شرایط بهتر شود.
»حضورمان در این دوره از نمایشــگاه 
قطعات خودروی تهــران نیز به منظور 
بحث و تبادل نظر با شرکت های ایرانی به 
منظور یافتن راه حل هایی برای دور زن 

تحریم هاست.« 

  تــداوم همکاری هــا از طریق 
کشورهای ثالث

 Harman ( ژنــگ«  »هارمــن 
Zheng( دیگــر تولیدکننده چینی 
اســت که تاکنون پنج بار در نمایشگاه 

تهران حضور یافته است.
وی که تولیدکننده کالچ خودرو اســت، 
 گفت: بیش از یک دهه است که با ایرانی ها

  کار مــی کنــد و تاکنون با 10 شــرکت 
همکاری های مشترک داشته است.

ژنگ افزود: با این حــال در هفته های 
گذشــته و با آغاز دور جدید تحریم ها 
علیه ایران، همکاری مان با شرکت های 
ایرانی تقریبا متوقف شده است و در حال 
حاضر نیز هیچ ایده ای برای از سر گیری 

فعالیت ها نداریم.
 وی بیان داشــت: مبــادالت پولی ما با 
طرف های ایرانی به دلیل قطع همکاری 
کلون بانک چین قطع شــده، اما با این 
حال به دنبال راه حل هایی برای انجام 

تبادالت پولی و مالی هستیم.
ایــن تولیدکننده کالچ ادامــه داد: در 
نظر داریم از طریق کشورهای ثالث که 
 مورد قبــول ایران و چین هســتند، به 

همکاری ها ادامه دهیم.
وی که امیدوار به بهبود شرایط تجاری 
در ایران است، یادآور شد: این موضوع 
به زمان نیاز دارد، با این حال به ایرانی ها 
در کار اعتماد داریم و این کشور را بازار 

بزرگی برای خود می شناسیم.
ژنگ تاکید کرد: بازار بــزرگ ایران را به 
 سایر کشــورهای همســایه آن ترجیح
 می دهیم، زیرا هر آنچه که تولید می کنیم 
در آن مشتری دارد و راحت ترین راه برای 

دستیابی به اهداف ما است.
 وی در عیــن حال خاطر نشــان کرد: 
ایرانی ها بــا دارا بودن نیروی انســانی 
توانمنــد، توان تبدیل شــدن به مرکز 
صادرات محصوالت چینی در کشورهای 

منطقه را دارند.

  آینده روشن همکاری ها
یک تولیدکننده از جمهوری کرده که 
در نمایشگاه امســال حضور داشت نیز 
 گفت: به شــرکت هــای ایرانی احترام 
می گذاریم و به تجارت خــود را با این 

کشور ادامه می دهیم.
 )Gwang Jun( »گوانگ جــون«
که تولیدکننده انواع وایر و تســمه نوار 
موتور است، افزود: هفت سال است که 
محصوالت تولیدی خود را به ایران صادر 

می کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد شــرکت های 
ایرانی که خواستار محصوالت تولیدی 
خارجی هستند، راه های مناسبی برای 

ادامه همکاری بیابند.
جون اظهار داشــت: دولــت ایران باید 

از شــرکت های داخلی خود حمایت و 
دسترســی های الزم را برایشان ایجاد 

کند. 
وی گفت: با وجود مشکالت پیش آمده، 
آینده همکاری های تجــاری با ایران را 
روشن ارزیابی می کنیم و به خصوص 
با حضــور در این دوره از نمایشــگاه به 
دنبال همفکری با شرکای ایرانی برای 
یافتن راهکارهای جدید برای خروج از 
این شرایط سخت و همچنین مشتریان 

جدید است.

  عالقــه منــدی بــرای تداوم 
همکاری ها با ایران

یک صادرکننــده ژاپنی قطعات یدکی 
خودرو حاضر در نمایشــگاه نیز گفت: 

با وجود مشکالت پولی به وجود آمده، 
راهکاری برای این مشکل یافته است، اما 
ترجیح می دهد در این زمینه صحبتی 

نکند.
وی که خواســت تا نامش فاش نشود، 
یــادآور شــد: 90 درصــد مبــادالت 
پولــی شــرکت متبوعــش بــا ایران 
 از طریــق یک بانــک چینــی انجام 
 می شد که اکنون با مشکل مواجه شده 

است.
این صادرکننده به صرف هزینه حدود 
نیم میلیــارد تومانی بــرای حضور در 
نمایشــگاه امسال اشــاره کرد و افزود: 
این هزینه به معنای عالقه مندی برای 
 تداوم همکاری با شــرکت های ایرانی

 است.

شرکت کنندگان خارجی نمایشگاه خودرو:  

بازار خودروی ایران را آسان ترک نمی کنیم

ایرنا
گـــزارش
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صنعت و معدن

مجتمع طالی موته اصفهان توسعه می یابد
 مدیرعامل مجتمع تولیدی طالی موته اصفهان گفت: دو طرح توسعه ای بازچرخانی آب و استحصال 
طال از سد باطله قدیمی با هدف حفظ منابع آبی و استفاده از مواد زائد در این واحد تولیدی اجرا می شود.

علیرضا طاالری با اشاره به یکی از این طرح ها افزود: طرح استفاده مجدد از آب باطله که تا 15 ماه آینده به بهره برداری 
خواهد رسید میزان 85 درصد از مصرف آب صرفه جویی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در قالب این طرح که 150 میلیارد ریال هزینه دارد، 85 درصد از مصرف هزار متر مکعبی روزانه آب 
در این مجموعه کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل مجتمع تولیدی طالی موته از طرحی دیگر و از برنامه ریزی این مجموعه برای استحصال طال از سد باطله 
قدیمی اشاره کرد و گفت : میزان انباشت کنونی در سدهای مجتمع حدود چهار میلیون تن است و می توان با اجرای 

طرح استحصال، طالی با عیار چهار درصد بدست آورد.
طاالری به آغاز بکار دوباره معدن سنجده در منطقه موته از ابتدای آذر امسال خبر داد و تصریح کرد : این معدن از سال90 
تعطیل شد اما با اجرای طرح هایی نظیر اکتشاف، آماده سازی جاده های مواصالتی و مذاکره با پیمانکار جدید می توان 

از آن بهره برداری کرد.
وی بیان کرد : از معدن سنجده می توان در طول سال 850 هزار تن ماده معدنی با عیار 1.5 تا 1.6 برداشت کرد و در کنار 

آن برای 30 نفر بطور مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل مجتمع تولیدی طالی موته به حمایت این واحد از ســایر معادن فاقد کارخانه استحصال اشاره و اضافه 

کرد: این مجتمع تولیدی سال قبل 200 هزار تن از مواد معدنی دیگر معادن را در کارخانه خود مورد استفاده قرار داد.
به گفته طاالری، این امر باعث رونق و تعطیل نشدن سایر معادن می شود و اشغالزایی را نیز افزایش می دهد.

وی به افزایش 3.9 درصدی تولید شمش طال در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و 
گفت: در این مدت حدود 240 کیلوگرم شمش طال در این مجموعه صنعتی تولید شد.

این مدیرعامل با بیان اینکه مجموعه طالی موته رابطه خوبی با محیط زیســت دارد، گفت: روزانه بالغ بر 80 آهو از 
منطقه حفاظت شده موته در محوطه کارخانه حرکت می کنند و تمامی نیروهای انتظاماتی ما ملزم به حمایت از این 

حیوانات هستند.
طاالری با بیان اینکه انباشت مواد زائد در این مجتمع هیچونه نشتی به درون زمین ندارد، خاطرنشان کرد: محل نگهداری 
آب و مواد باطله در این مجتمع به ظرفیت افزون بر پنج میلیون تن بطور کامل جداسازی)ایزوله( شده تا هیچگونه نشتی 
مواد در زمین رخ ندهد. مدیرعامل مجتمع تولیدی طالی موته با اشاره به ضرورت بازسازی معادن پس از پایان استحصال 
تصریح کرد: بر همین اساس و برای بازسازی محیط زیست، مطالعاتی بر روی محیط و گونه های گیاهی سازگار با منطقه 

انجام و احداث گلخانه . کاشت 13 هزار اصله نهال گز، تاغ، قره داغ، زیتون تلخ، کاج و سرو انجام شد.

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های 
خودرو تهران روز دوشنبه گذشته )2۱ آبان( در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
در حالی که انتظار می رفت با توجه به آغاز دور تازه تحریم ها 
علیه کشورمان این نمایشگاه با استقبال خارجی ها مواجه 
نشود، اما حضور ۱90 شــرکت خارجی از ۱۱ کشور نشان داد 
به راحتی حاضر به ترک بازار بزرگ 80 میلیون نفری و جذاب 

ایران نیستند.

