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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

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,55,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,830,005,182,000جدید

1,870,0002,331,000نیم سکه

1,580,0001,241,000ربع سکه

645,000661,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,104,0002,335,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18354000539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

 آغاز به کار دومین جشنواره 
گل و گیاهان زینتی پاییزه 

دومین جشــنواره گل و گیاهان زینتی پاییزه 
 در بــازار بین المللی گل و گیاهان ســپاهان در

 خمینی شهرافتتاح شد. 
مدیرعامــل بــازار بین المللــی گل و گیاهان 
ســپاهان در این مراســم  با بیان اینکه در حال 
حاضر 407 گلخانه با مســاحت 56 هکتار در 
سطح شهرستان خمینی شهر فعالیت می کنند، 
اظهار داشــت: میــزان تولیــدات گلخانه های 
شهرســتان، گل گلدانــی و فضــای بــاز بالغ 
بر 20 میلیون گلدان اســت که این امر ســبب 
اشــتغال 850 نفر به طور مستقیم شده است، 
در همین راستا شهرســتان خمینی شهر رتبه 
نخســت تولید گل شب بو در ســطح کشور و 
 تولید گل هــای فصلی در اســتان را در اختیار

 دارد. ...

2 ادامه در صفحه 
        قدرت خرید جامعه کارگری در حال حاضر حدود یک میلیون و 240 هزار تومان نسبت به ابتدای سال 97 کمتر شده است. 

رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار استان اصفهان مطرح کرد:  

رقم خط فقردر اصفهان،  زیر 5 میلیون تومان
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جزییات تغییرات قیمتی کاالهای اساسی؛

9 گروه کاالیی دوباره گران شد
نرخ لبنیــات دو درصد، تخم مرغ 4.7درصد، حبــوب 0.2درصد، 
میوه های تازه 5.5درصد، ســبزی های تازه ۳.۹ درصد، گوشت 
قرمز 0.7درصد، گوشت مرغ 5.7درصد، قندوشکر 2درصد و چای 

0.۳درصد افزایش یافت.
متوسط قیمت خرده فروشی در هفته منتهی به هجدهم آبان ماه سال 

جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد که نرخ لبنیات 56.۳ 
درصد، تخم مرغ 50.8 درصــد، برنج 2۱.4 درصد، حبــوب ۱۳.۳ درصد، 

میوه های تازه 66 درصد، سبزی های تازه ۳۳.6 درصد، ...

دیگر دلیلی برای 
پرداخت یارانه  به افراد 
پردرآمد وجود ندارد

با توزیع بسته  حمایتی بین اقشار 
کم درآمــد و تاکید بــر اجرایی 
کردن این طرح بر اساس شاخص 
درآمدی خانوارها، به نظر می رسد 
بانک های اطالعاتی قابل اتکایی 
برای شناســایی افراد در اختیار 
دولت قــرار دارد. در این حالت، 
بهانه همیشگی یعنی عدم حذف 
افراد پردرآمد و غربالگری حدود 
77 میلیون یارانه بگیر نیز باید کنار 
برود. حدود هشت سال از اجرای 
قانون هدفمندکــردن یارانه ها و 
پرداخــت نقدی به بیــش از 76 
میلیون نفر می گذرد و همچنان 
غربالگــری بزرگترین معضل در 
مسیر اجرای این قانون به شمار 
می رود؛ به طوری که دولت ساالنه 
بیش از 40 هزار میلیارد تومان را 
صرف پرداخت های نقدی کرده و 
همواره این موضوع موجب حذف یا 
به حداقل رساندن سهم بخش های 
دیگر از جمله تولید یا بهداشــت 
و درمان و رفاه اجتماعی از منابع 
قانون هدفمندی یارانه ها و به تبع 
آن ایجاد کســری در این بخش  

بوده است....

ایسنا
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

وی اداره مطلوب یک تشکل 
را مهم تریــن وظیفه هیات 
مدیره آن دانســت و افزود: 
حل اختالف بیــن اعضا  و 
ذینفعان می توانــد یکی از 

وظایف تشکل ها باشد.
معــاون تشــکل های اتاق 
بازرگانی ایران ایجاد ساختارهای سازمانی، 
تشــکیل کمیســیون های تخصصــی 
و بانک اطالعاتی ذینفعــان را از وظایف 
تشکل های اقتصادی برشمرد و گفت:  یکی 
از شاخص های توســعه یافتگی کشورها  
توانمندی و تاثیرگذاری تشکل ها بر اقتصاد 

آن کشور است.
ســیف تشــکیل کمیســیون تشکل ها 
اتاق بازرگانی اصفهــان را گامی موثر در 
سازمان دهی و یکپارچه سازی تشکل های 
اقتصادی استان برشــمرد و اظهار کرد: 
برگزاری دوره های آموزشی، توانمندسازی 
و ارائه خدمات به تشــکل ها بخشــی از 

فعالیت های این کمیسیون  است.
مراحــل ثبــت تشــکل و انجمن هــا 

شهرستان ها در اتاق ایران تسهیل شود 
رییس اتاق بازرگانــی اصفهان نیز در این 
جلسه گفت: اصفهان یکی از قدیمی ترین 
شهرها دارای ساختار تشکلی است و بازار 
این شهر از دوران صفویه بر اساس صنف و 

حرفه تقسیم بندی شده است.

سید عبدالوهاب ســهل آبادی افزود: بازار 
مســگرها، تفنگ سازها، طالســازان و ... 
ازجمله تقسیم بندی مکانی بازار اصفهان 

بر اساس صنف و حرفه بوده است.
 وی همچنیــن بــه تشــکیل مدیریت 
راهبردی فضای کسب وکار استان در اتاق 
بازرگانی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار 
ماهیانه این بخش فضای کسب وکار کشور 

مساعد  نیست.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشــاره به 
قانون بهبود مســتمر محیط کسب وکار 
و معطل ماندن برخــی از  مواد این قانون، 
اظهار کرد: تشــکل ها چقدر می تواند بر 
سیاســت ها و حتــی انتخــاب مدیران 

سازمان ها اثرگذار باشــند؟ آیا می توانند 
در انتخاب یک مدیر سازمان نظر خود را 

اعالم کنند؟
وی خواستار افزایش اختیارات تشکل ها 
و انجمن ها برای صدور مجــوز فعالیت و 
تفویــض اختیار ســازمان های دولتی به 
تشکل ها و انجمن ها شد افزود: تشکل ها 
می توانند بر اساس ظرفیت بازار و کشش 
تقاضا به صور مجوز به متقاضیان بپردازند.

ســهل آبادی خواستار تســهیل در ثبت 
تشکل ها از سوی  اتاق بازرگانی ایران شد 
و گفت: مراحل ثبت تشــکل و انجمن ها 
در شهرستان ها طوالنی و زمان بر است و 

می توان آن را به حداقل زمان کاهش داد.

سیف در ششمین جلسه کمیسیون تشکل ها اتاق بازرگانی اصفهان:
توانمندی تشکل ها، مهم ترین رویکرد اتاق بازرگانی ایران است

مراحل ثبت تشکل 
و انجمن ها در 

شهرستان ها طوالنی 
و زمان بر است و 
می توان آن را به 

حداقل زمان کاهش 
داد.

معاون تشکل های اتاق بازرگانی ایران گفت: توسعه و توانمند ساختن تشکل ها مهم ترین رویکرد اتاق بازرگانی ایران است.
به گزارش اتاق بازرگانی اصفهان، نادر سیف در ششمین جلسه کمیسیون تشکل ها اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به توانمندی برخی از تشکل های 
اقتصادی در تاثیرگذاری بر سیاست گذاری دولت و مجلس، اظهار کرد: قدرت تغییر و اصالح سیاست ها و چانه زنی با سازمان های دولتی ازجمله ویژگی 

تشکل های موفق است که در قالب صدای بخش خصوصی می تواند طنین انداز باشد. 

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

سه شهر باقیمانده اصفهان تا دهه فجر گازرسانی می شود
مدیرعامل شرکت گاز اصفهان گفت : با گازرسانی به سه شهر تا دهه مبارک 
فجر همه مناطق شهری این استان از مزایای گاز طبیعی بهره مند می شوند.

مصطفی علوی افزود : سه شــهر انارک، جندق و فرخی هنوز به شبکه گاز 
رسانی متصل نشدند که با تکمیل ایستگاه تقلیل گاز در خور و بیابانک این 

طرح اجرایی می شود.
وی بیان کرد : اکنون از بین ۱07 شهر و هزار و 8۳۱ روستا این استان، ۱04 
شهر و بیش از هزار و ۳00 روستا زیر پوشش شبکه گاز رسانی قرار دارند و بر 

اساس آمار بیش از ۹۹ درصد جمعیت استان گاز طبیعی دارند.
وی با بیان این که هزار و 500 خانوار روســتایی استان گاز طبیعی ندارند، 

اظهارداشت: ساکنان مناطق کوهستانی پشت کوه فریدونشهر و خور بیابانک 
از این نعمت بی بهره هستند.

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان شرایط سخت گذر فریدونشهر و پراکندگی 
روستاهای خور و بیابانک را مانع گازرسانی به این مناطق اعالم و خاطرنشان 
کرد: برای گازرسانی به این مناطق باید بیش از ۱00 هزار کلیومتر لوله کشی 
انجام شود. وی با بیان این که انتقال گاز به صورت لوله کشی و یا به وسیله 
خودرو حمل سوخت به مناطق کوهستانی فریدونشهر بسیار سخت است، 
گفت: شرایط برای لوله کشی در این مناطق سخت و هزینه زیادی به شرکت 

گاز تحمیل می کند.

نقل قول

 

تازه ها

زومیت
گـــزارش

بررسی آنر 10؛ 

میزبان تازه غول های چینی
آنر 10 به عنوان محصولی جدید از برند آنر، 
در بازه  قیمتی خود حرف های زیادی برای 
گفتن دارد؛ با بررســی این گوشی همراه 

باشید.
برند آنر به عنــوان یک زیر مجموعــه  از گروه 
هواوی از ســال 20۱۳ کار خود را به عنوان یک 
مجموعه  نوپا و با تمرکز بر فروش آنالین آغاز کرد؛ 
یک سال بعد، شــاهد ورود این برند به بازارهای 
جهانی بودیم. کمپانی مادر آنر در سال های اخیر 
به دنبال استقالل بیشــتر آن بوده است و حال 
گوشی های آنر همواره میزبان تازه های این غول 
چینی هستند. محصوالت آنر عموما به قیمت 
مناسب خود شهره هستند و این مساله حتی در 
پرچمداران این برند نیز دیده می شود؛ به بیان 
دیگر آنر راه عرضه  گوشی های ارزان با مشخصات 
فنی مناسب را که هواوی آغاز کرده است دنبال 

می کند.
با گذشت پنج سال از معرفی برند آنر، این شرکت 
هنوز به اصول خود پایبند بوده است؛ به طوری که 
آنر ۱0 به عنوان پرچمدار گوشی های آن با قیمت 
وسوسه کننده ای راهی بازار شده است. چینی  ها 
آنر ۱0 را به تراشــه  باالرده  کرین ۹70 مجهز 
کرده اند که با توجه به زمان عرضه  این گوشــی 
قابل پیش بینی بود. آنر ۱0 در بحث طراحی تفاوت 
زیادی با نسل گذشته کرده است و به خوبی سبک 
جدید طراحی چینی ها در آن مشــخص است. 
پیش از این بارها شاهد تشابه مدل های مختلف 
دو برند هواوی و آنر بوده ایم؛ اما برچسب قیمتی و 
برخی تفاوت ها، آنر ۱0 را به یک گوشی متفاوت 

از محصولی همچون پی 20 تبدیل کرده است. 

    طراحی
بازار گوشی موبایل، پیروی از ترند را الزمه  بقای 
می داند و شرکت هایی که از آن ها تبعیت نکنند 
را بی رحمانه از گردانه  رقابــت خارج می کند. 
نمایشگرهای کشیده در سال 20۱7 طوفانی در 
طراحی به پا کردند که در کمتر گوشی جدیدی 
در سال 20۱8 شاهد نسبت تصویر ۱6 به ۹ بودیم. 
بریدگی باالی نمایشگر و کم کردن حاشیه های 
باال و پایین آن به عنوان ترند جدید بازار به وفور 
در محصوالت امسال به چشم می خورد. بسیاری 
از منتقدان بریدگی صفحه نمایش )ناچ( را یک 
نقص در طراحی می دانند اما حقیقت این است 
که بازار مشــکل چندانی با آن ندارد. آنر ۱0 به 
مانند پرچمداران سری پی 20 با بریدگی نسبتا 
کوچکی در باالی نمایشگر روانه  بازار شده است؛ 
این بریدگی میزبان دوربین ســلفی، اســپیکر 
مکالمه و سنسورهای نور اســت و چراغ اعالن 
نیز در باالی بریدگی در حاشــیه  نمایشگر قرار 
گرفته اســت. مدت ها از عبور نسبت نمایشگر 
به بدنه از مرز 80 درصد می گذرد و با پیشرفت 
تکنولوژی نمایشــگرها و مواردی مانند حذف 
جک ۳.5 میلی متری صدا و راهکارهای نوآورانه 
برای دوربین ســلفی این میزان هر روز در حال 
افزایش است. نمایشــگر آنر ۱0 نزدیک به 80 
درصد )7۹.۹ درصد( از سطح جلوی گوشی را به 
خود اختصاص داده است. طراحی جلوی گوشی 
شباهت زیادی به برادران ناتنی خود یعنی پی 
20 و پی 20 پرو دارد و تفاوت اصلی به حسگر اثر 
انگشت باز می گردد. با وجود استفاده از نمایشگر 
بزرگ  5.84 اینچی و باتری بزرگ تر، وزن و ابعاد 

دستگاه تغییر محسوسی نسبت به آنر ۹ نکرده 
است. چینی ها از شیشه  2.5D در پنل جلویی 
بهره گرفته اند و خبری از شیشه  ۳D استفاده 
شده در پرچمداران جدید سری پی نیست. آنر 
به صورت رسمی نسخه  گوریال گلس استفاده 

شده در آنر ۱0 را اعالم نکرده است.
چینی ها از یک حســگر اولتراسونیک به جای 
حســگرهای خازنی رایج در آنر ۱0 اســتفاده 
کرده اند. این نوع حســگرها قادر به استفاده در 
زیر شیشــه و  نمایشگرها هســتند و حتی در 
صورت خیس بودن انگشتان نیز اثر انگشت کاربر 
شناسایی می شــود؛ در بررسی های ما عملکرد 
حسگر با انگشتان خیس تایی شد، با این حال در 
پاره ای از مواقع حسگر قادر به شناسایی انگشت 
ما نبود. در مجموع سرعت حسگر استفاده شده 
در آنر ۱0 کمی نسبت به نمونه های خازنی کمتر 
است اما این تفاوت به اندازه ای نیست که یک نکته  

منفی بزرگ برای گوشی محسوب شود. 
آنر در ساخت پشت گوشــی از شیشه استفاده 
کرده است؛ نســخه  آبی رنگ گوشی بررسی ما 
که آنــر آن را »Phantom Blue« می نامد 
همانند بســیاری از گوشــی های تولید شده با 
بدنه  شیشه ای مستعد جذب اثر انگشت است. 
پشت آنر ۱0 از ۱5 الیه  شیشه با پوشش هایی در 
مقیاس نانو ساخته شده است؛ نسخه  فانتوم بلو در 
نگاه مستقیم آبی به نظر می رسد اما با نگاه از زوایا 
رنگ پشت دستگاه به بنفش می گراید. انحنای 
مناسب پشت گوشی و فریم فلزی با پوشش مات 
باعث شده است تا دستگاه به خوبی در دست جای 
بگیرد اما همچنان خطر افتادن گوشی از دست 
کاربر وجود دارد. پیوند شیشه و فریم فلزی گوشی 
به خوبی صورت گرفته است و همانند گوشی های 
باالرده  برند هواوی، کیفیت ساخت کلی آنر ۱0 

باال ارزیابی می شود.
آنر به عنوان زیر مجموعه ای از شرکت گروه بزرگ 
هواوی، وظیفه  حفظ جایگاه این شرکت در بازار 
گوشــی های پرچمدار و میان رده  اقتصادی را بر 
عهده دارد. آنر ۱0 به عنوان محصول سال 20۱8 
آنر با پردازنده  ای قدرتمند با پایداری مناســب، 
طراحی الهام گرفتــه از پی 20 و عقب گردهایی 
نسبت به این گوشی همراه بوده است؛ با در نظر 
گرفتن برچســب قیمتی پایین تر این گوشــی 
نســبت به پی 20 تمام این عقب گردها منطقی 
به نظر می رسند. دوربین این گوشی عکس های 
شایسته ای در طول روز ثبت کرده و عکاسی آن 
در محیط های تاریک نیز با توجه به قیمت آن قابل 
قبول است. باتری آنر ۱0 از نظر همانند پی 20 

عملکرد متوسطی از خود ارائه می دهد.