یک تولید کننده: بازار 
بزرگ ایران را به سایر 

کشورهای همسایه آن 
ترجیح می دهیم، زیرا 

 هر آنچه که تولید 
می کنیم در آن مشتری 

دارد و راحت ترین راه 
برای دستیابی به اهداف 

ما است.
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رویدادنوآوریسازمانیوتعاملبااستارتآپها
معاونت کسب وکار اتاق بازرگانی تهران نهمین رویداد نوآفرین با موضوع »نوآوری سازمانی و تعامل با 

استارت آپ ها« برگزار  می کند.
چهار پارلمان بخش خصوصی پایتخت برای ایفای نقش خود در توسعه فناوری های نوین و بهره برداری 
از فناوری ها و اســتارت آپ ها در تمامی حوزه های اقتصادی کشــور، اعم از صنعت، معدن، تجارت، 

کشــاورزی و خدمات رویدادهای متفاوتی برپا می کند که در آن توانمندی ها و اســتعدادهای حوزه 
فناوری های نوین به کسب وکارهای سنتی ارائه شود.

در همین راستا نیز معاونت کسب وکار اتاق بازرگانی تهران، پیرو طرح مطالعاتی »سطح سنجی آمادگی نوآوری« 
و در راستای ماموریت های خود مبنی بر توانمندسازی نوآورانه و فناورانه جامعه فعاالن اقتصادی کشور و گسترش دانش 

فعاالن اقتصادی از حوزه کسب وکارهای نوین، نهمین رویداد نوآفرین را با موضوع »نوآوری سازمانی و تعامل با اسـتارت آپ ها« در 
تاریخ ۲۹ آبان ماه برگزار  می کند. این رویداد فرصتی برای صاحبان صنایع، تجار و بازرگانان و کسب وکار  ها فراهم می کند تا در آن با نوآوری ها 
و توسـعه سازمانی آشنا شوند. در این رویداد، نکات حائز اهمیتی نظیر ادبیات نوآوری، ضرورت نوآوری و نقش آن در توسعه سازمانی، انواع 

روش های توسعه نوآوری بنگاهی، نوآوری باز، تعامل سازنده با استارت آپ   ها و نحوه تعامل تبیین خواهد شد.
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حــدود ۴۰ ســال پیش 
یعنی دهه ۱۹۷۰ میالدی، 
یکی از بدترین بحران های 
اقتصــادی در طول تاریخ 
اتفــاق افتــاد. قیمت ها 
به شــدت افزایش یافت 
و ساخت و ســاز بــا رکود 
بی سابقه ای مواجه شــد. اگر شما در آن 
دوران زندگی می کردید شــاید به خود 
می گفتید: حال بدترین زمان برای توسعه 
کسب و کار اســت. ولی در همان شرایط 
کارآفرینانی مانند استیو جابز مدیر شرکت 
اپل، به موفقیت های بی نظیری دســت 
یافتند. آنها طرز فکر متفاوتی نســبت به 
دیگران داشتند، آنها به خود گفتند: اکنون 
بهترین زمان برای رشد و توسعه است! یکی 
از مهمترین مشخصات کارآفرینان موفق 
آن است که هیچگاه منتظر بهترین فرصت 
نیستند. آنها همین امروز را بهترین فرصت 
می دانند. بســیاری از افراد موفق جهان 
مانند تام واتسون، مدیر شرکت آی.بی.ام 
یا توماس ادیسون، رشد خود را در بدترین 
شــرایط ممکن آغاز کردند. آنها رویایی 
داشتند که حاضر نبودند به هیچ قیمتی از 
آن دست بکشند و همین رویا به آنان در 

شرایط دشوار روحیه می داد.
شــرکت اچ.پی در ســال ۲۰۱۰ یکی از 
موفق ترین شرکت های کامپیوتری بود. 
این شرکت در بدترین شرایط اقتصادی 
شرکت دل را پشت سر گذاشت و رشد قابل 

توجهی در سال های اخیر داشت.
آقای اندی گرو مدیر افسانه ای که شرکت 
اینتل را از آستانه ورشکستگی نجات داد 
و آنرا به یکی از موفق ترین شــرکت های 
کامپیوتــری تبدیل کرد، کتابــی با  نام 
»تنها بی پروایان پایدارند« نوشته است. 
در ایــن کتــاب توضیح داده شــده که 
بسیاری از کســب و کارها هنگام مواجه 
شدن با شرایط جدید با دو انتخاب روبرو 

می شوند. انتخاب اول آن است که ساختار 
خودشان را تغییر ندهند و منتظر تغییر 
شرایط باشــند. انتخاب دوم آن است که 
بالفاصله خودشان را با شرایط جدید وفق 
دهند. تغییرات نامطلوب، معموال بهترین 
فرصت برای شرکت های گروه دوم است 
تا با ایجاد تغییرات الزم، رشد جدیدی را 
آغاز کنند. تمامی کسب و کارها با شرایطی 
روبرو می شــوند که اندی گرو آنرا نقطه 
عطف راهبردی می نامد. در این شــرایط 
بسیاری از آنان با سرعت به سمت سقوط و 
نابودی پیش می روند. ولی در همان زمان، 
شرکت های چابک و انعطاف پذیر دوران 

جدیدی از رشد را آغاز می کنند.

نکاتی برای رشد کســب و کار در 
شرایط کنونی

  ۱- منتظــر بهتر شــدن کارتان 
نباشید! خودتان آنرا بهتر کنید!

در بازاریابی دو مفهوم بسیار مهم داریم: 
بازاریابی انفعالی و بازاریابی فعال. فرض 
کنید صاحب یک فروشــگاه با کم شدن 
تعداد مشــتریانش مواجه می شــود. در 
بازاریابی انفعالی، او داخل فروشگاه منتظر 
می ماند تا مشــتریان وارد شوند و سپس 
سعی می کند به آنها بیشتر بفروشد. ولی 
در بازاریابی فعال، صاحب فروشگاه خود 
پیشقدم می شود و کارهایی انجام می دهد 
تا افراد بیشتری وارد فروشگاه شوند. مثال 
هر روز ویترین را تغییر می دهد، از تمامی 
محصوالت خود عکــس دیجیتال تهیه 
کرده، آنرا روی ســی.دی ذخیره می کند 
و به مشــتریان ارائه می کند، فروش های 
فوق العاده برگزار می کند، به کسانی که 
محصول خاصی را بخرند هدیه می دهد 
و حتی کاغذهای تبلیغاتی را چاپ می کند 
و در محدوده فروشگاه توزیع می کند و در 
آن تبلیغ از عالقه مندان می خواهد تا تاریخ 
معینی به فروشگاه مراجعه کنند و از مزایا 

یا  هدیه ای استفاده کنند.

  ۲- از روش هــای نوین بازاریابی 
استفاده کنید.

اگر با فروش ســر و کار داریــد، هر روز 
روش های جدید بازاریابــی را بیاموزید و 
در کار خود استفاده کنید. مثال در جلسات 
مشــاوره می بینم که غالب شرکت های 

بیمه، تنها از روش های ســنتی بازاریابی 
تلفنــی و بازاریابی حضوری اســتفاده 
می کنند که وقت زیادی به خود اختصاص 
می دهد و بازده کمــی دارد. در کنار این 
روش هــا می توان از بازاریابی مســتقیم 
از طریــق پســت، ایمیل، پیامــک یا ... 
 استفاده کرد. مثال می توان مقاله رایگان 
فوق العاده ای تهیه کرد کــه در آن انواع 
خدمات بیمه، به زبانی ساده و مختصر به 
مشتری معرفی می شود و آنرا برای افراد 
مختلف از طریق پست ارسال کرد. ایده 
خالقانه تر آن اســت که خبرنامه ایمیلی 
تهیه شــود و هر هفته برای عالقه مندان 

ارسال شــود. در این خبرنامه اطالعات 
مفید و باارزشــی درباره سرمایه گذاری، 
انواع بیمه و ... ارائه کنیــد. خودتان را به 
عنوان متخصص و مشاور معرفی کنید و 
نه صرفا یک فروشنده. از کارت ویزیت خود 
به عنوان رسانه ای برای بازاریابی استفاده 
کنید. مثال روی کارت ویزیت بنویسید: 
برای دریافت مقاله رایگان اشــتباهات 
خریداران بیمه، به وب سایت ما مراجعه 

کنید.

  ۳- پیام بازاریابی خود را تغییر دهید.
بازاریابی یعنی رســاندن پیام مناسب از 

طریق رسانه مناسب به مخاطبان مناسب. 
بســیاری از مدیران چون به اندازه کافی 
با علم بازاریابی آشنا نیســتند، وقتی از 
عملیات تبلیغاتی خود نتیجه مناســب 
را نمی گیرند، فقط اقدام به تغییر رسانه 
می کنند. یعنی مثال در یک مجله آگهی 
می دهند و فروش تغییری نمی کند. سپس 
بالفاصله به این نتیجه می رسند که مشکل 
از آن مجله بوده است. آنها رسانه دیگری 
را جایگزین می کنند. مثــال از بیل بورد 
اســتفاده می کنند. ولی ترکیب مناسب 
این سه عنصر است که فروش را افزایش 
می دهد. شاید پیام مناسبی برای مخاطبان 
نداریم. تهیه پیام بازاریابی که باعث افزایش 
فروش شود، وقت و انرژی کافی می طلبد. 
ما باید بتوانیم در پیــام بازاریابی، به این 
سوال مهم پاســخ دهیم که چرا مشتری 
باید ما را انتخاب کند، وجــوه تمایز ما با 
رقیبان چیســت؟ اگر هیچ حرفی برای 
گفتن نداریم، چگونه توقع داریم مشتری 
از ما خرید کند؟ خود را جای مشتری قرار 
دهید و فرض کنید که کسب و کارتان را 
نمی شناسید و اولین بار با تبلیغ خودتان 
مواجه می شوید. آیا تبلیغ شما مشتری را 
ترغیب می کند تا خرید کند، یا اینکه صرفا 
به ذکر مطالب کلی و بی ارزش پرداخته اید.

  4- طیف مخاطبان را تغییر دهید.
یکی از بزرگترین اشتباهات بازاریابی آن 

است که فرض کنیم تمامی افراد می توانند 
مشتری ما باشــند. هرچه بازار هدف را 
بزرگتر و کلی تر انتخاب کنیم کار فروش 
سخت تر می شــود، زیرا هیچ ذهنیتی از 
مشتری نداریم و نمی توانیم پیام بازاریابی 
مناسبی داشــته باشیم. شــرکت های 
فراوانی توانســته اند با محدود ساختن 
طیف مخاطبان خود، بســیار ســریع تر 
رشد کنند. مثال اگر کار شما تولید شامپو 
است، می توانید شــامپوی خاصی برای 
شناگران تولید کنید. همچنین می توانید 
به دنبال عالقه مندانی باشــید که میزان 
خرید آنها بسیار بیشتر از دیگران است. 
من برای فروش کتابم بر مدیران شرکت ها 
متمرکز شده بودم. سپس بر دانشگاه ها و 
آموزشگاه ها متمرکز شدیم. تفاوت میزان 
خرید قابل توجه بود. حداقل ســفارش 
دانشگاه ها ۱۰۰ نسخه بود. یعنی به جای 
آنکه با ســعی و تالش فراوان، کتاب را به 
۱۰۰ مشتری متفاوت بفروشیم، می توانیم 
مشتری را پیدا کنیم که میزان هر سفارش 
او، معادل خرید ۱۰۰ مشــتری معمولی 

است!
بنابرین انتخاب با شما است. می توانید در 
شرایط بحران اقتصادی روند قبلی خود را 
ادامه دهید و شاهد ســقوط کسب و کار 
خود باشید و یا شرایط را در دست گرفته 
و بحران اقتصادی را بهترین فرصت برای 

رشد کسب و کار خود بدانید!

در این شرایط هم می توان رشد کرد؛   

بحراناقتصادی؛بهترینفرصتبرایتوسعهکسبوکار

 انتخاب با شما است. 
می توانید در شرایط 

بحران اقتصادی روند 
قبلی خود را ادامه 

دهید و شاهد سقوط 
کسب و کار خود 

باشید و یا شرایط 
را در دست گرفته و 
بحران اقتصادی را 

بهترین فرصت برای 
رشد کسب و کار خود 

بدانید!

بسیاری از مدیران، پس از بحران اقتصادی که تمام دنیا 
را فرا گرفته است با کاهش فروش و سود مواجه شده اند. 
بســیاری از مدیران دست روی دســت گذاشته اند و 
منتظرند تا معجزه ای اتفاق بیافتد و کسب و کارشــان 
رشد کند. ولی بیایید شرایط اقتصادی جدید حاکم بر 
دنیا را بهترین فرصت برای رشــد و توسعه کسب و کار 

خود بدانیم.

 
استارت آپ

چگونه استارت آپ  تان را ارزش گذاری کنید

می دانید ارزش استارت آپ تان چقدر است؟ شما 
تنها زمانی می توانید برنامه ی مالی برای رشــد 
استارت آپ تان داشته باشید که از قیمت و ارزش 
واقعی اش آگاه شوید. با این حال مشخص کردن میزان ارزش کسب و 
کار بیشتر هنر است تا علم. از آن جایی که کارآفرینان و صاحبان کسب 
و کار لزوما هنرمند نیستند، ما در این مطلب راه  کار  هایی برای ارزش 

گذاری استارت آپ تان ارائه می کنیم.

  ۱. بازار مشخص می کند که ارزش استارت آپ تان چقدر است
اگر ســرمایه گذار ها بگویند که اســتارت آپ تان ۱۰ میلیــون تومان می ارزد، 
پس قیمت اش۱۰ میلیون تومان اســت. ممکن اســت فکر کنیــد که ارزش 
استارت آپ تان بیش از این هاست. یا حتی با محاسبات دقیق مالی به این نتیجه 

رسیده باشید که ارزش کل اســتارت آپ تان بیش تر از ۱۰ میلیون تومان 
است. با این حال تا زمانی که سرمایه گذاری پیدا نکنید که سرمایه ای بیشتر 
از این مبلغ به کســب و کارتان بدهد، مجبورید قیمت بازار را بپذیرید. اما 
بازار همیشه اشتباه نمی کند. گاهی این شما هستید که روی استارت آپ تان 
قیمتی باالتر از میزان واقعی می گذارید. به خصوص زمانی که سرمایه اولیه را 
از خانواده یا آشنایان خود گرفته باشید. در این حالت شما ارزش باالتری برای 
استارت آپ در نظر می گیرید و زمانی که بعدها می خواهید سرمایه گذارانی از 

بیرون بیاورید آن ها مبلغ کم تری را پیشنهاد می دهند.

  ۲. شما هم می توانید به بازار بگویید که ارزش استارت آپ تان چقدر 
است

این راه کار با راه کار قبلی در تناقض اســت؟ بله . اما می  توانید شما برای بازار 
تعیین تکلیف کنید نه بازار برای شــما. اگر ســرمایه گذاران فکر می کنند که 
اســتارت آپ تان فقط ۱۰ میلیون تومان ارزش دارد احتماال به این خاطر است 
که شما به آن ها این طور گفته اید. این موضوع کامال به کارآفرینان بستگی دارد. 

آن ها باید به وسیله تخمین های مالی ارزش کسب و کارشان را به بازار بگویند.

   اما چگونه؟
الف( ارزش گذاری با توجه به کسب و کار های مشــابه: پیدا کنید که 
استارت آپ های مشابهی که در محدوده ی جغرافیایی مشابه کار می کنند چقدر 
ارزش دارند. می توانید این اطالعات را از طریق برخی سایت ها نیز پیدا کنید. از 
مشاورین مالی یا حسابدار ها نیز غافل نشوید. آن ها در این زمینه تجربه زیادی 
دارند و می توانند به شما در تخمین قیمت استارت آپ تان کمک به سزایی بکنند. 
البته تجربه ثابت کرده که مشاوران مالی همیشه قیمتی بیشتر از ارزش واقعی 
می گویند و حســابدارها کم تر. از این جهت بهتر است با هر دو مشورت کنید و 

بعد تصمیم بگیرید. 

ب( پیش بینی های مالی: پیش بینی درآمد اســتارت آپ تقریبا غیر ممکن 
است. با این حال شما باید این غیرممکن را ممکن کنید. شما باید بتوانید قیمتی 
برای استارت آپ تان مشــخص کنید و به ســرمایه گذاران اعالم کنید. درآمد 
آینده تان معموال به حوزه فعالیت کسب و کارتان بستگی دارد. مثال اگر فروشگاه 
اینترنتی موفق راه بیندازید احتماال درآمدتان خیلی بیشتر از زمانی خواهد بود 
که یک رســتوران محلی بزنید. در حالت اول شما به بخش عظیمی از بازارهای 
داخلی و خارجی دسترسی دارید. بنابراین با تخمین اندازه بازار و میزان فروش 
 محصوالت مشابه توسط رقبا تا حدودی می توانید درآمد آینده تان را پیش بینی 

کنید.