دیگر دلیلی برای 
پرداخت یارانه  به افراد 
پردرآمد وجود ندارد

ادامه از صفحه یک:
...    از زمان اجرای قانون هدفمندی 
تاکنون به دفعــات موضوع حذف 
یارانه بگیران پردرآمد مطرح شــد 
و حتی طرح هایــی از جمله ثبت نام 
مجدد از متقاضیان یــا حتی اقدام 
به حذف تعــدادی از یارانه بگیران 
اجرایی شــد، اما در نهایــت باز هم 
آخرین آمــار و ارقام نشــان داد که 
در حال حاضر حــدود ۷۷ میلیون 
نفر یارانه نقــدی دریافت می کنند. 
این درحالی است که طی سال های 
اخیر بارهــا درهنگام تصویب قانون 
بودجه، تبصره مربوط به هدفمندی 
یارانه ها برای ایجاد راهکاری به منظور 
حذف افراد پردرآمد، از پرحاشیه ترین 
تبصره های بودجه به شمار رفته و در 
عمل با وجود الزامی که برای حذف 
پردرآمدها برای دولت وجود داشته، 
اما دولت نتوانســته آن را به دالیل 

مختلف اجرایی کند.
نبود بانک اطالعاتــی دقیق و عدم 
امکان شناسایی اقشــارمختلف، از 
مهم ترین دالیلی بــوده که همواره 
دولت برای عــدم ورود به غربالگری 
و ایجاد فرآیندی به منظور پرداخت 
هدفمند یارانه نقدی اعالم کرده است. 
این در شرایطی است که هرگاه دولت 
در قانون بودجه مکلف به حذف افراد 
پردرآمد از لیست یارانه بگیران شده، 
درنهایت آمار و ارقام نشانی از اجرایی 
شدن این تکالیف نداشت. در قوانین 
بودجه، دولت ملزم شــده که یارانه 
سه دهک باالی درآمدی را با توجه 
به مشخص شدن گروه ها قطع کند 
یا حتی بحث عــدم پرداخت یارانه 
به دریافت کننــدگان حقوق باالی 
ســه میلیون تومان هم مطرح بود، 
ولی طولی نمی کشید که مسئوالن 
دولتی تاکید می کردند که این امکان 
وجود ندارد. به هر صورت شرایط به 
گونه ای پیش رفت که هشت سال از 
قانون هدفمندی یارانه ها گذشته و 
همچنان بیش از ۷۷ میلیون ایرانی 
که بالــغ بر ۹۵ درصــد جمعیت را 
تشکیل می دهند، یارانه نقدی ۴۵ 
هزار و ۵۰۰ تومانــی را که ارزش آن 
نسبت به سال ۱۳۸۹ به شدت کاهش 

یافته است، دریافت می کنند.
پرونده حذف یارانه بگیران در حالی باز 
اما بی نتیجه باقی مانده و عدم امکان 
شناسایی دقیق دهک های درآمدی 
دلیل اصلی آن اعالم می شــود که 
این روزها با ورود دولت برای اجرایی 
کردن بسته های حمایت از اقشار کم 
درآمد، مسایلی مطرح می شود که 
نشان از وجود راه هایی برای شناسایی 

کم درآمدها و حمایت از آنها دارد.
آنچه که مسئوالن دولتی در رابطه با 
نحوه توزیع بسته نقدی و کاالیی خود 
در بین اقشار مختلف اعالم کرده اند، 
از این حکایت دارد که بسته برای افراد 
تحت پوشش نهادهای حمایتی، افراد 
با درآمد ثابت و همچنین گروه های 
با درآمد پایین که حتی جزو اقشار 
حمایت شده نیستند، در نظر گرفته 
شــده و در مصوبه تاکید بر حمایت 
از افراد با حقوق کمتر از سه میلیون 
تومان است. در عین حال به صراحت 
اعالم شــده که مالک توزیع بسته 
حمایتی دولت، شاخص درآمد خانوار 
است. این اظهارات و مصوبات نشان 
می دهد که دولت امکان شناسایی 
افراد بــرای درآمدهــای مختلف و 
به ویژه کم درآمدها را داراســت؛ به 
گونه ای که نه تنها اطالعات افراد کم 
درآمد تحت پوشش و حقوق بگیران 
کمتر از سه میلیون تومان را در اختیار 
دارد، بلکه امکان شناسایی کسانی 
که حقوق بگیر نبوده و تحت پوشش 
بخش های خاص  قرار ندارند را هم 

دارا است.

اقتصاد استان
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نشان تجاری طال و جواهر در اصفهان شکل می گیرد
مسئول کمیته فلزات گرانبهای اتاق بازرگانی اصفهان گفت: نشان تجاری)برند( طراحی طال و جواهر در این 

استان شکل می گیرد تا مسیر رقابت جهانی در این زمینه هموار شود.
ابراهیم حبیب اللهی افزود: تشکیل این برند تا سه سال آینده ضمن تحول در عرصه و تقاضا در بازار می 
تواند نقش شایانی در افزایش طراحی های به روز، مشتری پسند و همطراز با برندهای مطرح جهان ایفا کند.  

وی ادامه داد: طراحی و طالسازی در استان از سال های گذشته رونق داشته، اما متاسفانه این منطقه با وجود 
 اینکه از حیث صنایع دستی در جهان همه از آن به نیکی یاد می کنند از نشان تجاری در صنعت تولید زیورآالت 

بی بهره بوده است. این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر و سنگ های گران 
قیمت اصفهان خاطرنشان کرد: طراحان طال در اصفهان از قابلیت های باالی علمی و هنری برخوردارند و افزایش توجه و رفع 

نیازهای فنی و تخصصی آن ها می تواند زمینه رشد صنعت طال سازی را بیش از گذشته فراهم کند. 
وی کپی کاری و تقلید از تولیدات سایر کشورها را آفتی برای صنعت طال و جواهر برشمرد و گفت: چنانچه بتوانیم بر ظرفیت های داخلی تکیه 
کنیم بهترین و زیباترین زیورآالت در کشور تولید می شود که هیچ کم کسری نسبت به مشابه های معروف خارجی ندارد و مورد پسند مردم 

قرار می گیرد.

بخشنامه ای برای پاسداری از هوای شهر
شهردار اصفهان گفت: اگر همه برای دریافت کارت معاینه فنی خودرو اقدام کنند و این موضوع مورد توجه 

دستگاه ها و ارگان های مختلف نیز قرار گیرد، امسال کمتر با آلودگی هوا در شهر مواجه خواهیم شد.
 قدرت اله نوروزی صبح دیروز )شــنبه( در برنامه رادیویی »ســالم اصفهان« اظهار کرد: هفته گذشته 
بخشنامه ای برای پاسداری از هوای شهر به تمام سازمان ها، شرکت های وابسته و پیمانکاران شهرداری 

ارسال شد تا نسبت به معاینه فنی خودروها اقدام کنند تا در زمستان کمتر شاهد آلودگی هوا باشیم.
وی تصریح کرد: خوشبختانه شهرداری اصفهان این موضوع مهم را از وسایل نقلیه خود آغاز کرده و اگر همه توجه 

کنیم امسال کمتر با آلودگی هوا مواجه خواهیم شد. شهردار اصفهان ضمن تبریک آغاز هفته وحدت اظهار کرد: وحدت 
رمز پیروزی در دنیای پیچیده کنونی امروز است و در تمام ابعاد باید وجود داشته باشد؛ وحدت در حل مسائل شهر ضروری 

است تا توسعه شهری اتفاق افتد. وی با بیان اینکه در این هفته رویداد دیگری در شهر اصفهان با عنوان »روز نکوداشت اصفهان« رقم 
خواهد خورد، تصریح کرد: به مناسبت روز نکوداشت اصفهان، یکم تا سوم آذرماه برنامه های متنوعی در شهر برگزار می شود که امیدواریم با 
استقبال خوب مردم مواجه شود. نوروزی ادامه داد: این برنامه ها از میدان امام خمینی )ره( تا میدان امام علی )ع( برگزار و افتتاحیه باشکوهی 

برای آغاز برنامه های نکوداشت اصفهان برگزار می شود.

خـــبــــر

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد: 
CIPP – UV برای اولین بار در کشور برگزاری دوره آموزش بازسازی شبکه های فاضالب با تکنیک 

 
اصفهان، میزبان مدیران بهره برداری فاضالب کشور پیرامون آموزش 

بازسازی شبکه های فاضالب با تکنیک   CIPP – UV بوده است.

 نخستین دوره آموزشی روش های نوســازی و بازسازی شبکه های جمع آوری 
فاضالب با بهره گیری از تکنیک CIPP – UV،  توسط کارشناسان آلمانی  و 

چینی در شهر اصفهان صورت گرفت .
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهان بــا اعالم ایــن خبر 
 گفــت: هــدف از اجــرای ایــن دوره، معرفــی روش هــای نوین بازســازی 
 شــبکه های فاضالب و تبیین انواع تکنیــک ها برای منتخبیــن جامعه هدف

 می باشد. 
 مهندس امینی افزود: معاونیــن بهره برداری و مدیران نظــارت بر بهره برداری 
فاضالب شــرکت های آبفا اســتانی، از مخاطبان اصلی دوره آموزش روش های 

نوسازی و بازسازی به شمار می آیند. 
 به گفته وی؛ در هفته نخســت آموزش روش های بازســازی، مدیران نظارت بر 

بهره برداری فاضالب کالنشهر اصفهان نیز در دوره مذکور حضور یافتند. 
 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بیان داشت: این بسته آموزشی در 
چهار گروه و طی چهار هفته برگزار خواهد شد که میهمانانی از شرکت مهندسی 

آب و فاضالب کشور و شــرکت های آبفا تهران، یزد و ... در هفته دوِم دوره حضور 
خواهند داشت. 

مهندس امینی با اشــاره به ویژگی های منحصر به فرد نخستین دوره آموزشی با 
موضوع روش های نوسازی و بازسازی شبکه های جمع آوری فاضالب با بهره گیری 
از تکنیک CIPP – UV خاطر نشان ســاخت: در این دوره، سعی بر آن شده تا 
افزون بر ارایه مطالب به صورت تئوری و در قالب کالس هایی که توسط اساتید و 
کارشناسان پروژه ترمیم شبکه فاضالب کالنشهر اصفهان برگزار می شود؛ مدعوین 
با حضور در محل پروژه، عملیات های شستشو و بازرسی )CCTV( و بازسازی 
به روش CIPP – UV را از نزدیک مشــاهده کرده و از جزییات فنی، اجرایی و 

مهندسی عملیات های فوق نیز آگاه شوند. 
بر اســاس این گزارش، نخستین دوره آموزشــی با موضوع روش های نوسازی و 
 CIPP – UV بازسازی شبکه های جمع آوری فاضالب با بهره گیری از تکنیک
توسط شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و با همکاری و مشارکت دانشکده آب 

و برق وزارت نیرو و شرکت ژرف کار جم در حال برگزاری است.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

ایسنا
یـــادداشت
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رسانه ها می توانند نقش 
مهمی در مقابله با فساد 

داشته باشند و اگر در 
جهت صحیح حرکت 

کنند، می توانند تصویر 
صحیحی از عملکرد 

 افراد به جامعه منعکس 
کنند.

رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار استان اصفهان مطرح کرد:  

رقم خط فقردر اصفهان،  زیر 5 میلیون تومان

هشتمین ماه از ســال 97 در حالی سپری می شود که با 
افزایش قابل توجه نرخ ارز و به دنبال آن گرانی روزافزون 
کاالهای اساسی و سبد معیشــتی مردم، نگرانی ها برای 
کاهش شدید قدرت خرید اقشار پایین جامعه به خصوص 
کارگران روزبه روز بیشتر می شود. عدم افزایش دستمزد 
کارگران در مقابل افزایش قیمت مایحتاج ضروری آن ها 
در ماه های اخیر وضعیت نامطلوبی را پیش روی این قشر 

قرار داده است.

ایسنا
گـــزارش
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        قدرت خرید جامعه کارگری در حال حاضر حدود یک میلیون و 240 هزار تومان نسبت به ابتدای سال 97 کمتر شده است. 

 آغاز به کار دومین جشنواره 
گل و گیاهان زینتی پاییزه 

دومین جشنواره گل و گیاهان زینتی 
پاییزه در بازار بین المللی گل و گیاهان 
 ســپاهان در خمینی شــهرافتتاح

 شد. 
مدیرعامل بــازار بین المللی گل و 
گیاهان ســپاهان در این مراسم  با 
بیان اینکــه در حــال حاضر 407 
گلخانه با مساحت 56 هکتار در سطح شهرستان خمینی 
شــهر فعالیت می کنند، اظهار داشــت: میزان تولیدات 
گلخانه های شهرســتان، گل گلدانی و فضــای باز بالغ بر 
20 میلیون گلدان است که این امر سبب اشتغال 850 نفر 
به طور مستقیم شده اســت، در همین راستا شهرستان 
خمینی شــهر رتبه نخست تولید گل شــب بو در سطح 
 کشــور و تولید گل های فصلی در اســتان را در اختیار

 دارد.