  ۳. استارت آپ شما زمانی ارزش دارد که سودآور شود
به ســودآوری نرســیده اید؟ پس کســب و کارتان هنوز ارزش چندانی ندارد. 
زمانی که پول در اســتارت آپ تان در گردش نباشــد شــما هنوز به سودآوری 
مطلوب نرســیده اید. این چالش بزرگی برای ارزش گذاری استارت آپ هاست. 
استارت آپ های نوپا برای رونق و پیشرفت به زمان نیاز دارند. از این رو بهتر است 
قیمت گذاری بر روی استارت آپ تان را به آینده و زمانی که حداقل به سودآوری 

نزدیک شدید موکول کنید.
ابتدا مشخص کنید که کسب و کارتان برای رســیدن به سودآوری چند سال 
زمان نیاز دارد. معموال استارت آپ هایی که دیر سودآور می شوند ارزش کم تری 
نیز دارند. بعد ببینید که ارزش و قیمت کســب و کارهای مشابه تان زمانی که 
به سودآوری رســیدند چقدر شد. ارزش اســتارت آپ ها در ابتدای راه و زمانی 
که سودآور می شوند کامال متفاوت اســت. بهتر است رویاپردازی درباره  ارزش 
استارت آپ تان را کنار بگذارید و با توجه به واقعیت های بازار بر روی آن قیمت 

گذاری کنید. 
اگر می خواهید استارت آپ تان به یک شاهکار تبدیل شود هنرمندانه آن را ارزش 

گذاری کنید.

مجله موفقیت
یـــادداشت
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،،
یکی از مهمترین

 مشخصات کارآفرینان 
موفق آن است که هیچگاه

 منتظر بهترین فرصت نیستند.
 آنها همین امروز را بهترین 

فرصت می دانند.

مدیر اینفو
یـــادداشت

صداوسیما از 
شرکت های دانش بنیان 

و استارت آپ ها 
پذیرایی می کند

 صداوســیما بــا ســاماندهی 
۱۳۵ شــرکت  و جانمایــی 
دانش بنیــان داخلــی و ۳۴ 
شرکت استارت آپ به استقبال 
 اجالس پانزدهم فناوری رسانه 

می رود.
در آســتانه ایســتگاه پانزدهم 
فناوری رســانه،  اجــالس 
ســخت  صداوســیمایی ها 
مشــغول آماده کردن ســه روز 
پذیرایــی از بــزرگان صنعت 
رســانه داخلــی و جهانــی در 
 مرکز همایش های صداوســیما 

هستند.
 علیرضا شریفی مسئول کارگروه 
نمایشــگاه پانزدهمین اجالس 
سراسری فناوری رسانه، گفت: 
کارگروه برای هرچــه بهتر برپا 
شــدن نمایشــگاه خودکفایی 
و رســانه های نوین خودش را 
آماده می کند. بــه همین خاطر 
با ســاماندهی و جانمایی ۱۳۵ 
شــرکت دانش بنیــان داخلی 
و ۳۴ شــرکت اســتارت آپ در 
سالن همایش های بین المللی 
صداوسیما به استقبال اجالس 

می رویم.
مدیرکل فرستنده های رادیویی، 
افزود: حضور اســتارت آپ ها در 
این نمایشــگاه که برای اولین 
بــار تجربه حضــور در اجالس 
سراســری فناوری رسانه دارند 
بــرای بســیاری از مدعوین و 
اهمیــت  شــرکت کنندگان 
دارد از ایــن رو تــالش کردیم 
فضای جداگانــه ای را محوطه 
اصلی مقابــل ســالن خواجه 
نصیــر را به غرفه هــای مربوط 
 بــه اســتارت آپ ها اختصاص

 داده ایم.
شریفی با اشاره به رضایتمندی 
شرکت های حاضر در نمایشگاه 
از فضایی کــه در اختیار دارند، 
تاکید کرد: جانمایی شرکت ها 
براســاس تخصص ها و کارکرد 
فنی شان انجام شــده و تالش 
کردیــم ایــن جانمایــی بــه 
رضایتمنــدی بازدیدکنندگان 
از نمایشگاه کمک کرده فرصتی 
برای ارائــه نوآوری هــای آنها 

فراهم کند.
مســئول کارگروه نمایشــگاه 
با اشــاره به رونمایــی از چند 
محصول در حوزه فناوری رسانه 
در سالن خورشید گفت: با توجه 
به ویژگی خاص سالن خورشید 
بنا به روال هر دوره این ســالن 
به رونمایــی از محصوالت فنی 
اختصاص داده خواهد شــد که 
در این باره مقدمات کار فراهم 

شده است.
وی در پایان افــزود: هم اکنون 
شــرکت های متقاضی با توجه 
به زمینه فعالیــت و گروه کاری 
خود آماده اند در سالن هایی که 
جهت همان گروه تخصصی شان 
مشــخص و تعیین شده لوازم و 
تجهیزات خود را به نمایشــگاه 

منتقل کنند.

تسنیم
گــزارش

ISFAHAN
N E W S



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

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

Imam Mosque Isfahan Province, Isfahan , Imam square 200000

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

Decorative Arts Museum  Isfahan, Isfahan Province, Ostandari Street 150000

Contemporary Art Museum Isfahan Province, Isfahan , Ostandari Street 200000

This primeval mosque, which 
consisted of a single domed sanctuary, 
was built in the 10th century by 
Omar ibn Abdelaziz, a governor of 
Esfahan. During the late 10th and 
l1th centuries, it was reconstructed 
and executed on the “kiosk” plan. By 
the Seljuk period, the mosque was 
destroyed and rebuilt on a new, four-
eivan type of the floorplan used for 
the first time in neighboring Zavareh. 
Several other halls and chambers were 
annexed to the structure under the 
Safavid rulers. The mosque is greatly 
reminiscent of the Congregational 
Mosque of Esfahan (ppl12-120). 
However, it has preserved intact most 
of its original Seljuk decorations, 
while in Esfahan they were often 
replaced by adornments of later 
periods. The mosque has numerous 
entrances, a feature typical of Iranian 
congregational mosques, which could 
always be accessed easily from the 
trade Or residential sections. Of the 
mosque’s five entrances, the main one 
is located in the south-western corner, 
The mosque has a rectangular stone-
pebbled courtyard, enclosed by rows 
of arcades interrupted by an eivan 
on either side of the Court. The south 

eivan, the sanctuary with the main 
mihrab the prayer hall bordering the 
sanctuary, and the two-shelled brick 
dome date from 1158-1160. The south 
eivan, is particularly remarkable. It is 
decorated with an impressive number 
of varied patterns elaborated in brick 
and stucco. Its vault features the 
unrivaled whirling arabesques made 
of brick and whitewashed. The Tnolth 
inscription round the eivan was made 
in 1160, at a time when the “kiosk” 
mosque was converted into the four-
eivan mosque.
The south eivan also features an 
inscription from the time of Shah Abbas 
I dated 1615, the subject of which is a 
tax reduction for the Shiite inhabitants 
of Ardestan. The south eivan leads 
to the majestic sanctuary, where the 
mosque’s main mihrab is located. 
This mihrab is ranked among the best 
achievements of Seljuk plaster art. 
It has seven rows of inscriptions in 
Kufic, Naskh, and Taliq, carved on a 
background of stucco flowers and 
arabesques. The sanctuary features 
the mosque’s oldest historical 
inscription in Tholth, dating from 1158 
and giving the names of the founder, 
Abu Taher, and the architect, Ostad 
Mahmud Esfahani. The dome is over 
19 m high, and its surface is adorned 
with more than 500 ornaments. The 
remains of plain plaster decorations 
from the Buyid period can be seen in 
the corridor, leading from the south 
eivan to the hosseiniyeh. Two stucco 
mihrabs are located in the back bays 
of the prayer hall 6, bordering the 
sanctuary. They are smaller in size than 

the main mihrab, but their decorations 
are equally remarkable.
The north eivan, known as Soffe-ye 
Safa, was built in 1540. It is wider than 
two other eivans, eastern, Soffe-ye 
Arnir Jomleh and western, Softe-ye 
Imam Hasan, which were built in the 
17th century. The northern eivan 
has an inscription dated 1539, which 
indicates that the place was repaired 
and partly reconstructed under 
Shah Tahmasb I Safavid. ‘The corner 
between the north and west eivans is 
marked by a short Seljuk brick minaret. 
In this corner, one can notice the 
remains of the mud-brick walls, which 
belonged to the Sasanid fire temple and 
were incorporated into the primeval 
mosque. Three-story arches pierce the 
interior of the west eivan and connect 
it with the flanking prayer halls. This 
eivan is separated from the mosque’s 
western corridor behind it by a lattice 
brick wall. The opposite east eivan, 
surmounted with a half dome, leads 
to a small sanctuary and a prayer hall. 
This hall, perhaps more than any other 
section, shows traces of the mosque’s 
several renovation periods. 
The madreseh, named after Hajj 
Hossein Nur al-Din, was founded in 
1659. Today, it is Occupied by the 
local office of the ICHTO. Beside the 
madreseh, the mosque’s structures 
include a caravanserai, a well, a 
hosseiniyeh, and a bathhouse. The 
mosque also has a remarkable 
collection of ancient tombstones 
that were gathered here from 
the graveyards in Ardestans  
environs.

Ardestan Jameh Mosque:
Development Of Islamic Architecture
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Mofakham 
Mansion: 
One of 
the Best 
Qajarian 
Mansion in 
Northeast of 
Iran

Mofakham Mansion 
is the largest and 
most significant 
a r c h i t e c t u r a l 
monument of 
Qajar period in 
North Khorasan, 
which is located 
in the northeast of 
Bojnord City.
Along with other 
m o n u m e n t s 
including Mirror 
House, Pavilion, 
Springhouse, and 
portal, Mofakham 
Mansion lied in 
a big garden in 
Qajar dynasty all of 
which constituted 
M o f a k h a m 
Government House.
The mansion 
was built at the 
instigation of Yar 
Mohammad Khan 
Shadlu, known as 
Sardar Mofakham, 
in 1300s AH during 
Nassereddin Shah’s 
reign. It was where 
Sardar Mofakham 
and his family lived 
and hosted state 
guests and politics.
The building 
was given to 
Public Health 
Administration by 
Sardar Mofakham’s 
heirs to be used as a 
hospital.
In August-
September of 1991, 
the mansion was 
given to the then 
Cultural Heritage 
Organization of 
Bojnord. It became 
the Museum of 
Anthropology and 
Archaeology of 
Bojnord County 
after some slight 
repairs and 
modifications.
Mofakham Mansion 
was registered in 
the list of National 
Heritage under 
the registration 
number of 952. 
The Mansion’s 
s p e c t a c u l a r 
architecture with 
its colorful tile-
work can absorb 
you in the world of 
history.
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where to stay

Traveling to Kashan, one of the best ancient 
cities in Iran? The 3-star Negarestan Hotel 
can be a good option for you to stay while 
you are visiting the city of roses. The hotel 
location makes this place even more worthy. 
It is located at Amir Kabir Street, which 
means, within less than 5 minutes you can 
get to beautiful Fin Garden. On the other 
hand, Sialk Hills is close too. Also, if you 
go further toward the north, you can visit 
the old parts of Kashan with magnificent 
historical houses.
Every year, there is numerous number of 
festivals and ceremonies held in Kashan 
and villages nearby. Most of these events 
are held in spring and related to rosewater 
making process. If you are lucky enough 
to visit the city in that time, make sure you 
won’t miss them. Apart from that, the city is 
full of beautiful historical houses. Just take a 
walk through Kashan old parts and you’ll see 
Boroujerdiha Historical House, Tabatabaei 
Historical House, and so many other places 
ready to welcome you.
Negarestan Hotel offers facilities and 
services like internet workstation, minibar, 
and parking. You can enjoy playing billiard 
in your spare time. Moreover, there is a gift 
shop where you can buy beautiful Persian 
handicraft as souvenirs for your loved ones. 
Also, you can enjoy tasting local foods at the 
hotel restaurant and treat yourself to a drink 
or snack at the hotel coffee shop.
All rooms in the Negarestan Hotel have a 
view of Fin Garden. So you have a fantastic 
view. You will find an indoor fridge (with 
free water), drawers, lampshade, working 
desk, wardrobe, and closet in your room. 
Also, there is a TV and phone for your 
convenience. You can use a private bathroom 
with western toilet, toiletries, and shower 
in every room. Please note that the room 
service is not free at this hotel.

Traditional Architecture 
of Khansar

where  to eat

Khansar, a town in central Iran near the city 
of Isfahan, is home to various historical and 
natural attractions.
The name Khansar is made up of the two 
Persian words Khan, which means ‘fountain’, 
and Sar which shows the ‘abundance’ of 
something.
Tourists visiting Khansar in central province 
of Isfahan can enjoy its beautiful gardens 
and the architecture of houses, which have 
maintained their traditional style.
Near Khansar, there is also a village named 
Vist whose residents weave baskets named 
Morvar using a particular type of wood.

The Congregational Mosque of Ardestan 
is one of the most beautiful and best-
preserved Iranian mosques. Vestiges of 
four historical epochs are discernible here. 
The earliest belong to a Sasanid fire temple, 
remodeled to meet the needs of a Muslim 
religious building. 
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Iranian president, Hassan 
Rouhani said despite US 
attempts to cut the Iranian crude 
exports down to zero, Tehran 
will continue its oil sales.“The 
Americans thought they could 
completely cut Iran’s oil exports, 
but they realized themselves 
that this is not possible”, Iranian 
President Hassan Rouhani said 
at a weekly cabinet meeting on 
Wednesday.America has chosen 
the wrong path in sanctioning 
Iran and will be defeated, Iranian 
President Hassan Rouhani said.

President Hassan Rouhani 
remarks was a reaction to 
waivers the US granted to the 
major buyers of Iranian crude 
oil after re-imposing sanctions 
against Tehran.He stressed that 
Iran will manage to defeat the 
US restrictive measures and 
continue its oil sales.Rouhani 
further emphasized that the 
US sanctions will fail to affect 
Iran’s oil sales, saying, “We have 
so many ways to sell oil, and 
that will render their sanctions 
ineffective.”

The European Un-
ion has reportedly 
picked Luxembourg 
to host the so-called 
Special Purpose Ve-
hicle (SPV) which 
the bloc has de-
signed to conduct 
banking transac-
tions with Iran after 
the United States 
restored sanctions 
against the country 
earlier this month.
Reuters quoted EU 
diplomats as say-
ing that the main 
European powers 
- Germany, France 
and Britain – would 
soon raise pressure 
on Luxembourg to 
the same effect.
The decision, the 
diplomats said, fol-
lowed Austria’s fail-
ure to host the SPV.
Luxembourg would 
be a good candidate 
to manage the Iran 
SPV given its expe-
rience setting up a 
similar mechanism 
during the 2009-12 
euro zone financial 
crisis.
Belgium would be 
the next country 
that the bloc would 
talk to in case anoth-
er host would be re-
quired to be found, 
the report added.
The EU proposed 
the mechanism to 
help protect the eco-
nomic benefits for 
Iran from the 2015 
nuclear agreement 
that the members of 
the Security Coun-
cil plus Germany 
sealed with the 
country.
The SPV is a kind of 
clearing house that 
could be used to 
help match Iranian 
oil and gas exports 
against purchases of 
EU goods in an effec-
tive barter arrange-
ment circumventing 
US sanctions, based 
on global use of the 
dollar for oil sales, 
Reuters wrote in its 
report.

economy
What’s News

ISFAHAN
N E W S

News

Economy
Saturday,November17,2018, No.93

ISFAHAN
N E W S 06

US can’t cut off Iranian oil exports: 
President Rouhani

Market figures in Iran show the 
prices of the US dollar and gold 
– two key drivers of consumer 
prices - have been declining over 
the past week in what is seen as 
a clear defiance against earlier 
predictions that sanctions 
could trigger a price shock in the 
country. 
The prices of the US dollar against 
the Iranian Rial saw a decline 
of around 10 percent from the 
closing hours of trading on 
Saturday until Wednesday – the 
end of trading in the week.
The hard currency was traded 
at Rials 144,000 on Saturday, 
but withdrew to as low as Rials 
130,000 on Wednesday, according 
figures provided by bonbast.com 
– a key platform that provides the 
average market figures. 
The drop in the price of gold 
has been wider. The price of the 
precious metal saw a slide of at 
least 13 percent over the same 
period. 
Each Emami gold coin – which 
has a purity rate of 90 percent and 
weighs 8.13 grams –
was traded at Rials 40 million at 
the end of trading of Wednesday, 
marking a decline of above 11 
percent compared to Saturday 
when it was traded at Rials 45 
million.
Also, the price of each gram of gold 

declined from Rials 0.68 million 
on Saturday to Rials 0.65 million 
on Wednesday, down around 
four percent.The administration 
of US President Donald Trump 
launched the second wave 
of sanctions against Iran from 
November 5 in which a universal 
ban on the country’s oil exports is 
a primary objective.
US officials have already said 
the sanctions would be meant to 
bring down Iran’s oil exports to 
zero. However, Iranian officials 
have repeatedly rejected the 
feasibility of this, stressing that 
international consumers cannot 
afford to lose Iranian supplies.
Iran has even devised an initiative 
to sell its oil to individual buyers 
in face of US sanctions that ban 
states from purchasing the 
country’s crucial fuel.
The initiative enables Tehran to 
put its oil barrels up for the grabs 
through its Energy Bourse. So far, 
two rounds of auctions have been 
held during which a collective of at 

least 1.4 million barrels of oil have 
been sold to international clients. 
Iran’s President Hassan Rouhani 
said the “oppressive” US sanctions 
would only harm the Iranian 
people, giving assurances that 
the country will prevail over the 
restrictive measures and will 
continue to sell its oil.
“The Americans thought they 
could completely cut Iran’s 
oil exports, but they realized 
themselves in the days [ahead of 
the reimposition of the sanctions] 
that this is neither practical 
nor possible,” he told a cabinet 
meeting in Tehran on Wednesday, 
referring to the waivers the US has 
granted to major buyers of Iranian 
crude after the sanctions against 
Tehran snapped back into place 
on November 5.
Rouhani further emphasized that 
the US sanctions will fail to affect 
Iran’s oil sales, saying, “We have 
so many ways of selling oil, and 
that will render their sanctions 
ineffective.”