محمدعلی امینی فرد پیرامون اهداف برگزاری دومین جشــنواره 
گل و گیاهان زینتی پاییزه  افزود: فرهنگ سازی و ارتقای فرهنگ 
مصرف گل و گیــاه در خانواده ها، معرفی منطقــه به عنوان قطب 
تولید گل و گیاهان فصلی و تثبیــت آن، بازاریابی برای محصوالت 
تولید کنندگان و معرفی بازار بین المللی گل و گیاهان سپاهان به 
 عنوان مهمترین پایانه گل و گیاه فعال کشــور از جمله این اهداف

 است.
فرماندار شهرستان خمینی شــهر هم در این مراســم با اشاره به 
اینکه شهرســتان خمینی شهر با با مســاحت ۱۷6 کیلومتر مربع 
۳۵۰ هزار نفر جمعیت دارد، اظهار داشــت: این شهرستان از نظر 
 تراکم رتبه دوم کشور را دارد و 6.2 درصد جمعیت استان را تشکیل

می دهد.
محمود مســلم زاده با بیان اینکه در آمایش سرزمین دو موضوع را 
برای خمینی شهر در دستور کار قرار داده ایم، افزود: به دنبال این 
هســتیم که ارزش افزوده کدام شاخص ها باالســت تا آنها را ابتدا 
تثبیت و سپس بهبود ببخشــیم، دومین رویکردمان در این راستا 

اشتغال زایی است.
وی تصریح کرد: اگر مسئوالن استان و کشور به خمینی شهر توجه 
ویژه ای داشته باشند از برکات آن نیز استان و کشور بهره مند خواهد 
شد ولی اگر بی توجهی کنند ســبب ایجاد مشکالتی برای استان و 

کشور می شود.
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس شورای اسالمی نیز در این 
مراسم  با بیان اینکه سال گذشته بالغ بر ۱۱ میلیون گلدان شب بو 
صادرات داشتیم، گفت: این منطقه دارای خاک نوع A  و قطب تولید 

گل شب بو در کشور است.
سیدمحمد جواد ابطحی افزود: حتی خانواده هایی که با بضاعت کم 
گل تولید می کنند برای اینکه به بازار عرضه کنند دارای مشکالتی 
هستند و این نمایشــگاه در جهت رفع دغدغه تولیدکنندگان گل 

است. 
مصطفی آدینه رییس هیئت مدیــره بازار بین المللی گل و گیاهان 
ســپاهان هم با بیان اینکه  2۵ ســال پیش موضوع ایجاد چنین 
بازاری را مطرح کردیم اما به دالیل مختلف نتوانســتیم از امکانات 
دولتی اســتفاده کنیم، بیان کــرد: به دلیل اینکه خمینی شــهر 
یکی از بهترین محل ها برای تولید گل اســت ایــن منطقه را برای 
ایجــاد چنین بــازاری انتخاب کردیم، ســاخت ایــن مجموعه با 
 مطالعــه از بازارهای روز دنیا الگوبرداری و ســپس بومی ســازی 

شده است.
وی گفت: هدفمان کمک به ســاماندهی تولید و عرضه گل و گیاه 
و ارتقا ســطح علمی و تجربی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و 
اشتغال زایی اســت، در حال حاضر بالغ بر 2۵۰ شغل مستقیم در 
این بازار ایجاد شده و با راه اندازی فاز سوم ۷۰ نفر دیگر نیز مشغول 

به کار می شوند.

گـــزارش

بر همین اســاس هفته 
گذشته جلســه شورای 
عالی کار بــا حضور وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  
نماینــدگان کارگران و 
کارفرمایــان و همچنین 
نمایندگان وزارتخانه های 
امور اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و 
تجارت برگزار شد و مسائل مرتبط با این 

موضوع موردبررسی قرار گرفت. 
رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی 
کار اســتان اصفهــان در خصوص این 
نشست، اظهار کرد: جلسه شورای عالی 
کار باهدف بررسی افزایش نرخ ارز و تاثیر 
آن بر محیط های کاری برگزار شد که با 
ارائه گزارش هایی از سوی دولت درباره 
نحوه تعیین مزد، آمار و ارقام مربوط به 
آن از سال های گذشته تاکنون و اتفاقاتی 
که برای دســتمزد کارگــران رخ داده، 

همراه بود.
احمدرضا معینی افزود: سه نفر نماینده 
جامعه کارگری در این نشســت تالش 
کردیم تا فضای جلسه به صورت متمرکز 
بــر روی موضوعات افزایــش حقوق و 
دستمزد کارگردان بر اساس آیین نامه 

شورای عالی کار پیش برود.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه کارگروه مزد 
زیرمجموعه شورای عالی کار فعال است، 
در ابتدا گزارشاتی درباره وضعیت سبد 
معیشتی کارگردان ارائه شد که در حال 
حاضر سبد معشیتی کارگران نسبت به 
سال ۹6، حدود یک میلیون و 2۴۰ هزار 

تومان افزایش یافته است که این مبلغ 
در کنار رقمی که از سال گذشته تعیین 
شده بود، جمعا به حدود چهار میلیون 

تومان می رسد.
عضو شورای عالی کار کشور تاکید کرد: 
آنچه دولت بر آن پافشاری دارد این است 
که تا پایان سال ســبد کاالیی در چند 
نوبت به صورت نقدی به مردم ارائه شود، 
اما ما معتقدیم که جامعــه کارگری از 
عموم اقشار جامعه مستثنی است. سبد 
کاال عموم مردم اعم از حقوق بگیران و غیر 
حقوق بگیران را دربرمی گیرد، اما دغدغه 

ما در خصوص جامعه حقوق بگیر است.
وی با بیان اینکه تصمیمات اتخاذ شده 
در خصوص وضعیــت جامعه کارگری 
مربوط به زمانی است که نرخ ارز حدود 
سه هزار تومان بود، اظهار کرد: در حال 
حاضر نرخ ارز بین ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان 
اســت، هم چنین جامعــه کارفرمایی 
که بیشتر شــامل دولت است، قیمت 
کاالهای اساسی بازار همچون حبوبات، 

برنج، روغن، نوشیدنی ها، مواد شوینده 
و ... را افزایش داده و در این شرایط اقشار 
کم درآمد برای خرید مایحتاج خود باید 
چندین برابر قبل هزینه کنند، بنابراین 
کمبود درآمد به نحو دیگری باید برای 

جامعه کارگری جبران شود.
معینی افزود: در نهایــت مطالبه ما این 
بود که جلسه دیگری برای بررسی به روز 
شدن میزان مزد کارگران تشکیل شود و 
مقرر شد این نشست طی دو هفته آینده 
نه با حضور نماینــدگان ارگان ها، بلکه 
با حضور مســتقیم نمایندگان وزارت 
صنعت و معــدن، وزارت کار، اداره کل 
 اســتاندارد، وزارت اقتصــاد و دارایــی

 برگزار شود.
وی افزود: ماحصل این جلســه در قالب 
نتایج اتخاذ شده به شــورای عالی کار 
ارجــاع داده می شــود و تصمیم نهایی 

درباره آن گرفته خواهد شد.
رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی 
کار اســتان اصفهان همچنیــن درباره 

میزان کاهــش قدرت خریــد جامعه 
کارگری در ســال جاری، گفت: قدرت 
خرید این قشــر در حال حاضر حدود 
یک میلیون و 2۴۰ هزار تومان نسبت به 

ابتدای سال ۹۷ کمتر شده است. 
وی درباره تعیین رقم خط فقر نیز، اظهار 
کرد: این رقم در اســتان های مختلف 
متفاوت است. ضمن اینکه متاسفانه در 
کشــور ما جامعه آماری درستی وجود 
ندارد و هر نهاد به طــور جداگانه آماری 

ارائه می دهد.
معینی افزود: به عنوان مثال هفته گذشته 
مرکز آمار نرخ تورم را از ابتدای سال ۱۳ 
درصد اعالم کرد، درحالی که با افزایش 
سرسام آور قیمت ها، هیچ عقل سلیمی 

تورم ۱۳ درصد را نمی پذیرد.
عضو شورای عالی کار کشور تاکید کرد: 
با توجه ارقام اســتخراجی از شهرهای 
مختلف در حــال حاضر خــط فقر در 
استان هایی مانند تهران و اصفهان تا رقم 

پنج میلیون تومان تعیین می شود.

    

شهرام رییسی اظهارکرد: در راستای دیپلماسی شهری و در 
ارتباط با استفاده از ظرفیت های مالی کشورهای همسایه با 
توجه به شرایط کنونی پیش آمده، سرمایه گذارانی عالقه مند 

به حضور در پروژه های مدیریت شهری هستند.
وی افزود: تیم ســه نفره سرمایه گذاران از کشــور ترکیه در 
راستای ارتباطات اقتصادی در سطح ملی و شهری تمایل به 

مشارکت داشتند، از این رو پس از دیدار با شهردار اصفهان از 
پروژه های موجود شهر بازدید و از آخرین وضعیت آنها اطالع 

پیدا کردند.
مدیرعامل سازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه پروژه های بزرگی همچون 
سالن اجالس، هتل جنب شــهر رویاها و پروژه های مرتبط با 
گردشگری به سرمایه گذاران ترکیه معرفی شد، تصریح کرد: 

سرمایه گذاران اطالعات اولیه پروژه های معرفی شده را دریافت 
کردند و مقرر شد  نتیجه آن در مذاکرات آینده اعالم شود.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در 
شهر، اظهارکرد: با سرمایه گذاری، منابع مالی تزریق و اشتغال 
و تولید افزایش پیدا خواهد کــرد، همچنین چرخ صنایع به 
حرکت در می آید؛ به عنوان مثال اگر سرمایه گذاری در بخش 
گردشگری صورت گیرد، تمام زیربخش های آن رونق می گیرد.

سرمایه گذاران ترکی عالقه مند به سرمایه گذاری در اصفهان هستند
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان گفت: تیم سه نفره سرمایه گذاری از کشور ترکیه با سفر به اصفهان و دیدار با 

شهردار این کالنشهر، عالقه مندی خود به سرمایه گذاری در اصفهان را مطرح کردند.

یلدا توکلی
گـــزارش
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بودجه مبارزه ضربتی با ساَلک در شرق اصفهان تامین می شود
 معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مصمم به تخصیص بودجه ویژه ای 

برای اجرای طرح ضربتی مبارزه با بیماری سالک در شرق شهرستان اصفهان هستیم.
شرق اصفهان یکی از مناطق سالک خیز در این استان است به طوریکه به گفته مسئوالن مرکز بهداشت اصفهان 

از بین حدود 600 مورد ابتال به سالک در سالجاری بیشترین آن مربوط به این منطقه بوده است.
سالَک یک نوع بیماری پوستی است که بر اثر گزش جنس ماده نوعی پشه خاکی به انسان منتقل می شود. 

سعید نمکی روز شــنبه پس از بازدید از طرح های نیمه تمام اصفهان افزود: در بازدیدی که دیروز جمعه از شرق 
شهرستان اصفهان داشتم، مشکل های بهداشتی و درمانی این منطقه به ویژه شیوع بیماری سالک بررسی شد. وی افزود: 

مصمم هستیم با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تیمی از سازمان برنامه و بودجه در تهران، منابع ویژه ای برای طرح ضربتی 
مبارزه با بیماری سالک تخصیص یابد تا این بیماری کنترل و پیشگیری شود.

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشورهمچنین گفت: سفر به اصفهان به منظور بررسی ظرفیت های این استان 
در همه بخش ها از جمله زیرساخت های آموزش و پرورش و دانشگاه ها با هدف استفاده بیشتر و بهتر از بودجه سال 97 و مواردی که باید در 

اختصاص بودجه سال 98 به این استان مد نظر باشد، صورت گرفت.

آشنایی با اصول عصب شناختی در همایش »کتاب، عصب و روان« 
 همایش »کتــاب، عصب و روان« ویژه هفته کتــاب و کتاب خوانی در کتابخانــه مرکزی برگزار 

می شود.
اداره امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان با همکاری شرکت روان فناوری هرمس و کلینیک روانشناختی چتر مهربانی به برگزاری 

همایش »کتاب، عصب و روان« در هفته کتاب و کتابخوانی اقدام کرده است.
آشنایی با اصول عصب شــناختی در یادگیری، نقش محرک های مغزی در انتخاب کتابی که مطالعه 
می کنید، اثر مطالعه سودمند بر مغز، مدیریت ذهن، تربیت مغز از جمله موضوعات این همایش است.

برنامه »کتاب، عصب و روان« با حضور مهــدی حمصیان دکترای علوم اعصاب شــناختی همراه با اجرای طرح 
 خودشناسی و ارزیابی روان شناختی روز دوشــنبه 28 آبان ساعت 10 صبح در محل ســالن اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار 

می شود.
حضور در این همایش ویژه عموم شهروندان آزاد و رایگان است که عالقه مندان می توانند روز دوشنبه به محل کتابخانه مرکزی 

واقع در خیابان باغ گلدسته مراجعه کنند.

خبرهای دو خطیگردشگری

با توجه به اهمیت فضای کسب و کار برای جذب سرمایه گذار 
و بسط فعالیت های اقتصادی، انتظار می رود وزیر اقتصاد 
همانگونه که وعده داده بهبود این فضا را به صورت جدی 
و واقعی در دستور کار قرار دهد.  بانک جهانی از سال ۲۰۰۳ 
به صورت ساالنه با اســتفاده از نظرات حقوقدانان، تجار و 
متخصصان، آماری از نرخ بهبود فضای کسب و کار مربوط به 
۱۹۰ کشور را با بهره گیری از ۱۱ شاخص »شروع کسب وکار، 
دریافت مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، 
دریافت اعتبار، حمایت از ســرمایه گذاران خرد، پرداخت 
مالیات، تجارت فرامرزی، اجــرای قراردادها، حل وفصل 

ورشکستگی و قوانین بازار کار« منتشر می کند.

ایمنا
گـــزارش

مهر
گـــزارش
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جزییات تغییرات قیمتی 
کاالهای اساسی؛

۹ گروه کاالیی دوباره 
گران شد

نرخ لبنیات دو درصــد، تخم مرغ 
۴.7درصــد، حبــوب 0.2درصد، 
میوه هــای تــازه ۵.۵درصــد، 
سبزی های تازه ۳.9 درصد، گوشت 
قرمــز 0.7درصــد، گوشــت مرغ 
۵.7درصد، قندوشــکر 2درصد و 

چای 0.۳درصد افزایش یافت.
متوســط قیمت خرده فروشی در 
هفته منتهی بــه هجدهم آبان ماه 
سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال قبل نشــان می دهد که نرخ 
لبنیــات ۵6.۳ درصــد، تخم مرغ 
۵0.8 درصد، برنــج 21.۴ درصد، 
حبوب 1۳.۳ درصد، میوه های تازه 
66 درصد، ســبزی های تازه ۳۳.6 
درصد، گوشت قرمز ۴0.6 درصد، 
گوشت مرغ ۳8.8 درصد، چای 2۳.6 
درصد، روغن نباتــی ۴۴.۳ درصد 
و قند و شــکر ۴0.۴ درصد افزایش 

یافته است.
بانک مرکــزی گــزارش تغییرات 
قیمتی کاالها در هفته منتهی به 18 
آبان را اعالم کرد که بر این اساس، 
نرخ لبنیات دو درصد، تخم مرغ ۴.7 
درصد، حبوب 0.2 درصد، میوه های 
تازه ۵.۵ درصد، سبزی های تازه ۳.9 
درصد، گوشــت قرمز 0.7 درصد، 
گوشت مرغ ۵.7 درصد، قند و شکر 
2 درصد و چای 0.۳ درصد نسبت به 
هفته قبل افزایش و نرخ روغن نباتی 
0.2 درصد کاهش یافت. قیمت برنج 

نیز ثابت ماند.
در هفته مــورد گــزارش در گروه 
لبنیات قیمت ماســت پاستوریزه 
و کره پاستوریزه نســبت به هفته 
قبل بدون تغییر بود و بهای ســایر 
اقالم بین 0.۳ درصد تا ۵.۵ درصد 
افزایــش یافت. قیمــت تخم مرغ 
معادل ۴.7 درصد افزایش داشــت 
و شــانه ای 1۵۳ هزار تا 2۴0 هزار 
ریال فروش می رفت. در این هفته 
در گروه برنج، بهــای برنج وارداتی 
غیرتایلنــدی معــادل 0.2 درصد 
افزایــش ولی قیمت برنــج داخله 

درجه دو 0.2 درصد کاهش یافت. 

مهر
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

بازار اصفهان، یکی از زیباترین 
بازارهای جهان؛

بازارها یکی از مهمترین 
جاذبه های گردشگری 

شهرها
یک کارشــناس 
ارشد گردشگری 
گفت: بازارها عالوه برکارکرد اصلی 
خود که محل خرید و فروش و تامین 
مایحتاج روزمره شهروندان است، به 
عنوان یکــی از مهمترین جاذبه های 

گردشگری نیز به شمار می رود.

منصور قاســمی اظهار کــرد: بازارها در 
شــهرهای بــزرگ از اهمیــت ویــژه ای 
برخوردار هســتند و بــازار اصفهان یکی 
از زیباتریــن و بزرگتریــن بازارهای ایران 
است که از راســته های مختلفی مثل بازار 
 مس گرها، طالفروشــان و عطارها تشکیل

 شده است.
وی افــزود: بازارها بــا آن برند گذشــته 
خودشان شاید دیگر امروزه رونقی نداشته 
باشــند، اما همچنان به عنوان یک جاذبه 
گردشگری مورد توجه هستند و بسیاری 

از گردشگران را به سمت خود می کشانند.
این کارشناس ارشد گردشــگری با بیان 
اینکه در قدیــم االیام بازارهــای زیادی 
مثل بازار ترکش دوزهــا، لوافان، قنادها، 
صرافان، چیت سازان، رنگرزها، دواتگرها، 
سماورسازها، شمشــیرگرها، تفنگ سازها 
و بســیاری از بازارهای دیگر وجود داشته 
اســت، تصریح کرد: برخــی از بازارهای 
اطراف میدان نقش جهان  مربوط به دوره 
صفویه اســت و برخی کــه محوطه دورتا 
 دور میدان قراردارد، از دوره قاجاریه اضافه

 شده است.
وی ادامه داد: در میدان نقش جهان 200 
حجره با هــدف رواج گردشــگری و برای 
هنرهای دســتی وجود داشــت هاست و 
از دوران قاجاریــه بــه بعد  با باز شــدن 
دروازه هــای میدان، بخش هایــی به این 
میدان اضافه شــد و 600 حجره ای که در 
اختیار مجالس حکومتی بود، به آفرینش 

هنر اختصاص یافت.
قاسمی با بیان اینکه بخشی از بازار کفاش ها 
از دوران قاجاریه به میــدان نقش جهان 
اضافه شده اســت، گفت: جنس آجر و نوع 
بنای این بــازار گویای الحاقــی بودن آن 
اســت، همچنین بازار مســگران الحاقی 
 بــوده، در دوره قاجــار به میــدان اضافه

 شده است.
وی بــا اشــاره به 
ســابقه فعالیــت 
صنعتگــران هنــر 
مــس در اصفهان، 
گفــت: مــا اولین 
کشــور اســتخراج 
کننــده معادن مس 
در دنیــا هســتیم و 
ســابقه ظروف مسی 
مــا به هــزاره ســوم 
پیش از میالد مســیح 
می رســد، بنابراین به 
طور طبیعی نســل به 
نسل این صنعت حفظ 
شده اســت و ما همواره 
حضــور هنرمندان مس 
 را در شــهر اصفهــان 

داشته ایم.
این کارشــناس ارشــد 
تاکیــد  گردشــگری 
کرد: هنرمنــدان اصفهان تا انــدازه ای در 
هنــر مســگری قــوی عمــل کرده اند تا 
جایی که مس کرمان بــه اصفهان آورده 
می شــود توســط هنرمنــدان اصفهانی 
بــه محصــوالت هنــری و کاربــردی 
 تبدیــل و دوبــاره بــه کرمان فرســتاده

 می شود.
وی با بیان اینکه در گذشــته در بخشی از 
بازار کفاش ها، ترکش دوزان در راســتای 
کمان ســازی فعالیت می کردنــد، افزود: 
در بازار اصفهان همچنین شمشــیرگران 
و تفنــگ ســازان، رنگرزهــا، صرافــان، 
دواتگرهــا، صحافان و بــازار قنادها وجود 
داشته اســت که به دلیل توســعه شهر و 
ایجاد برخی از این صنــوف داخل محیط 
 شــهر، بســیاری از آن ها از بازارهای شهر 

خارج شدند.
قاســمی اظهــار کــرد: در دوران صفویه 
قرار بــود در تعداد محــدودی از حجره ها 
بــه تجــارت پرداختــه شــود، از این رو 
200 حجــره بیشــتر در زمینــه هنــر 
و صنایــع دســتی و تجــارت آن وارد 
نشــد، اما بــازار اصفهــان از دوره پهلوی 
 اول بــه بعــد گســترش چشــمگیری 

پیدا کرد.
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البته نباید 
فراموش کرد که بهبود 
شاخص فضای کسب 

و کار تنها در اختیار 
دولت نیست بلکه 

منوط به همبستگی 
و همکاری سه قوه 

مقننه، مجریه و 
 قضاییه
 است.

      عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: تعلل ها و گفت وگوهای بی نتیجه برای واقعی سازی 
قیمت خودرو باعث شده که در نیمه اول امسال دو خودروساز اصلی بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان ضرر کنند.
    معاون عمرانی وزیر کشور گفت: 86 هزار طرح عمرانی نیمه تمام شهری و روستایی در کشور وجود 

دارد که کلنگ زنی برخی از آنها سبب اتالف منابع مالی شده است.
    معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از اقدامات گسترده این بانک برای ثبات بازار 

ارز خبر داد و یکی از این اقدامات را ایجاد ساز و کاری برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور دانست.
    اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد: با پیگیری  های فراوان با گمرک، محدودیت های اخذ ضمانت نامه بانکی 

برای ترخیص کاال اصالح شد.
    یک مقام مسئول، از کاهش محسوس تولید لوازم خانگی در نیمه اول امسال خبر داد و گفت: هم اکنون 

کمبود تولیدات داخلی در این بازار وجود ندارد.
    وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه متاسفانه در سامانه کارا برای وام اشتغال روستایی با وحی منزل 

روبرو هستیم، گفت: روستاییان برای دریافت وام اشتغال روستایی پشت درهای بسته مانده اند.

این نــرخ بیانگــر میزان  
دسترســی  ســهولت 
 افــراد و بنگاه هــا برای

 راه انــدازی، تــداوم و 
گســترش کســب و کار 
است و می تواند معیاری 
برای ورود سرمایه گذاران 
داخلــی و خارجی در کســب و کارهای 
مختلف باشد؛ از این رو کشورها تالش می 
کنند تا با استفاده از همه توان خود شرایط 
کار را از طریق حذف مقــررات، کاهش 
بروکراسی، اعطای تســهیالت و ... برای 

فعاالن تسهیل کنند.

    شاخص های بهبود فضای کسب و 
کار چیست؟

 11 شاخص مورد نظر بانک جهانی برای 

تعیین رتبه کشــورها در رده بندی نرخ 
بهبود فضای کسب و کار شامل این موارد 

است:
شاخص »شروع کسب وکار« فرآیند، زمان، 
هزینه و حداقل ســرمایه موردنیاز برای 
راه اندازی یک شرکت مسوولیت محدود 

را اندازه می گیرد.
شــاخص »دریافت مجوزهای ساخت« 
که فرآیند، زمان و هزینه تکمیل مراحل 
اداری ساخت ساختمان و کنترل کیفیت 

و مکانیزم های ایمنی را اندازه می گیرد.
شاخص »دسترسی به برق« که فرآیند، 
زمان و هزینــه اتصال به شــبکه برق و 
اطمینان از عرضه برق و شفافیت تعرفه ها 

را اندازه  می گیرد.
شاخص »ثبت مالکیت« که فرآیند، زمان 
و هزینه واگــذاری دارایی  و کیفیت نظام 

اداری امالک را اندازه می گیرد.
شــاخص »دریافت اعتبار« که وضعیت 
وثیقه گذاری و نظام اطالعات اعتبارات را 

اندازه می گیرد.
شــاخص »حمایت از ســرمایه گذاران 
خرد« که حقوق سرمایه گذاران خرد را در 

مدیریت شرکت بررسی می کند.
شاخص »پرداخت مالیات« که پرداخت ها، 
زمان و تطبیق شرکت با قوانین مالیاتی را 

بررسی می کند.
شــاخص »تجارت فرامرزی« که زمان و 
هزینه صادرات کاالهای مزیت دار و واردات 

ماشین آالت را اندازه می گیرد.

شــاخص »اجرای قراردادها« که زمان و 
هزینه حل اختالفات اقتصادی و کیفیت 

پروسه های قضایی را اندازه می گیرد.
شــاخص »حل وفصل ورشکســتگی« 
که زمان، هزینــه، پیامد و نــرخ بهبود 
ورشکســتگی های اقتصــادی و قدرت 
چارچوب قانونی برای رسیدگی به موضوع 

ورشکستگی را بررسی می کند.
شــاخص »قوانین بازار کار« که انعطاف 
قوانین وکیفیت اشتغال را اندازه  می گیرد. 

       دژپسند ناجی فضای کسب و کار؟
حال فرهاد دژپســند به عنوان وزیر امور 
اقتصادی و دارایی وعده داده فضای کسب 
و کار کشور را به سامان خواهد رساند.  وی 
در اولین اظهار نظر خود در این خصوص 
گفته است: »اگر قدر سرمایه گذار داخلی 
را ندانیم سرمایه گذار خارجی هم نمی آید 
و این دو، دو بال هســتند. ســرمایه گذار 
اگر در انبوهی از موانع درگیر شــود اگر با 
موانع گمرکی، مالیاتی، بانکی روبرو شود، 
نمی تواند به هدف خود برسد، بهبود فضای 
کسب و کار با هدف برنامه ششم و وزارت 
اقتصاد خیلی فاصلــه دارد. نمی توان در 
یک جلســه بگوییم ۴00 مجوز کاهش 
یافته و آنها را از در خارج کنیم اما از پنجره 
بیایند. علت باال و پایین شدن رتبه کسب 
و کار ایران همین اســت. عــزم جدی از 
سوی دستگاه ها نیاز اســت.« در همین 
راستا دژپســند »تامین مالی اقتصادی« 

و »بهبود فضای کسب و کار اقتصادی از 
طریق تسهیل شرایط گمرکی« را از جمله 
نخستین برنامه های خود در وزارت اقتصاد 
عنوان کرده وعده داده است که بهبود این 
فضا را به عنوان یک اولویت در دستور کار 

قرار خواهد داد.
 به هر حــال بایــد منتظر مانــد و دید
 وعده های دژپســند تا چه اندازه رنگ و 
بوی واقعیت خواهند گرفــت و زمینه را 
برای بسط فعالیت های اقتصادی و جذب 

سرمایه گذار خارجی فراهم خواهد کرد.

    گام اول؛ اصالح مقررات
محمد ماهیدشتی کارشناس اقتصادی 
در این زمینه گفت: شاخص سهولت انجام 

کســب و کار بیشــتر تحت تاثیر اجرای 
اصالحات و مقررات است؛ مقرراتی که زمان 
و هزینه  رویه های مرتبط با کسب و کار را 
کاهش می دهند؛ در حالی در ایران سرعت 
اصالح مقررات پایین است که کشورهای 
دنیا به سرعت اصالحات مقررات را انجام 
می دهند و حتی کشورهای ضعیف تر از 
ما در اجرای اصالحات سرعت باالیی دارند.
وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته 
هزینه های کسب و کار بسیار پایین هستند 
اما در  کشور ما، هم زمان و هم هزینه های 
راه اندازی کســب و کار، آشکار و پنهان 
بسیار زیاد اســت؛ این در حالی است که 
 فضای کســب و کار تاثیر مستقیمی بر
 شــاخص های آزادی اقتصادی و رقابت 

پذیری دارد و در صورتی که فضای کسب و 
کار کشور مناسب نباشد این دو شاخص که 
نقش بیشتری در تشویق سرمایه گذاران 

دارند نیز وضعیت بدی پیدا می کنند.
به اعتقــاد این کارشــناس اقتصادی، در 
ایران یک چشــم انداز ثابت بــرای رویه 
های کســب و کار وجود نــدارد و تالطم 
های اقتصاد کالن، رویه های کسب و کار 
 را به شــدت تحت تاثیر منفی قرار داده 

است.
البته نباید فراموش کرد که بهبود شاخص 
فضای کســب و کار تنها در اختیار دولت 
نیســت بلکه منــوط به همبســتگی و 
 همکاری سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه

 است.