Duma endorses agreement on 
Iran-EAEU free trade zone
 Russia’s State Duma on Thursday unanimously 
endorsed an agreement on establishment of a free 
trade zone between Iran the Eurasian Economic 
Union (EAEU).
In its Thursday’s open session, the members of the 
State Duma with the majority of votes approved 
the agreement on the establishment of the free 
trade zone, signed in the Kazakhstan capital city of 
Astana on May 17.
The volume of trade between Iran and EAEU 
member states in 2017 stood at 2.7 billion dollars.
Earlier, Iranian Ambassador to Russia Mehdi 
Sanaei told the Islamic Republic News Agency 
(IRNA) that negotiations on the free trade 
agreement started two years ago and both sides 
have finally agreed on a list of commodities that 
are subject to reduction or omission of tariffs after 
lengthy discussions.
The Eurasian Economic Union (EAEU, or 
unofficially EEU, sometimes known informally 
as the Eurasian Union (EAU), is a political and 
economic union of states located in central and 
northern Eurasia. The treaty aiming for the 
establishment of the EAEU was signed on 29 May 
2014 by the leaders of Belarus, Kazakhstan and 
Russia, and came into force on 1 January 2015.
The Eurasian Economic Union has an integrated 
single market of 183 million people and a gross 
domestic product of over 4 trillion U.S. dollars . 
The EAEU introduces the free movement of goods, 
capital, services and people and provides for 
common policies in the macroeconomic sphere, 
transport, industry and agriculture, energy, 
foreign trade and investment, customs, technical 
regulation, competition and antitrust regulation.

US using dollar as weapon to 
challenge EU sovereignty
 Iranian Deputy Foreign Minister for the Political 
Affairs Seyed Abbas Araghchi said that the US 
government is using its currency as a “weapon” to 
challenge Europe’s national sovereignty.
He made the remark in a meeting, held on Iran-
Italy mechanism for political consultation, with 
Secretary-General of the Italian Ministry of Foreign 
Affairs Elisabetta Belloni late on Thu., Nov. 15, in 
Italy’s capital Rome and said, “the United States has 
turned its currency into a “weapon” and is using it 
to challenge the sovereignty of European nations.”
The two sides exchanged views in various 
issues including bilateral cooperation in 
political, economic and cultural fields, Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), regional 
issues in Mediterranean, Middle East and Persian 
Gulf, latest developments in Syria, Lebanon, 
Afghanistan, Yemen, situation of terrorism, 
extremism and separatism in the region, transit of 
drugs and crisis of refugees, etc.

 In an interview with CNN, 
Iranian Ambassador to London, 
Hamid Baeidinejad, said Iran 
now has a lot of alternatives 
to sell its oil seeing that other 
countries are not willing to 
comply with the US’ demands as 
they used to be in the past.

Gold, dollar down in Iran even 
after US restored sanctions

news

 Iran Social Security Organization 
head, his deputy die in car crash
Taghi Nourbakhsh, the president of the Social Security 
Organization, and Abdolrahman Tajoddin, the parliamentary 
deputy of the organization, died in a car accident in a trip to 
Gorgan late on Thursday.
Their car was hit by a truck near the Western entrance of 
Gorgan and both were injured and died later in a hospital.
The two officials were accompanying Iran’s Minister of Labour 
and Welfare Mohammad Shariatmadari in the official visit.
Shriatmadari and provincial governor-general Seyyed Manaf 
Hasehmi had immediately arrived in Hakim Jorjani hospital 

to follow up closely the process of medical treatment of the 
officials.
Khalil Hanif, the director of provincial affairs at the ministry of 
jobs and social security was also injured in the accident.
Hadi Hashemian, the head of Golestan Judiciary said the driver 
has been arrested.
Bodies of Nourbakhsh and Tajeddin were transferred to Tehran 
for funeral procession on Friday morning, after a ceremony in 
Gorgan to commemorate the two high-ranking officials. 
Social Security Organization (SSO) is a social insurer 
organization in Iran which provides coverage of wage-earners 
and salaried workers as well as voluntary coverage of self-
employed persons.

A number of Iranian officials, 
including President Hassan 
Rouhani, Parliament 
Speaker Ali Larijani, fisrt 
Vice President Es’hagh 
Jahangiri, Chairman of 
Expediency Discernment 
Council Mahmoud 
Hashemi Shahroudi and 
AEOI head Ali Akbar Salehi 
have issued messages to express their 
condolences to their bereaved families and the people of  
Iran.

US officials have 
already said the 

sanctions would be 
meant to bring down 

Iran’s oil exports 
to zero. However, 
Iranian officials 
have repeatedly 

rejected the feasibility 
of this, stressing 

that international 
consumers cannot 

afford to lose Iranian 
supplies.

EU picked 
Luxembourg 
as host for 
SPV on Iran 
trade

Maku combined-cycle power plant to be 
inaugurated next week
Chief Executive of Maku Combined-Cycle Power Plant Samad Pashapour 
said that the first phase of the plant, with the production capacity of 80-
MW electricity, will become operational next week in the presence of 
President Hassan Rouhani.With the studies made in this regard, 100 to 
150-megawatt electricity should be added to the capacity of the power 
plant annually, he said, adding, “relevant equipment and machinery of 
the power plant were imported into the country in late 2016.”Installation 

of parts and equipment was delayed for a period of about seven months 
due to the rainfall and severe climatic conditions, he maintained.Maku 
Combined-Cycle Power Plant will be put into operation in cooperation 
with a Chinese company, Pashapour observed.Elsewhere in his remarks, 
he pointed to the participation of foreign company in launching this 
power plant and said, “foreign company has provided 70 percent credits 
needed for constructing this power plant while the remaining 30 percent 
will be provided by internal financial resources of the power plant.”
CEO of the power plant put the cost spent for launching the first and 
second phase of the power plant at €40 and €30 million, respectively.



Iran, Russia underline expanding 
cultural ties
The Iranian minister of culture and Islamic 
Guidance and Russian culture minister in a meeting 
on Thursday called for promotion of Iran-Russia 
relations in various cultural domains.
Iranian Minister Seyyed Abbas Salehi met with 
Russian Culture Minister Vladimir Medinsky after 
attending the inaugural ceremony of an international 
cultural forum in Saint Petersburg and discussed with 
him Tehran-Moscow cultural cooperation.
Appreciating the Russian government's assistance 
in organizing Iran cultural week in Russia, Salehi 
expressed hope that Russia cultural week would be 
held in Iran next year.
Medinsky, for his part, expressed his country's 
readiness to expand all out relations with the Islamic 
Republic of Iran.
The Iranian minister is scheduled to meet with a 
group of Russian Iranologists and professors of 
Persian language and literature in Saint Petersburg 
Friday.
The 7th Saint Petersburg International Cultural 
Forum opened in the Russian cultural capital 
Thursday, attended by the culture ministers of 
various countries, senior political officials and 
representatives of international organizations. 
St. Petersburg International Cultural Forum is a 
unique cultural event of the world level, a discussion 
platform, which attracts annually several thousand 
cultural experts from all over the world.
The forum is held by the Government of St. Petersburg 
with the support of the Ministry of Culture of the 
Russian Federation and the Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Federation. 
Cooperating with Iran a priority for 
Rome: Italian MP
President of the Foreigner and European affairs 
Committee of the Chamber of Deputies Marta Grande 
says cooperating with Iran in West Asia is certainly 
one of the priorities for the Italian government.
In a meeting with visiting Iranian Deputy Foreign 
Minister for political affairs Abbas Araqchi, Grande 
said Europe is determined to work with Iran within 
the framework of the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) in the wake of the US exit from the 
deal.
She also said that European states were working 
on the Special Purpose Vehicle (SPV) for financial 
interactions with Iran.Grande pointed out that the 
JCPOA was not just an agreement between Iran and 
the United States or between Iran and the G1+5 but 
rather an international deal manifesting the will of 
the United Nations Security Council.
During his one day visit to Italy, besides a working 
breakfast with Italian reporters and researchers, 
Araqchi also met with the Italian foreign ministry 
secretary general, president of the foreign affairs 
committee of the Senate and the Vatican foreign 
minister, briefing them on Iran's stands on the JCPOA 
and situation around cooperation with Europe and 
Italy.