روند ُکند بهبود فضای کسب و کار؛

مسیری پرچالش پیش روی وزیر اقتصاد
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اولین رویداد استارت آپ ویکند سالمت روان الکترونیک برگزار می شود
اولین رویداد استارت آپ ویکند سالمت روان الکترونیک توسط مرکز مشاوره دانشگاه تهران با همکاری دفتر 

سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و دانشگاه های منطقه یک تهران برگزار می شود.
 اولین رویداد استارت آپ ویکند سالمت روان الکترونیک در تاریخ ۷ الی ۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ توسط مرکز 
مشاوره دانشگاه تهران با همکاری دفتر سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه 
های منطقه یک تهران برگزار خواهد شد.  این رویداد نوآورانه چند هدف را دنبال می کند. ایجاد زمینه ای جهت 

افزایش سطح سواد سالمت روان در میان دانشجویان،  ایجاد نشاط و سالمت اجتماعی در بین دانشجویان،  ترویج 
فرهنگ خالقیت، کار تیمی و کار آفرینی،  هم گام شدن سیستم دانشگاه با نوآوری های فناوری و ارتقاء خدمات 

الکترونیک به دانشجویان وایجاد زمینه ای برای گرد هم آیی دانشجویان رشته های مختلف فناوری اطالعات، از اهداف 
مهم راه اندازی این رویداد است. کاهش هزینه های خدمات سالمت روان و سایر هزینه ها با بهره گیری از فناوری های الکترونیک، و افزایش 

کیفیت و دسترس پذیری افراد به خدمات سالمت روان با بهره گیری از فناوری های الکترونیک از دیگر اهداف راه اندازی این رویداد مهم است.  
محورهای اصلی این رویداد، سواد سالمت روان و خودمراقبتی، آسیب های روانی اجتماعی )افسردگی، خودکشی، آزار و اذیت های سایبری، 

مصرف مواد و..(، مشاوره های الکترونیک، Game و سالمت روان، ابزارهای پیشگیری دیجیتال در حوزه روان ذکرشده است.
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استارتآپ

جلباعتمادمشتریدراستارتآپهایفینتکی

یافتنامااست؛حیاتیآنموفقیتبرایشرکتیکدرآمدیمدلچهاگر
ایویژهصورتبه،تکفینحوزهکارآفرینانبرایمناسبدرآمدیمدل

.استضروری

علت آن است که چنانکه پژوهش ها نشان می دهند، مشتریان به مدل های درآمدی 
کسب وکارهای مالی، مثال دریافت کارمزدهای باال که سود سرمایه گذاران را از بین 
می برد یا اجبار به استفاده از محصوالت خاص، به عنوان مهم ترین دلیل برای اعتماد 
نکردن به چنین کسب وکارهایی اشــاره می کنند. بنابراین به دست آوردن اعتماد 

مشتری به صورت کامال ویژه ای برای شرکت های فین تکی مهم است.
نتیجه؟ واقعیتی که باید توسط استارت آپ های فین تکی پذیرفته شود این است که آنها 
مجبورند نه  تنها روی ساختن یک مدل درآمدی تمرکز کنند، بلکه باید مدل درآمدزایی 

پایداری خلق کنند که باعث اعتمادزایی شود.
با در نظر داشتن این حقیقت، شبکه امیدیار و اولیور وایمن گزارش جدیدی را با عنوان 
»پی ریزی بنایی جدید در فین تک: مقدمه ای بر مدل هــای درآمدی ارزش آفرینی 

که اعتماد می آورند« منتشــر کرده اند که به بررسی روش های 
درآمدی ۳۵۰ اســتارت آپ فین تک می پردازد و به صورت خاص 
روی ۸۰ شرکت متمرکز است که بازار انبوه خدمات و محصوالت 
مالی متمرکز بر مشتری نهایی )در برابر بازار مشتریان با توان مالی 

باالتر( را هدف قرار داده اند.
براساس این گزارش، اغلب این کسب وکارها درآمد خود را از دریافت 
کارمزد از مشتریان کســب می کنند. اما به یک دلیل آنها در مورد 

قیمت گذاری خود بسیار صریح عمل می کنند.
به گفته سارا مورگنشترن، مدیر بخش سرمایه گذاری امیدیار آنها 
نه تنها برای افزایش شــفافیت، بلکه برای تاکید بر ارزشی که خلق 
می کنند این قدر زیاد در مورد کارمزدهایشان صریح اند تا به مردم نشان 

بدهند چرا از رقبای شان بهتر هستند.
این به  معنی تشریح و کمی سازی منافع ناشی از استفاده از محصول 
یا خدمت آنهاســت؛ هر چیزی از کاهش اســترس مشتری در مورد 
محصوالت و خدمات مالی گرفته تا کمــک به اجتناب از کارمزدهای 

ناشی از تاخیر در پرداخت تا پس انداز بیشتر پول.
برخی از استارت آپ های فین تکی به مصرف کنندگان قدرت بیشتری در مورد چگونگی 
خرج کردن پول های خود را می دهند. به عنوان مثال اسپایریشــن که یک موسسه 
خدمات سرمایه گذاری مبتنی بر موبایل و دغدغه مند در زمینه چالش های اجتماعی 
است یک مدل »پرداخت آنچه عادالنه می دانید« را برای هر گونه پرداخت از دریافت 
موجودی حساب بانکی تا پرداخت های مربوط به صندوق های سرمایه گذاری مشترک 

را ارائه می کند.
به گفته مورگنشــترن این اســتارت آپ ابزارهای کنترلی بیشــتری را در اختیار 
مصرف کنندگان قرار می دهد و سپس آنها را با انتخاب های پیش رویشان تنها می گذارد؛ 

اینکه آیا چیزی که دریافت کرده اید به اندازه کافی ارزشمند است؟
در برخی موارد نیز استارت آپ ها درآمد خود را از کسب وکارهای دیگر کسب می کنند؛ 
مثال از طریق دریافت پول بابت تبلیغات یا ارجاع مشتری به یک وام دهنده یا حتی 
یک فروشگاه خواربارفروشی با فروش جایگاه تبلیغاتی یا تبلیغات مبتنی بر پرداخت، 

براساس کلیک.
به عنوان مثال استارت آپ پراپل اپلیکیشنی دارد که به دریافت کنندگان کوپن غذای 

رایگان دولتی )فود استمپ( اجازه می دهد تا از منافع این کوپن ها بهتر استفاده کنند. 
در عین حال اپلیکیشن پراپل به این گونه افراد اجازه می دهد تا به کوپن های تخفیف 
فروشگاه های خواربارفروشی در کنار مجموعه ای از آگهی های شغلی دسترسی داشته 
باشند. چنین شبکه ای از شرکای ارجاع دهنده به این اپلیکیشن اجازه می دهد تا نه تنها 

به نیازهای مالی کاربران خود پاسخ دهد، بلکه برای شرکت هم درآمدزایی کند.
شرکت های دیگر به سراغ کارفرماها یا ســازمان های دولتی رفته اند که می توانند از 
اســتفاده مصرف کنندگان از ابزارهای مالی آنها بهره مند شوند. مثال یک اپلیکیشن 
می تواند به کارمندان کمک کند تا از مزایای کسور قانونی حقوق پیش از کسر مالیات، 
بیشتر منتفع شــوند. به این ترتیب، پول بیش تری را پس انداز کنند و در نتیجه در 

مدیریت مالی زندگی خود کارآمدتر شوند.
پژوهشگران همچنین متوجه این موضوع شدند که برخی از استارت آپ های فین تک 
در برخی از موارد، از داشتن یک منبع درآمدی به سوی داشتن چندین منبع درآمدی 
تغییر رویه داده اند. به گفته خانم مورگنشترن، این شرکت ها به صورت متوسط، دو برابر 

شرکت هایی که تنها یک منبع درآمدی داشتند سرمایه جذب کرده اند.

سایریافتههایاینتحقیق
حدود سه چهارم کارآفرینان فین تکی بر یک منبع درآمدی مانند دریافت مستقیم 
کارمزد از مشتری متکی هستند. یک چهارم باقی مانده از شرکت های مورد بررسی 

دارای چندین منبع درآمدی هستند.
۶۵ درصد استارت آپ های فین تکی به صورت مستقیم از مشتریان خودشان کارمزد 

ارائه خدماتشان را دریافت می کنند.
استارت آپ هایی که تا به  امروز بیشترین سرمایه را جذب کرده اند، یک نسخه ارزان تر 
و اغلب بهتر از یک محصول مالی موجود در بازار را ساخته اند که مشتریان از قبل بابت 
آن پول پرداخت می کرده اند؛ نه اینکه یک راه حل جدید همراه با یک پیشنهاد ارزش 

ناآشنا ارائه دهند.
نکته آخر اینکه حوزه فین تک عمال از نظر وجود فرصت های کارآفرینی آماده انفجار 
است. مورگنشترن به تحقیقاتی اشاره می کند که مطابق آنها تنها ۳۰ درصد از مردم 
آمریکا از نظر مالی خوشحال اند؛ یعنی هیچ مشکلی با محصوالت و خدمات مالی مورد 
استفاده خود، از پرداخت قبوض تا پس انداز برای بازنشستگی، ندارند. این یک چالش 

اجتماعی واقعی و البته یک فرصت بازاری بالقوه است.

اما چطور می توان این کار 
را به طور موثر و کارامدی 

انجام داد؟
صحبت با همــه  افراد در 
مــورد عوامــل مختلفی 
که بر رضایت شــان تاثیر 
ســپس  و  می گــذارد 
جمع آوری این اطالعات، بســیار زمان بر 
است. اگر چه ممکن است تا حدودی بدانید 
که احساس افرادتان نسبت به شاخص های 
رضایت چیســت؛ مواردی مانند حقوق و 
بسته های مزایا، سطح پشتیبانی و آموزش 
ارائه شده و شــیوه  مدیریت مشاجره ها و 
مشکالت. اما گفتن این مساله آسان نیست 
که آیا برداشت شما نشان دهنده  نگرش  
اکثریت افرادتان اســت یا تنها بازتابی از 

نگرش های اقلیتی پرنفوذ است.
از سوی دیگر، انجام یک نظرسنجی روش 
بســیار خوبی برای تعیین میزان رضایت 
کلی کارمندان اســت. شــما با بررسی 
موارد مهم و تاثیرگذار بــر روی رضایت 
شغلی، به کارکنان خود امکان می دهید 
تا عالوه بر بازخوردهای مثبت، نگرانی ها و 
ناکامی هایشان را هم بیان کنند. با استفاده 
از اطالعاتــی که جمــع آوری می کنید، 
می توانید به برنامــه ریزی گفت وگوهای 
هدفمندتر و متمرکزی در مورد رضایت 
کارمندان بپردازید. بــه عالوه، می توانید 
مشــخص کنید کــه آیا ســطح فعلی 
رضایتمندی باید حفظ شود یا افزایش یابد 

و چگونه باید این کار را انجام داد.

رضایتنظرسنجیازاستفاده.۱
شغلیکارمندان

برای بهره  حداکثری از نظرســنجی های 

میــزان رضایــت کارمنــدان، نباید این 
بررسی ها را یک بار در سال یا هر چند سال 
یک بار انجام دهیــد. وقتی محیط تغییر 
می کند، نگرش افــراد نیز تغییر می کند. 
اکثر سازمان ها پس از تغییری چشمگیر یا 
وقتی با مساله ای در رابطه با روحیه یا حفظ 
کارکنان مواجه می شــوند، تازه به انجام 
اولین بررسی شان تمایل نشان می دهند. 
اما کلید موفقیت بلندمدِت این بررسی ها، 
پیگیری آنها و پایش مرتب میزان رضایت 

کارکنان است.
این نظرســنجی ها، تصویری لحظه ای از 
احساس افراد در نقطه  مشخصی از زمان 
در اختیار ما می گذارند. تعامالت روزمره، 
احساس افراد را تغییر می دهند همان طور 
که اقداماتی که برای بهبود وضعیت انجام 
می دهید نیز موجب تغییر احساسات آن ها 
می شوند. برای بیان این مساله که چیزها 
بهبود یافته اند و اینکــه اقدامات تان موثر 
واقع شده است، باید بررسی را تکرار کرده و 
به اتخاذ عمل و بررسی مجدد به طور مداوم 
ادامه دهید تا سطح رضایت افراد را پیوسته 

بهبود ببخشید.
و البته هــر بار که اطالعــات جمع آوری 
می کنید، در واقع باید اقدامی متناسب با 
آن انجام دهید. این کار تضمین می کند که 
شما منابع را هدر نمی دهید و به کارمندان 
نشان می دهد که پاسخ های آنها ارزشمند 
بوده و برای انجام کاری مورد استفاده قرار 
خواهند گرفت. اگر نظرســنجی رضایت 
شغلی انجام دهید، ولی بعد از آن اقدامی 
نکنید، فقط افرادتان را آزرده می کنید و 

موجب بدبینی آنها می شوید.

رضایتهاینظرسنجیایجاد.۲
شغلیکارمندان

هیچ دو سازمانی شبیه به یکدیگر نیستند، 
پس هیچ دو بررســی ای نیز نباید مشابه 
باشند. می توانید کار خود را با پرسش های 
عمومی شروع کنید، اما باید پرسش نامه را 
به صورت تطبیقی در آورید تا متناسب با 

افراد، فرهنگ و انتظارات تان باشد.
بررســی های مربوط به نگــرش عمومی 
کارمنــدان در چهــار حــوزه  کلیدی 

سازمان دهی می شوند:

ارتباطات:مدیران سازمان تان چقدر با 
افراد ارتباط خوبی برقــرار می کنند؟ آیا 
سیســتم های کافی بــرای فراهم کردن 

اطالعات وجود دارند؟
پیشرفتوحمایت:سازمان شما چگونه 
به فراهم ســاختن فرصت های آموزش، 

ترقی و پیشرفت متعهد است؟
فرهنگ:کارمندان تان محیط کارشان را 

چگونه توصیف و ادراک می کنند؟
پاداش: آیا به نظر افرادتان حقوق، مزایا و 

سایر پاداش هایشان کافی است؟

برای هر بخش، پرســش های ویژه ای بر 
اســاس نوع اطالعاتی که می خواهید به 

دست آورید طرح کنید.
موقع ایجاد بررسی تطبیقی، پرسش هایتان 
را با نیم نگاهی به هــدف طراحی کنید. 
ببینید چطور اطالعاِت جمع آوری شده 
در بررســی تان را تحلیل و از آن استفاده 
خواهید کــرد. پرســیدن، موجب ایجاد 
انتظاراتی برای تغییر می شود. برای مثال 
اگر به ایجاد روحیــه عالقه مندید، قبل از 
پرســش، فکر کنید با این اطالعات چه 

کاری می خواهید بکنیــد. در مورد زمان 
و منابع موجود برای تحلیــل داده ها هم 
فکر کنید. پرسیدن بســیاری از سواالت 
با پایان باز خوب اســت به شــرط آنکه 
آمادگی دســته بندی پاسخ های دریافت 
شده را داشته باشــید. سواالتی که پاسخ 
محدود دارند ممکن است جزییات زیادی 
در اختیارتــان نگذارند، اما تحلیل شــان 
بسیار ساده تر است. با استفاده از رویکرد 
برنامه ریزی »وارونه«، آمادگی بیشــتری 
برای رســیدگی به مســائل »چرایی« و 
»چگونگی« مربوط به بررســی خواهید 

داشت.
وقتی دلیــل انجام بررســی را می دانید، 
ارتباط موثرتری با کارمندان برقرار خواهید 
کرد. می توانید به آنهــا بفهمانید که چرا 
پاسخ هایشان مهم است و می توانید برای 
شیوه  به اشــتراک گذاری نتایج بررسی 
برنامه ریزی کنید. افرادی که این فرایند را 
درک می کنند، احتمال بیشتری دارد که در 
آن مشارکت کنند. در نتیجه افراد بیشتری 
بررســی را تکمیل می کنند و نتایج شما 

دقیق تر و معنی دارتر خواهد بود.
.۳برقراریارتباط

عالوه بر تهیه  نظرسنجی ها، باید بر روی 
برقراری ارتباط هم متمرکز شــوید. در 
صورت امکان در مورد نظرســنجی بحث 

کنید و سپس آن را تا جایی که می توانید 
ترویج کنید. تبلیغ بیــش از حد در مورد 
نظرســنجی، اعــالم نتایــج در آینده را 
دشــوار می کند. بنابراین پس از تکمیل 
نظرسنجی، تا جایی که ممکن است برای 
اعالم نتایج و کاری که می خواهید با آنها 
انجام دهید وقت بگذارید. با افرادتان سر 
بحث را باز کنید تا در مــورد اطالعات و 
پیگیری مســائل کلیدِی کشــف شده 
گفت وگو کنید. با استفاده از بررسی های 
نگرش کارمندان، در سازمان تان این پیام 
واضح را منتقل می کنید که می خواهید 
بدانید چه احساســی دارند و در ضمن به 
گرایش های مثبت و منفی نشان داده شده 

هم عالقه مند هستید.

پیگیری
نظرسنجی از کارمندان شما حوزه هایی 
که باید مورد توجه قرار گیرند را برجسته 
می کند و تایید خواهد کرد که چه چیزی 
را به خوبی انجــام می دهید. احتماال باید 
بررســی های زیادی انجام دهید تا حوزه  
مهم و خاصی را هدف قرار دهید؛ در غیر 
این صورت ممکن است مشکالتی متنوع 
در بخش یا در میــان گروه خاصی از افراد 
بیابید، که مواجهه با همه  آن ها دشــوار 

باشد.

این سه روش را امتحان کنید ؛

آیا کارمندانتان راضی اند؟

وایجادبامطمئنا
سوابقشناسایی

ورسیدگی،گذشته
مسائلحلنتیجهدر

بهشدهآشکار
،هابررسیاینواسطه
روحیه،رفتههمروی

.دادخواهدبهبودافراد
مطمئنافرادوقتی
آنهابهکهشوندمی

احتمال،دهیدمیگوش
داردوجودبیشتری
دربارهصراحتباکه

صحبتمختلفمسائل
.کنند

،کارمحلدرمثبتنتایجپسدرمحرکهنیرویترینمتداول
غیبتپایینمیزانونیروحفظباالینرخ،باالوریبهرهمانند

ازکارچهچیزیاست؟
کاربیشترراضیافراد.کارمحلدرباالرضایت:پاســخ
تعهدودارندانگیــزهخوبعملکردبرایآنهاکنند؛می

سازمانیشانباالست.
برقرارمهمیرابطهسازمانموفقیتوکارمندرضایتبین
استفادهوکارمحلدررضایتسطحبهبردنپیپس،است

.استخوبیایده،خودنفعبهاطالعاتآناز

،،
بررسینتیجهاینکهازفارغ

چهباشد،بایدشفافیتبیشتری
آتیاقداماتبرایوآوریددستبه

چندانجامازپسکاراین.کنیدریزیبرنامه
توانیدمیسپس.شودمیترآسانبررسی

گذشتبامهمپارامترهایآیاکهکنیدتعیین
.خیریااندیافتهبهبودزمان

زومیت
یـــادداشت
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ایراناستارتآپ
یـــادداشت

فضایملیمرکزرییس
مجازی:

ازاستفادهفکربهباید
رمزارزباشیم

رییس مرکز ملی فضــای مجازی 
در چهارمین همایــش تراکنش، 
مدیران تصمیم ساز را به استفاده و 
بهره برداری از بالک چین و رمزارز 

دعوت کرد.
ابولحســن فیروزآبادی در مراسم 
افتتاحیه چهارمین همایش تراکنش 
با اشاره به اینکه موضوع بالک چین 
در دنیا موضوع مهمی اســت و ما 
نمی توانیم نســبت به آن بی اعتنا 
باشیم، گفت: »باید به فکر استفاده از 
فرصت های بهره گیری از بالک چین 

و رمزارز باشیم.«
او با اشاره به نقدهایی که به استفاده 
از رمزارز می شــود، گفت: »برخی 
معتقدند استفاده از رمزارز موجب 
تضعیف حاکمیت ملی می شــود؛ 
اما باید در نظر گرفت که ملت ها را 
فقط دولت ها نمایندگی نمی کنند 
بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز 
نمایندگان ملت ها به شمار می آیند، 
ما باید این بسترها را تقویت کنیم تا 

وارد این فضا شوند.«
فیروزآبادی با مقایسه شبکه بانکی 
ایران و کشورهای توسعه یافته گفت: 
»به نظر می رسد فاصله شبکه بانکی 
ایران با کشورهای توسعه یافته در 
مقایســه با دو دهه گذشته بسیار 
بیشتر شده و شکاف عمیق تری ایجاد 
شده است. اگر بانک ها ما نتوانند وارد 
موضوعات جدید شوند سایزشان هر 
روز کاهش می یابد و این شکاف با 
غفلت از توسعه فناوری اطالعات هر 

روز بیشتر می شود.«
رییس مرکز ملی فضــای مجازی 
تاکید کرد که ما نباید در ایجاد یک 
پول بین المللی مانند گذشته توقف 
کنیم چرا که با روش های کالسیک 
نمی توان مشــکالت را رفع کرد. او 
ادامه داد: »هر چند کشــور را ما با 
روش های کالسیک اداره می کنیم 
اما برای رفع مشکالت باید نگاهی به 

روش های جدیدتر داشته باشیم.«
او گفــت: »مــا بایــد در ترکیب 
تکنولــوژی و حوزه های ملی بیش 
از پیش تالش کنیــم. بانک های ما 
باید بتوانند از تکنولوژی های جدید 
و فین تک ها بهره گیرند تا برخی از 
خدمات را گسترش دهند و شکاف 
ایجاد شده میان شبکه بانکی ایران و 

دنیا را جبران کنند.«
او با اشاره به تحریم های اعمال شده 
علیه ایران گفت: »حتما تحریم های 
ایجاد شده به کشور ضربه می زند و 
این تحریم ها بسیار برای کشور ما تلخ 
است؛ اما این تحریم ها به کل دنیا نیز 
ضربه می زند چرا که مغایر با اقتصاد 

آزاد و جهانی شدن است.«
او به نقش شــرکت های بزرگ در 
پیش روی دولت ها و کشــور اشاره 
 کرد و گفت: »همانطور که SMEها

 در توســعه صنعتی کشــور نقش 
قابل توجهــی دارند شــرکت ها و 
کمپانی های بزرگ پیشران کشورها 
به شمار می آیند. ما تا زمانی که که 
شرکت  های بزرگ خدماتی نداشته 
باشیم نمی توانیم بازیگر و حکمرانی 
ICT را برعهده گیریم. در شــرایط 
فعلی بزرگترین شرکت های فناوری 

اطالعات در اختیار آمریکاست.«
وی افزود: نباید توســعه ارتباطات، 
توسعه تراکنش ها و توسعه فرهنگی 
تحت یک میدان قوی متمرکز آمریکا 
قرار گیرد. شکل گیری استارت آپ ها 
و نوآوری می تواند در رشد اقتصادی 
موثر باشــد در اصل مــا باید عامل 

نوآوری را وارد اقتصاد کنیم.«

اکوموتیو
گــزارش

ISFAHAN
N E W S



Ali Qapu Palace (early 17th 
century onward)
The Ali Qapu Palace stands on 
the west side of the maidan (the 
great quadrangle at the center of 
Esfahan). Meaning ‘Sublime Portal’ 
or ‘Lofty Gate’, it served as the 
entryway to the vast complex of 
royal gardens stretching north-
south along the Chahar Bagh 
boulevard. Originally it was not 
connected to the arcades built 
around the maidan from 1590-95, 
but in the manner of many Safavid 
buildings, the plan was modified 
as the need arose, and the eastern 
facade of the building was extended 
to allow it to open directly onto 
the west side of the square. From 
the elevated talar, or portico, the 
Shah and his retinue could observe 
activities in the square. When the 
occasion demanded, the party 
could retire to the splendidly 
embellished interior housing 
seven distinct floors.The interior is 
covered with paintings attributed 
to Reza Abbassi, the court painter 
of Shah Abbas I. He and his pupils 
created naturalistic scenes which 
included depictions of human and 
animal forms—subjects usually 
prescribed in Islamic art, but 
commonly rendered during the 
Safavid era with its rich tradition 
of Persian miniature painting.It 
is worth comparing this building 
to the Chehel Soutoun pavilion, 
which is roughly contemporary. 
Both buildings make use of the 
talar portico and were used for 
receptions and entertainment.
Atashgah Fortress (built 3rd-6th 
centuries)
The Atashgah Fortress dates to 
the era of the Sassanid Empire, 
which ruled Iran and other regions 
for nearly 400 years before 
being overthrown by the Muslim 
expansion in the mid  7th century. 
The monument’s crowning feature 
is the small circular tower at the 

top of the hill (Maras or Marabin 
hill). It was likely used as a beacon 
tower or a military watch post, 
although it is locally known as the 
Burj-i Gurban (Tower of Sacrifice).
On the southern flank of the hill 
is a cluster of twenty buildings 
in various states of ruin. Several 
of them are built in the char taq 
(four arches) floor plan which 
is characteristic of Zoroastrian 
fire temples that were commonly 
found in the Sassanid empire. The 
fire temples, or atashgahs, housed 
sacred fires that were tended day 
and night by priests who wore a 
veil to prevent their breath from 
contaminating the sacred purity of 
the fire. Although the Zoroastrian 
state religion was supplanted by 
Islam in the mid  7th century, it 
would be several centuries more 
before Islam largely replaced 
Zoroastrianism and folk religions 
among the local population.
Chehel Sotoun (built 1647, 1706 
onward)
Chehel Sotoun is a pleasure pavilion 
built by Shah Abbas II (r. 1642-66) 
in the midst of a large park. The 
name of the pavilion, which literally 
means ‘Forty Columns’, derives 
from the illusion that the twenty 
columns of the front portico are 
doubled by the reflecting pool to 
the south. The building was initially 
constructed in 1647 and rebuilt in 
1706 following a major fire. Since 
the site is aligned with the axis of 
the maidan or central square of 
Esfahan, it may have been part of 
Abbas’ overall urban plan for the 
city.The original core the of the 
pavilion, at the rear, was erected 
with the somewhat novel feature of 
two iwans accessing the structure 
from the sides. These opened into 
a large triple-domed chamber. The 
next phase of construction saw the 
addition of two halls flanking an 
open pond. This formed an iwan-
like ensemble at the front of the 

building with a deep muqarnas 
vault decorated with Venetian glass. 
The final stage of construction 
concluded with the addition of a 
talar, or portico, of twenty columns. 
Since the twenty columns were 
added in the last phase, the building 
may not have acquired its present 
name until that point (though the 
word ‘forty’ also means ‘many’ 
in Persian, suggesting that the 
term ‘forty columns’ should not 
be interpreted quite so literally).
The most startling feature of the 
pavilion is the brilliantly painted 
interior, which in contrast to general 
Islamic design features a multitude 
of human figures, including several 
scenes of battle and audiences held 
by the Shah with rulers bordering 
the eastern portion of the empire.
Hammam-e Ali Gholi Agha Bath 
House (built the 18th century)
Bath houses have played an 
important ritual role in Islam since 
the earliest times, as cleanliness 
is an essential prerequisite of 
religious activities. The hammam 
thus came to serve a pivotal role in 
the daily lives of Iranian Muslims. 
As both men and women gathered 
there daily (at separate times), it 
became a space of social gathering 
as well. Services rendered there 
might also include massages 
and haircuts, including full-body 
depilation for women to comply 
with Islamic hygienic practice. 
Most hammams were located in 
densely populated areas near 
the local bazaar. Often they were 
constructed on the grounds of 
madrasas or hospitals supported 
by a waqf (endowment for 
financing religious institutions). 
In present times, the use of 
hammam has fallen off markedly 
as indoor plumbing became widely 
available. Many hammams in Iran 
are no longer used or have been 
converted to museums or even  
restaurants.
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Isfahan Azadi Hotel: Nice 
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Khanat 
Caravanserai: 
A Qajar Era 
Manument in 
Tehran

The Khanat caravanserai 
is one of the oldest 
monuments in the 
Iranian capital, Tehran, 
dating back to the Qajar 
era.The caravanserai 
used to host merchants 
and travelers in the past. 
The brick structure was 
constructed towards 
the end of the rule of the 
Persian King Naser al-Din 
Shah Qajar (16 July 1831 – 
1 May 1896) by the side of 
a road on the outskirts of 
Tehran. It was built on the 
eastern side of the then 
Amin al-Soltan Square.
The caravanserai can be 
seen on a map of Tehran 
drawn by Najm al-Malek 
back in 1930.
By the time the rule of 
Naser al-Din Shah Qajar 
was half way through, 
Tehran had been enclosed 
by a fence constructed by 
Safavid rulers in 1930. 
Afterwards, the fence 
was demolished and 
replaced with a new 
one in line with a city 
development plan, which 
saw Tehran expanded to 
bring the caravanserai 
within city limits.The 
Khanat caravanserai was 
the largest monument 
located in the old quarter 
of the city in central 
Tehran.The building’s 
architecture is inspired 
by Persian gardens. 
The caravanserai has a 
surface area of 10,000 
square meters. It has a 
total of 52 chambers, i.e. 
13 chambers on each side.
Khanat literally means 
“chambers,” and the 
reason the caravanserai 
is named “Khanat” is 
because it had a lot of 
chambers.
The monument was 
abandoned because of 
a blaze in 1978, and was 
reopened in 2010 to host 
Nowruz ceremonies.
After the building 
was reconstructed, it 
turned into a traditional 
restaurant featuring 
performances such as 
story-telling.
The outside of the 
caravanserai was 
converted into small 
shops selling pulses, 
medicinal herbs and 
spices. Later on, they were 
used as storage rooms.
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where to stay

Looking for a nice hotel with reasonable 
prices to stay in Isfahan? The 3-star Isfahan 
Azadi hotel may match your expectations. 
While you are staying at this hotel, you can 
easily navigate among most famous historical 
sites of Isfahan with less than five minutes 
drive. Naghsh-e Jahan Square, Hasht Behesht 
Palace, and Chehelsotoon Palace are some of 
these places. With little more touring down 
the city, you can reach Vank Cathedral and 
Mount Soffeh. Shahid Beheshti International 
Airport is about 25 kilometers away.
Isfahan is one of the most touristic cities in 
Iran.  The former capital of Persia in Safavid 
era has a lot to offer to its guests. Not only 
you can visit some world famous sites like 
Naghsh-e Jahan Square (UNESCO World 
Heritage Site), but the city itself has a lot to 
offer. Cultural aspects of the city such as accent 
and lifestyle make Isfahan worth visiting. 
Being near to tourists attractions in heart 
of the city makes it much easier for you to 
discover the beauty of Isfahan, the half of the 
world (as they say in the proverb). Also, it’s a 
good choice for business travelers as well.
Isfahan Azadi Hotel offers 38 different rooms 
such as twin, double, triple rooms, and suite 
on four floors. So, it’s a suitable choice for 
families. Not to mention that the hotel is 
kid-friendly. Hence, children under the age 
of 6 are free of charge (if they don’t use the 
service). The hotel has a safe box, 24-hour 
reception, luggage room, wake-up call service, 
and housekeeping service. Also, Azadi Hotel 
restaurant is on the ground floor, where you 
can try some local food. It’s a B&B hotel, so 
enjoy fresh free breakfast every morning.
As a 3-star hotel, Isfahan Azadi Hotel has 
a handful of room facilities and amenities. 
You will find indoor fridge (with free water), 
furniture, drawers, working desk, and closet 
in your room. Also, every room has a private 
bathroom that is equipped with Western 
toilet, free toiletries, shower, and sleepers. 
There are a TV set and phone in your room 
for your convenience. Don’t forget to use free 
high-speed Wi-Fi throughout the hotel to 
share your moments in Isfahan.
If you want to be close to historical sites of 
beautiful Isfahan while you are staying in the 
city, you can choose Isfahan Azadi Hotel. 