Upset by Trump's Iran waivers, 
Saudis push for deep oil output cut

But Saudi Arabia did not receive 
advance warning when Trump made 
a U-turn by offering generous waivers 
that are keeping more Iranian crude in 
the market instead of driving exports 
from Riyadh’s arch-rival down to zero, 
OPEC and industry sources say. 
Angered by the US move that has 
raised worries about over supply, 
Saudi Arabia is now considering 
cutting output with OPEC and its allies 
by about 1.4 million barrels per day 
(bpd) or 1.5 percent of global supply, 
sources told Reuters this week, 
Reuters reported.
“The Saudis are very angry at Trump. 
They don’t trust him anymore and feel 
very strongly about a cut. They had no 
heads-up about the waivers,” said one 
senior source briefed on Saudi energy 
policies.
Washington has said the waivers are 
a temporary concession to allies that 
imported Iranian crude and might 
have struggled to find other supplies 
quickly when US sanctions were 
imposed on Nov. 4.
US Secretary of State Mike Pompeo 
said on Nov. 5 that cutting Iranian 
exports “to zero immediately” would 
have shocked the market. “I don’t 
want to lift oil prices,” he said.
A US source with knowledge of the 

matter said: “The Saudis were going 
to be angry either way with the 
waivers, pre-briefed or even after the 
announcement.”
A US State Department official 
said: “We don’t discuss diplomatic 
communications.”
The US shift toward offering 
waivers adds to tension between 
the United States and Saudi Arabia, 
as Washington pushes for Riyadh to 
shed full light on the murder of Saudi 
journalist Jamal Khashoggi in the 
Saudi consulate in Turkey.
“The Saudis feel they were completely 
snookered by Trump. They did 
everything to raise supplies assuming 
Washington would push for very 
harsh Iranian sanctions. And they 
didn’t get any heads up from the US 
that Iran will get softer sanctions,” 
said a second source briefed on Saudi 
oil thinking.
Saudi energy ministry did not 

respond to a Reuters request for 
comment.
Since the summer, Riyadh has led 
the Organization of the Petroleum 
Exporting Countries, Russia and other 
producers to hike supplies by over 1 
million bpd to keep a lid on prices as 
US sanctions were imposed.
Brent oil had surged above 86$ 
a barrel in October on tight supply 
worries, but prices have since slid to 
66$ on concerns about oversupply.
Trump had wanted lower oil prices 
before the US midterm elections 
earlier this month. Washington gave 
waivers in November to eight buyers 
to purchase Iranian oil for 180 days. 
This was more waivers than were 
initially expected.
Saudi Crown Prince Mohammed bin 
Salman, a key Trump administration 
ally, wants prices at 80$ or more 
for his economic reforms, sources 
familiar with Saudi thinking say.

When US President Donald Trump 
asked Saudi Arabia this summer to 
raise oil production to compensate 
for lower crude exports from Iran, 
Riyadh swiftly told Washington it 
would do so.

The leaders of European Union and South 
Africa in a statement at the end of the 
Seventh Joint Meeting in Brussels on 
Thursday stressed the significance of 
the JCPOA as well as the need for Iran’s 
benefits from deal.
The statement signed by the President 
of the European Council Donald Tusk, 
President of the European Commission 
Jean-Claude Juncker and South African 
President Cyril Ramaphosa read, “We 
welcome Iran’s continued commitment 
to the full and effective implementation 
of the Joint Comprehensive Plan of Action 

(JCPOA), as confirmed by the IAEA in 
thirteen reports, and in line with its 
obligations under the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons. 
'We call on the remaining parties to 
the JCPOA to continue to honor their 
commitments under the Agreement. 
We recall that the JCPOA, which is 
working and delivering on its goal, is a key 
element of the global non-proliferation 
architecture and a significant diplomatic 
achievement endorsed unanimously by 
the UN Security Council in its Resolution 
2231. 

'We stress the importance of the 
preservation and continued, full and 
effective implementation of all aspects 
of the JCPOA, which includes sanctions 
lifting and the consequences arising 
from it, in the interest of regional and 
international peace and security. We call 
upon Iran to play a constructive role in the 
region and to refrain from any activities 
which are inconsistent with UN Security 
Council Resolution 2231,” Europa.eu 
reported.Over the past months, EU has on 
several occasions rebuked US for quitting 
the deal and reinstating sanctions against 

Iran.
Currently, it is mulling 

a mechanism of Special Purpose Vehicle 
(SPV) to help continue banking and trade 
cooperation between Iran and EU.
It also fulfilled Blocking Statute 
to help small- and medium-
sized companies to evade US  
sanctions.

S. Africa, Europe reiterate preserving JCPOA, lifting sanctions
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Politics
Saturday,November17,2018, No.93

ISFAHAN
N E W S 07

News

 US challenging Europeans’ 
national sovereignty: 
Araqchi
The Iranian deputy foreign minister for political affairs 
said on Thursday that dollar has turned into a weapons in 
the hand of the US to impose its illegitimate demands on 
European partners, challenging European states’ national 
sovereignty in practice.
US challenging Europeans’ national sovereignty: Araqchi
Abbas Araqchi who is currently in Rome to attend 
a meeting on the Iran-Italy mechanism for political 

consultation made the remarks in a meeting with Italian 
Deputy Foreign Minister Elisabetta Belloni late Thursday.
During the meeting, both officials discussed range of 
issues including mutual political, economic and cultural 
cooperation, JCPOA, Mediterranean developments, 
Middle East and Persian Gulf as well as latest 
developments in Syria, Lebanon, Afghanistan, Yemen, 
terrorism, extremism and separatism in the region, 
transit of drugs and crisis of refugees.
Both sides also underlined the need for continuation of 
constructive interaction to furtehr boost ties based on 
mutual respect as Tehran and Rome’s principled policy.
They also called for removing obstacles in the way of 

mutual ties and engagement 
of the two countries’ private 
sectors.
The Italian official, for 
her part, said that Italian 
companies are seeking to 
continue their activities in 
Iran, urging European states 
for removing impediments 
in the way of mutual ties and 
minimizing risk of sanctions faced 
by the European and Italian companies working with 
Iran.

The US-led Coalition 
has resumed 
airstrikes east of the 
Euphrates River in 
Syria, and are using 
white phosphorous 
munitions, Russian 
Foreign Ministry 
spokeswoman Maria 
Zakharova has said.
'The Americans have 
resumed intensive 
airstrikes against 
terrorist-controlled 
settlements along 
the eastern bank of 
Euphrates, including, 
according to local 
residents, the use of 
white phosphorus 
munitions,' Zakharova 
said, speaking at a press 
briefing in Moscow on 
Thursday.
Earlier, a Coalition 
officials told Sputnik 
that repeated Syrian 
media reports on the 
use of cluster munitions 
in eastern Syria were 
'false,' and that the 
Coalition's operations 
'conform to the Laws 
of Armed Conflict.' On 
Wednesday, the Syrian 
Arab News Agency 
(SANA) accused the 
Coalition of using 
cluster munitions in 
strikes on the towns of 
al-Sha'afa and Hajin, 
leading to civilian 
casualties.
Last week, SANA 
reported that the 
Coalition used white 
phosphorus in Hajin 
in strikes earlier this 
month. A spokesman 
said that the Coalition 
would investigate 
reported civilian 
casualties, but did not 
address the alleged use 
of white phosphorus. 
The Coalition has 
previously denied 
the use of the type of 
munitions.
White phosphorus 
munitions are banned 
under the 1977 First 
Additional Protocol 
to the 1949 Geneva 
Conventions.
The US-Led Coalition 
began a campaign of 
airstrikes in Syria in 
2014, following up 
with ground-based 
operations in eastern 
and southern Syria. 
The Syrian government 
has condemned the 
Coalition's efforts, 
stressing that they have 
not been authorized by 
the Syrian government 
or the UN Security 
Council. 