Nobahar Restaurant

where  to eat

FerTarran, Apucarana, PR: Good food and prices
We were staying at a hotel nearby and had dinner at 
this place twice. The food (traditional Iranian) is good, 
the servers are polite and most of the staff speaks 
some English. Prices are reasonable. Although there 
is nothing special about this restaurant, it is handy, 
tasty and clean.
Gazzagascoigne, Rome, Italy: Simple place, good food
The restaurant is located in the crowded Chahar Bagh 
Abbasi St, 10 minutes by walking from Naqsh-e Jahan 
Square. It is in a basement with modern furniture, 
good staff (nice and friendly) and good service (fast). 
They offer a menu with many traditional Iranian 
dishes (khoresh and soups very recommended!), 
low prices. It is not an elegant restaurant but if you are 
looking for a simple/relaxing dinner and traditional 
food this is the right place for you!
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in the mid  7th 
century. 
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A ship carrying 72,000 tons of 
bulk corn from Brazil arrived 
and unloaded in Chabahar’s 
Shahid Beheshti Port on 
Thursday.
According to the director of 
Sistan-Baluchestan Ports and 
Maritime Organization, this was 
the largest vessel to ever dock at 
this southern Iranian strategic 
port. 
“Upon the completion of the 
unloading phase, the cargo will 
be sent to local destinations,” 
he said. 

Abbas Azarpaykan, deputy 
for Technical and Engineering 
Department of Sistan-
Baluchestan Ports and Maritime 
Organization, announced 
that the country’s highest 
marine control tower will be 
constructed at Chabahar Port 
in the near future, Financial 
Tribune reported.
The first phase of the strategic 
Iranian port developed in 
cooperation with India was 
inaugurated by Iran’s President 
Hassan Rouhani on Dec. 3.

Islamic Republic of 
Iran Customs Ad-
ministration (IR-
ICA) said that im-
ports of oily seeds 
into the country in 
the seven months 
of the current Ira-
nian calendar year 
(March 21 – Oct. 
21) registered a 
considerable 22 
percent hike.
Statistics show 
that 10,450,000 
tons of basic 
goods, valued at 
$5.343 billion, 
were imported 
into the country in 
the same period.
Corn, rice, oily 
seeds, drugs and 
medicine, edibles, 
red meat, soybean, 
barley, fertilizer, 
sugar, lump sugar 
and wheat were of 
the basic products 
that were import-
ed into the country 
in the same period.
Corn is the table 
topper in the list 
of basic goods 
imported into 
the country in 
the same period. 
In this regard, 
4,766,000 of corn, 
valued at $1.118 
billion, were im-
ported into the 
country, record-
ing a significant 21 
percent growth as 
compared to the 
same period of last 
year.
In the same period, 
1,788,000 tons of 
oily seeds, valued 
at $924 million, 
were imported 
into the country, 
showing a signifi-
cant 22 percent 
growth in terms of 
value.
About 90 percent 
of goods imported 
into the customs 
offices are dis-
charged in less 
than three days, 
IRICA added.
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Largest Ever Bulk Carrier Docks at 
Iran’s Chabahar Port

During the meeting held at the TCCIM 
headquarters, the two sides reviewed 
workings of mechanisms devised 
to conduct trade relations during 
sanctions, TCCIM’s website reported 
on Wednesday.
After US President Donald Trump 
unilaterally withdrew from Iran’s 
nuclear deal with world powers in 
May, he vowed to reimpose stringent 
sanctions against Iran, the second 
tranche of which came into effect on 
Nov. 5 targeting Iran’s banking and 
oil sectors.
During the meeting, Khansari 
stressed that the US sanctions may 
present a new window of opportunity 
for Iran-India ties, saying they must 
focus on banking and financial 
cooperation, Financial Tribune 
reported.
Referring to the fact that the key 
Chabahar Port, developing in close 
cooperation with India, has been 
exempted from US sanctions, the 
TCCIM chief said the two sides must 
capitalize on this opportunity.
“Sanctions create many problems, 
but they have also created this 
opportunity for us to be able to tap 
into neglected capabilities and 
capacities,” he said.
The private sector representative 
also pointed out that India has been 
granted temporary exemption 
to import Iranian oil, saying a 

mechanism must be devised through 
which Iran can import goods via 
barter and also have access to third 
parties.
Khansari said the Tehran Chamber is 
conducting studies on regional trade 
partners, including India, to see how 
much of its import and export needs 
it can meet through which country 
and how.
The Indian ambassador provided the 
private sector representative with 
a list of goods Iran can import from 
India.
The list, he said, has been devised by 
the Indian Embassy and categories 
goods based on dollar value. He added 
that about 1,000 goods suitable for 
Iran-India trade under the current 
circumstances have been identified.
“Fortunately, trade based on the 
national currencies of the two 
countries has become a clear and 
transparent mechanism, so Iran can 
meet a portion of its important needs 
by using India’s rupee,” Kumar said.
He explained that India can import 
300,000 barrels of crude oil per day 

for the next six months from Iran 
based on the US exemption, and half 
that money will be wired to accounts 
belonging to Iranian banks in Indian 
banks in rupees. 
Iran can, in turn, purchase essential 
goods such as food, medicine and 
humanitarian trade goods that are 
exempt from sanctions.
“The money can also be used by 
the Iranian Embassy in India or by 
Iranian students studying in Indian 
universities, or by Iranian companies 
investing in India,” the ambassador 
said.The remaining half of the oil 
money may be exchanged into euros 
or other foreign currencies for Iran 
to receive and transfer, Kumar added, 
noting that a mechanism will be 
required to do this if the money is to 
be transferred out of India.
The ambassador said based on 
sanctions regulations of the Office 
of Foreign Assets Control of the US 
Treasury Department, humanitarian 
trade goods and other goods not 
subject to sanctions should not 
technically run into any trouble.

 Pak ex-envoy sees bright future 
of Iran, Pakistan energy ties
Former Pakistani ambassador to Iran says future of 
Iran-Pakistan energy ties is very bright as the Islamic 
Republic with its surplus energy resources can help 
Pakistan overcome its energy woes in a most feasible 
manner.
In an exclusive interview with the Islamic Republic 
News Agency (IRNA) Asif Ali Khan Durrani said 
Pakistan along with completing Iran-Pakistan (IP) 
gas pipeline project should also purchase electricity 
from neighboring Iran. 
“With Iran we have permanent relations and we 
have a proud history of having strong relationship, 
both the countries have always stood by each other,” 
he said. 
He said Iran and Pakistan have been together not only 
on bilateral issues, but they have been together on 
regional and international issue and there has been 
close coordination between the two countries. 
“So I can say that irrespective of governments in 
Pakistan and Iran, we have historical relationship, we 
have commonality in religion, culture and language, 
I can say with confidence that relationship has 
flourished to a satisfactory level and we can expand 
it further and in this regards sky is the limit,” the 
analyst said.
*** No hurdle in expansion of ties with Iran
He was of the view that there is no hurdle in 
expansion of ties with Iran and our foreign policy is 
not changed with the change of the government in 
Pakistan. “Especially in neighborhood when you have 
history of relationship with Iran, I don’t think there is 
going to be any change in our ties with Iran,” he said.
“Yes there will be a change for positive purposes 
which I can anticipate,” he said. Asif Durrani went 
on to say there is no reason that even in difficult 
circumstances both Iran and Pakistan would not 
stand by each other.
***Iran-Pak cooperation in energy sector imperative 
for bilateral ties 
The former diplomat added, ‘There have been 
pressures on Iran-Pakistan (IP) gas pipeline project, 
even when we were negotiating and the agreement 
was not signed, there was the American pressure 
but despite that pressure we signed it in Chabahar 
and I myself went to Chabahar and I was present in 
the ceremony.’
“I am positive that it is taking a while but ultimately 
we will have Iranian gas here,” he said. The analyst 
said the IP is a very doable option, very practical 
option, and not only gas but purchasing electricity 
from Iran is a very feasible option for Pakistan. 
He said Iran has surplus electricity and the country is 
also ready to give 3500 MW to Pakistan so this should 
be negotiated. “I am sure the new government would 
also look into that,” he said. 
He added Iran and Pakistan should have greater trade 
and give preference to each other as trade is a big 
source of prosperity. 

 Outgoing Indian ambassador 
to Tehran, Saurabh Kumar, met 
with president of the Tehran 
Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and 
Agriculture Masoud Khansari 
to discuss ways of continuing 
Iran-India trade relations under 
reimposed US sanctions.

Officials Discuss Continuing Iran-
India Trade Under Sanctions

news

Sukhoi to Reconsider Sales to Iran
 The Russian company Sukhoi Civil Aircraft will get back to 
the issue of selling Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) jets to Iran 
after reducing the share of US components in the plane to 
under 10%, the firm’s president, Alexander Rubtsov, said on 
Thursday.
The two countries signed memorandums of understanding in 
April on the sale of 40 SSJ-100s by 2022 but the US decision to 
reimpose sanctions on Iran made it hard for Russia to obtain 
US-made components for the jets, Sputniknews.com reported.
“We have firmly decided to deny supplies of jets to Iran under 
the current circumstances when 22% of the [jet’s] equipment 
are produced in the United States … When we reach the level 

of less than 10%, we will return to this issue,” Rubtsov said at 
a press conference during the BIAS-2018 airshow in Bahrain.
The SSJ100 is a twin-engine plane made by Russia’s Sukhoi Civil 
Aircraft Company. It can carry up to 98 passengers and fly at a 
distance of up to 2,470 miles. The jet made its maiden flight in 
May 2008, Financial Tribune reported.
The CEO of Iran’s flag carrier recently said Iran Air is open to 
offers made by any planemaker that can sell airplanes to Iran 
without being obliged to obtain licenses from US Treasury’s 
Office for Foreign Assets Control
“We will review any offer made by anyone who is capable of 
meeting our demand for new airplanes … We have held talks 
with Russia’s Sukhoi and other non-European planemakers,” 

Ministry of Roads and Urban 
Development’s news service 
quoted Farzaneh Sharafbafi 
as saying. 
The flag carrier hoped to 
make progress in its fleet 
renewal plans following 
the lifting of sanctions 
against Iran in early 2016. 
Iran Air signed contracts 
shortly after the landmark nuclear 
deal for 80 Boeing jets, 100 Airbus jets and 20+20 ATR  
turboprops. 

Referring to the fact 
that the key Chabahar 

Port, developing in 
close cooperation 

with India, has been 
exempted from US 

sanctions, the TCCIM 
chief said the two sides 
must capitalize on this 

opportunity.

Oilseeds 
imports 
volume at 
22% growth 
in seven 
months

Iran-Turkey Bilateral Trade Expected 
to Get Boost Despite Sanctions
Trade between Iran and the neighboring Turkey stood at around $8 
billion in the first half of 2018 and is estimated to reach $12 billion 
by the fiscal yearend (March 2019), the chairman of Iran-Turkey 
Chamber of Commerce said.“During the difficult times when Iran faced 
sanctions and when economic restrictions imposed on the country 
were tightened in 2012, Tehran-Ankara trade reached $22 billion. After 
Iran’s nuclear agreement with world powers, the figure dropped to 

around $11 million. But with the [recent] reimposition of US sanctions 
against Iran, commercial interactions between the two sides will once 
again experience an uptrend,” Reza Kami was also quoted as saying by 
IRNA.According to Anadolu Agency, in 2017, bilateral trade between 
Turkey and Iran totaled $10.7 billion, up nearly 11% year-on-year.In 
the first nine months of 2018, trade volume was at $7.5 billion, Financial 
Tribune reported.Turkey mainly exports gold, steel profile, automotive 
spare parts, fibreboard and land transportation vehicles to Iran while 
it purchases raw petroleum materials, natural gas, plastics in primary 
forms, metals (other than iron) and organic chemicals from Iran.



Iran calls for release of all border 
guards
Iran Interior Ministrer Abdolreza Rahmani Fazli 
called for releasing all Iranian abducted border 
guards.
'Iran is ready for establishing cooperation with 
Pakistan for conducting operation to confront 
outlaws inside Pakistan,' Rahmani Fazli told 
reporters on Saturday.
The Pakistan government has so far maintained good 
cooperation with Iran, he added.
Fourteen Iranian Basij (volunteer forces) and border 
guard forces were abducted by terrorists in Mirjaveh 
border point with Pakistan in Sistan-Baluchestan 
Province on October 15.
Five of the guards were freed on Thursday, IRGC 
commander Major General Mohammad Ali Jafari 
earlier said.
He said the hostage takers are trying to have a number 
of their political criminals released but basically it 
will not be wise for the Islamic Republic of Iran to bow 
to the demand.
Fazli also urged the Pakistan government to reinforce 
security cooperation at border points.
Referring to negotiations with his Pak counterpart, 
he said Pakistani minister vowed to maintain security 
cooperation.
Iran and Pakistan have joint committees on border 
security to perform joint intelligence operations at 
common border points, he reiterated.
Iran urges UN Secretary General to 
take stance against US
At the end of his mission in the UN on Friday, 
Ambassador and permanent representative of the 
Islamic Republic of Iran, Gholam Ali Khoshroo held a 
meeting with UN Secretary General Antonio Guterres.
During his farewell ceremony, Mr. Khoshroo called on 
Antonio Guterres to take an official stance against the 
US law-breaking and the re-imposition of sanctions 
on Iran.
During the meeting, they also discussed the most 
important regional and international issues.
Referring to US’ unilateral withdrawal from the 
nuclear deal known as the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) and threatening member states 
for cooperation with Iran, Mr. Khoshroo said, “It is 
unprecedented that a permanent member of the 
UN Security Council penalize the other members 
of the UN for remaining committed to the council’s 
resolutions”.The Iranian envoy also described Saudi-
led attacks on Yemen as a profound humanitarian 
catastrophe, calling for an end to the devastating war 
and start of the process of political reconciliation 
among the concerned parties Guterres, for his part, 
stressed on the need for multilateralsm in the face 
of international challenges, hoping that the war on 
Yemen come to an end soon.At the end of the meeting, 
Khoshroo presented an Iran-made tableau carpet 
featuring Guterres’ portrait to the UN secretary 
generalGuterres welcomed the exquisite present, 
admiring Iran’s arts including painting, architecture 
and carpet weaving.