Russia accuses 
US if using 
phosphorus 
in East of 
Euphrates
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The United Nations is waiting for a request from a member 
nation, most likely Turkey, before establishing UN-led 
international probe of the murder of Saudi columnist Jamal 
Khashoggi, spokesman Stephane Dujarric told reporters on 
Thursday.
Dujarric was asked to comment on press reports quoting 
Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu as saying that 
Turkey had initially chosen to work with Saudi Arabia, but 
had now concluded that an international probe was needed, 
according to Sputnik.
'We saw the press reports that something may be coming,' 
Dujarric said. 'We have not received anything, and as we have 
said, the secretary-general would need a mandate from a UN 

legislative body to proceed with an international investigation.'
The New York Times quoted unnamed Turkish officials as 
saying that Ankara was weighing requests for an investigation 
by the human rights commission of the Organization of Islamic 
Cooperation, as well as for an independent inquiry under the 
UN secretary-general.
Earlier on Thursday, the United States imposed sanctions on 
17 Saudi nationals for human rights abuses related to their 
roles in the October 2 murder of Khashoggi at the Saudi Arabian 
Consulate in Istanbul on October 2.
Saudi Arabia eventually admitted that Khashoggi had been 
murdered and indicted 11 people this week, but the nation has 
not indicated who gave an order to kill the columnist. 

UN awaits Turkey request to initiate Khashoggi killing probe



Gold, dollar down in Iran even after 
US restored sanctions

US, S. Arabia, UAE, Israel Masterminding Terrorist Attacks 
in Iran
 Commander of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) Aerospace Force Brigadier 
General Amir Ali Hajizadeh warned that the US, Saudi Arabia, the UAE and Israel are 
collaborating in plots to foment insecurity in Iran.
"The US, Saudi Arabia, the UAE and the Zionist regime are advancing three hostile projects 
focused on economy, psychological operations and stirring insecurity in the country," General 
Hajizadeh told reporters in the Northern city of Qazvin on Wednesday.
He added that the three intended to make Iran insecure as they did in Syria and Iraq few years 
ago.General Hajizadeh also said that the terrorist groups supported by Washington, Riyadh, 
Abu Dhabi and Tel Aviv have conducted nearly 80 operations to foment insecurity in Iran, but 
"achieved success in only less than %3 of these cases."

The deputy foreign 
minister for political 
affairs reiterated Iran’s 
compliance with the 
JCPOA, saying that 
direct responsibility 
for Iranian nation’s 
benefits from the deal 
lies with the Europe.
In a meeting with 
President of the 
Foreign Affairs 
Committee of the 
Senate Vito Rosario 
Petrocelli of Italy, he 
added, “In exchange 
for abiding by the 
commitments under 
the deal, the Iranian 
nation expects to 
benefit from the deal 
and the EU is directly 
responsible for the 
issue, following US exit 
from the accord.”

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:11:14   
Noon call to prayer : 
11:48:17   
Evening call to prayer: 
17:20:08 

High: 17 ° c
Low: 0 ° c
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Upset by Trump's 
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Saudis push for 
deep oil output cut

Duma endorses 
agreement on Iran-
EAEU free trade zone
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"Town planning commemoration week will be held in 
universities throughout the city and the central library 
of the municipality, on November 22 to 29, focusing 
on the social mission of the urban planners," the head 
of Department of Urban Studies and Planning of the 
municipality of Isfahan said.
"The programs of the town planning commemoration 
week include holding a special workshop regarding 

the research methods for architecture and urban 
planning, special workshop to investigate the role of 
creativity in solving the urban issues, photo contest, 
talking with graduates of urban planning major, and 
displaying the best works of urbanism in Isfahan 
universities," Faryad Parhiz said.
"The town planning  commemoration week will 
be held with the presence of Iranian prominent 
professors of architecture and urban planning, 
Ghodratollah Nowrouzi, the mayor of Isfahan 
metropolis, Fereydoon Allahyari, the head for Cultural 
Heritage, Handicrafts and Tourism Organization 
of Isfahan province, the head of the faculty of urban 
planning and architecture of science and technology 
university, Isfahan deputy mayor for architecture and 
urban planning, the head of urban planning engineers' 
community, and urban authorities, along with various 
contests and workshops," he continued.

Kashan is one of the tourism hubs of the country; a 
city with an ancient and rich history. The industry of 
traditional textile, known as a forgotten art, is one 
of the attractions of Kashan along the architectural 
masterpieces specific to this city. The textile industry 
is being destroyed due to the lack of necessary 
technology infrastructures, high level of imports  and 
also its time consuming training process.
"Considering the capacities of Kashan in traditional 
textile industry and the existence of workshops and 
active artists in this field, this city is the best option 
for the global registration as the traditional textile 

city," the director general of Isfahan cultural heritage, 
handicrafts, and tourism organization said.
"According to the capacities of Isfahan's counties, 
we try to register a county nationally each year," he 
emphasized.

The first -60seconds short film festival of 
Isfahan has been started since November 14 
with the cooperation of Isfahan municipality. 
This festival will be continued until next April. 
"People can participate in this festival by 
uploading their -1minute films to Aparat," the 
director of the festival said regarding the details 
of the festival.
"The festival will be juried in 2 parts; the first 
part is the public votes which will be registered 
on the site, and the second part is the -5member 
jury committee who will choose 5 films as the 
best films in April," Farid Salavati said.
Pointing to the goals of this festival, he said, 
"Isfahan does not only have the Zayandeh-Rood 
River, Si-o-Se Pol and Khajoo Bridges, there are 

many attractions  in Isfahan. We want everyone, 
even the foreign tourists to show their films 
about Isfahan from different aspects, even 
those people who start a business in different 
fields such as handicrafts or café in Isfahan can 
advertise their work, and also display a new 
perspective of the city."
Enthusiasts can upload their films at www.
aparat.com/esfahan. The closing ceremony of 
this festival will be held in April, and the selected 
films will be introduced.

"The highest rate of tourism can be realized under 
the shadow of digital marketing, but a major part of 
advertising and branding, depends on governmental 
decisions, and undoubtedly the main stakeholders 
should provide a careful and great planning," the vice 
president of tourism commission and urban branding 
of Isfahan chamber of commerce said.
"Comprehensive assessment of tourism programs, 
discussions about successful experiences, advertising 
based on audience studies have a significant impact on 
attracting tourists," Ali Karbasi said at the marketing and 
selling tourism services conference.

"The major problems regarding the country's tourism 
are the weaknesses for Information accessibility, 
electronic infrastructure, and using the modern 
marketing. First of all, we should identify the 
infrastructures, the target community and audience 
to have a correct program. Also we have to specify our 
audiences; in which tourist categories (sports, nature, 
shopping and …) they belong."We have limitations in 
terms of facilities and hosting tourists, but tourism 
companies that work professionally should predict the 
tastes of tourists, and the target country as well; then 
provide the special package.

 Washington must stop interventions and its dirty 
terrorist game in Syria and hurting the Syrian people 
with its wrong policies, Iran's special adviser to 
parliament (Majlis) speaker said on Thursday.
In a meeting with the Syrian parliamentary delegation, 
Hossein Amir-Abdollahian offered congratulations on 
the victory of the Syrian people and army and said, 'It is 
time that the Syrian refugees returned to their homes.'
The Iranian official described as a new trick the US call on 
Iran to leave Syria as a precondition for President Bashar 
al-Assad to stay in power.
Tehran will continue to cooperate with Syria based on 

a defense agreement signed between the two sides, he 
said.
He went on to say that the Zionist regime's prime 
minister Benjamin Netanyahu has hit the wall.
Following the Syria's victories in its fight against 
terrorists, it will not be long before the Syrian people 
and the region see the liberation of the Golan Heights, 
Amir-Abdollahian said.
Raqib Al-Hussein Deputy Head of the Syrian 
parliamentary friendship group, for his turn, 
appreciated Iran's support in combating terrorism in 
Syria.

Urbanism Week in IsfahanKashan waiting for global registration 
as hub of textile industry

-60seconds short film festival of Isfahan

Digital marketing necessary to develop tourism in Isfahan

Iran urges US to stop intervening in Syria

Iran's academy of urban planning will hold 
the town planning commemoration week 
in Isfahan for the first time on the occasion 
of "World Town Planning Day" and "the 
special day of Isfahan" with the cooperation 
of universities and Isfahan urban planning 
organizations.

Kashan was registered nationally as the capital 
of traditional textile art, and the possible global 
registration has been the hope to revive this art.

The first -60seconds short film festival of 
Isfahan has been held since this October and 
will last to the next April; the purpose of this fest 
is putting various aspects and views together 
about Isfahan.
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