Iran, Iraq can ramp up trade to 
20$bn: Rouhani

President Rouhani made the 
remarks in a press conference 
with his Iraqi counterpart 
Barham Salih on Saturday in 
Tehran, which was held after 
their bilateral meeting earlier 
that day.
The Iranian president 
maintained that the two sides 
held talks on electricity and gas 
swap, as well as cooperation 
on petroleum products and 
oilfield exploration and 
extraction.
The Shalamcheh-Basra 
railway is ready to come on 
stream, and the Iranian side 
is ready to carry out its side 
of the project together with 
the help of measures taken 
by Iraq’s Ministry of Finance, 
said Rouhani, adding that the 
35km-railway will facilitate 
transport for the people of both 
countries.
Rouhani said the two sides also 
talked about environmental 
issues, noting the dust storms 
in western and eastern borders 
that need joint cooperation 
to be resolved. He added that 
Iraqi President Barham Salih 
has vowed to follow up on those 

environmental issues.
We reached an agreement to 
establish a free trade zone 
between the two countries, 
Rouhani added.
He further maintained that the 
two sides conferred on regional 
issues, saying the two believed 
that stability and security in the 
region will benefit all people, 
and there is no need for foreign 
interference in regional affairs.
The Iraqi president, for his 
part, highlighted that Iraq 
would never forget Iran’s 
support in defeating terrorism 
in the country.
After the military defeat of 
ISIL, Iraq has ahead of itself 
the two important objectives 
of ‘reconstruction’ and 
‘strengthening of political 
stability’, he added.
President Salih maintained 

that the realizaion of these 
two goals requires political 
and economic measures and 
reforms, as well as stable 
conditions in the region.
It is time for the formation of a 
new regional order which can 
be in the interest of all regional 
states, President Salih stressed, 
adding that Iraq attaches high 
significance to Iran’s role and 
place in this new regional 
order.
He further voiced hope that 
the implementation of joint 
projects such as railway 
connections between Iran 
and Iraq could provide the 
necessary condition for Iraq 
to play a more active role in 
the region, and allow other 
countries in the region to form 
relations based on mutual 
interests.

Iranian President Rouhani 
said Sat. that the current 
economic transactions 
between Iran and Iraq stands 
at about 12$ billion, which can 
be boosted to 20$ billion with 
further cooperation.

 Alireza Jahangiri, the Iranian 
ambassador to The Hague, said that 
the United States will be ultimately 
compelled to change its bullying policy 
against all countries across the world.
Speaking at Leiden University, the 
oldest university in the Netherlands, 
on Friday, Iranian ambassador to The 
Hague Alireza Jahangiri said the US’ 
unilateral withdrawal from the Iran 
nuclear deal, known as the JCPOA, as 
well as the country’s violation of other 
international commitments, have killed 
trust in the efficacy of diplomatic efforts, 

and are considered a threat to global 
security.
“With the current isolation of the United 
States in the world, and the country’s 
repeated use of force and pressure 
against all other countries, the US will 
be ultimately compelled to change its 
bullying policy,” said Jahangiri.
He noted that Iran, as one of the biggest 
victims of chemical attacks, has an 
active role at the Organisation for the 
Prohibition of Chemical Weapons 
(OPCW) in The Hague.
He went on to add, “terrorist groups 

in Syria, with help from the White 
Helmets, have falsely incriminated 
Syrian government forces of having used 
chemical weapons in a bid to compensate 
for their own losses. Such allegations, 
even before they could have a chance to 
be investigated and verified, have been 
used as a pretext for US’ unlawful attacks 
on Syria.”
Jahangiri then discussed the grievous 
humanitarian situation in Yemen, 
saying the situation is the result of Saudi 
Arabia’s insistence on the wrong policy 
of opting for a military approach, foreign 

interference, 
and a lack of serious efforts by 

the West due to their financial benefits 
from selling weapons to Saudi Arabia.
“If Iran’s proposals for a Yemeni-
Yemeni settlement had been taken into 
account, we wouldn’t be witness to this 
humanitarian crisis now,” he added.

US will be compelled to change bullying policy: envoy  
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Iran Parliament Preparing 
Package to Counter US 
Sanctions
The Iranian Parliament’s Economic Commission is 
drawing up a package of measures to deal with the 
sanctions the US has imposed on the country after 
withdrawing from the 2015 Iran nuclear deal, a lawmaker 
said.
Speaking to Tasnim, Chairman of the Economic 
Commission Mohammad Reza Poor Ebrahimi said 
his commission has held several meetings with 

representative of the Central Bank of Iran, Economy 
Ministry, and insurance and shipping companies to 
prepare the anti-sanctions plan.
He said the package has been finalized with the assistance 
of the Parliament’s Research Center and academic and 
research centers.
According to Poor Ebrahimi, it includes measures to 
counter the US sanctions against the shipping industry, 
insurance companies and basic commodities.
The US government imposed the second round of 
sanctions on Iran on November 4.
On May 8, the US president pulled his country out of the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), the nuclear 

deal that was achieved in 
Vienna in 2015 after years 
of negotiations among 
Iran and the Group 1+5 
(Russia, China, the US, 
Britain, France and 
Germany).
The US had announced 
plans to drive Iran’s oil 
exports down to zero, but 
backed off from its policy 
and granted waivers to at least 8 
countries that import Iranian oil.

Tehran and Astana 
agreed to issue one-
year visas for drivers 
of Kazakhstan's 
t r a n s p o r t a t i o n 
companies.
The agreement was 
reached in a meeting 
between senior Iranian 
and Kazakh officials 
on the sidelines of the 
8th Iran-Kazakhstan 
Consular Consultative 
Meeting.
During the meeting, the 
two sides also underlined 
enhancing consular 
cooperation between the 
two countries.
The senior Iranian and 
Kazak officials also 
exchanged views on 
protecting the rights 
and interests of the two 
countries' citizens.
In a relevant 
development on August 
12, Iranian President 
Hassan Rouhani and 
his Kazakh counterpart 
Nursultan Nazarbayev 
met in Kazakhstan 
and conferred on 
ways to increase 
economic cooperation, 
emphasizing the need 
for both countries to use 
national currencies for 
trade instead of dollar.
Tehran and Astana can 
take more effective 
steps on the path 
of development of 
bilateral relations by 
establishment of more 
brokering ties and 
using their national 
currencies," President 
Rouhani said during the 
meeting on the sidelines 
of leaders of Caspian Sea 
littoral states' summit in 
the Kazakh port city of 
Aqtau on Sunday.
He also underscored 
the necessity for 
strengthening banking 
relations between 
the two countries to 
further expand bilateral 
economic ties.
"The capacities of 
Iran and Kazakhstan 
in different sectors, 
specially in the field 
of transit, can be 
complementary to each 
other as Kazakhstan may 
be linked to the Southern 
waters through Iran, and 
Iran can be connected to 
China via Kazakhstan," 
Rouhani said.
Nazarbayev, for his 
part, said that trade 
ties between Iran 
and Kazakhstan have 
considerably increased in 
recent years, adding that 
his country is determined 
to further strengthen 
these relations.

Iran, 
Kazakhstan 
Agree on One-
Year Visa

Iran

news

ISFAHAN
N E W S

 President of the Senate of Spain Pío García-Escudero Márquez 
said that Spain and other European countries are against 
unilateral US sanctions on Iran which were re-imposed after 
US withdrawal from Iran Nuclear Deal (also known as JCPOA).
Making the remarks in a Friday meeting with Iranian Deputy 
Foreign Minister for Political Affairs Seyed Abbas Araghchi 
in Madrid, he maintained that Iran shouldn’t doubt the 
determination of European countries to safeguard Iranian 
interest and solve problems caused by US pullout from the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Spain is fully aware of Iranian nation’s problems after US 
sanctions, he said, adding that EU is putting its all-out effort into 
minimizing the effect of sanctions.

For his part, Araghchi appreciated Spain’s constructive stance 
towards JCPOA, adding that the two countries enjoy hundreds 
of years of relations which have always been based on mutual 
respect.
He went on to say that the trading volume between Iran and 
Spain reached some 2€ billion during the last year and more 
than 3,000 Spanish firms entered Iran’s market. However, US 
hostile measures have negatively affected these economic 
relations, he noted.
Iran believes that the parliaments of European countries can 
positively cooperate with European governments in removing 
the barriers for continuing bilateral economic cooperation 
with Iran.

Spain against unilateral US sanctions on Iran: official

The Iranian president 
maintained that the 
two sides held talks 
on electricity and 
gas swap, as well 
as cooperation on 

petroleum products and 
oilfield exploration and 

extraction.



Iran, Iraq can ramp up trade to 
20$bn: Rouhani

Daily: Turkey Has Second Audio Recording of Khashoggi 
Killing
The "hit-squad" sent from Saudi Arabia to murder Washington Post columnist Jamal 
Khashoggi in Istanbul planned out their assassination methodically, contradicting key 
findings from the Saudi public prosecutor's office, a Turkish newspaper reported.
Abdulkadir Selvi, a columnist at Hurriyet, said Turkish authorities had a -15minute audio 
recording where the Saudi team could be heard discussing and reviewing their plan, and 
reminding each other of their duties."There is also evidence from the period after the killing. 
Turkey has the international phone calls made by the -15member Saudi hit squad," he wrote.
Selvi added that the strongest evidence of the premeditated nature of the killing could be 
heard in a seven minute audio recording he reported on last month.

Spanish State Secretary 
of Foreign Affairs 
Fernando Valenzuela 
ascertained that Europe 
is resolute to confront 
the US unilateral foreign 
policy, voicing his 
country's unwavering 
support for the Iran 
nuclear deal of 2015.
Valenzuela made the 
remarks on Saturday in 
a meeting with Iranian 
Deputy Foreign Minister 
for Political Affairs 
Seyed Abbas Araqchi in 
Madrid.
The European Union 
is seeking to provide 
a mechanism to cover 
Iran-Europe relations 
independent of the 
central bank and other 
monetary and financial 
bodies, he maintained.
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 Iranian Culture and Islamic Guidance Minister Abbas 
Salehi and Russian Culture Minister Vladimir Medinsky 
voiced their countries' resoluteness to broaden bilateral 
cultural relations and cooperation.
The visiting Iranian minister met with his Russian 
counterpart on Friday morning after participating in 
the inaugural ceremony of an International Cultural 
Forum in Saint Petersburg.Meanwhile exploring ways 
to boost bilateral relationship, the two sides described 
the interaction created between the two countries as 
"constructive".For his part, Salehi expressed special 
thanks to the Russian government for holding Iran 
Cultural Week in Moscow adding, “We hope that Russian 
Cultural Week will be held in Iran in coming year.”
He pointed to St. Petersburg as a city familiar with Iranian 
cultural community adding, “Undoubtedly, Iran and 
Russia enjoy high capacities and potentials to broaden 
their cultural activities.”
Salehi pointed to the age-old and longstanding 
relationship between Tehran and Moscow adding, 
“In recent decades, new field of cooperation has been 
predefined between the two countries, based on which, 

cultural MoUs and agreements have been signed 
between the two countries.”
Culture Minister of Russian Federation Vladimir 
Medinsky expressed his special thanks to the Salehi for 
his participation in 7th Saint Petersburg International 
Cultural Forum and said, “Russia is ready to expand all-
out relationship with the Islamic Republic of Iran.”
Iran’s culture minister is scheduled to meet with a 
group of Russian Iranologists and professors of Persian 
language and literature in Saint Petersburg on Friday. 
Russian officials have repeatedly voiced their country's 
willingness in different occasions to broaden bilateral 
ties with Iran.
In late August, Russian Deputy Defense Minister 
Alexander Fomin told his Iranian counterpart Brigadier 
General Qassemi Taqizadeh in Moscow that his "country 
is resolved to broaden defense cooperation with Iran".
Before that, Chief of Staff of Iran's Armed Forces Major 
General Mohammad Hossein Baqeri and Russian Deputy 
Defense Minister General Valery Gerasimov in a meeting 
in Tehran discussed expanding mutual cooperation, 
especially in military and defense fields.

"Huge number of new generation have not visited 
Chehel-Sotoun palace, Naghsh-e Jahan square, and 
Takht-e Foulad yet," Kourosh Mohammadi said. 
Referring to this point that introducing Isfahan to 
Isfahani people should be a priority, he added, "For 
this purpose, NGOs should cooperate more; Isfahan 
has the oldest NGOs of the country, and we should not 

ignore this capacity."
"On the occasion of Isfahan commemoration day, 
170 programs will be performed in different areas 
of Isfahan with the cooperation of cultural deputy of 
Isfahan municipality; each of the programs should 
be connected with one neighborhood to introduce 
Isfahan Day properly as it deserves," he continued.

"Isfahan has not been introduced properly, for 
example; Takht-e Foulad in Isfahan is not been 
known at global and even national level; therefore. 
Isfahan Day and its introducing should be changed 
into a permanent trend," he noted.
"If we were able to register the national day of 
Isfahan, it would be a good opportunity to introduce 
Isfahan to the world; surely Isfahan has this 
potential," he added.

'There is good cooperation between cultural 
authorities in St. Petersburg and their 
counterparts in Isfahan,' said Mehdi Sanaee in 
a visit to a museum in the Institute of Oriental 
Manuscripts (IOM) of the Russian Academy of 
Sciences to see the Farsi manuscripts.
On a visit made by Isfahan's governor-general 
to St. Petersburg, they deiced to name a park 

in Isfahan 'St. Petersburg' and vice-versa, said 
Sanaee.
The Russian side has a very big role in the 
cooperation, which, alongside the economic 
and other collaborations, is very important for 
Iranians, he added. 
The three-day St. Petersburg International 
Cultural Forum kicked off on Thursday with 
the presence of several political and cultural 
authorities from different countries and 
international organizations.
Iran's Minister of Culture Abbas Salehi and 
Ambassador to Russia Mehdi Sanaee took part 
in the event. Salehi made a speech on the second 
day.

 Iranian Deputy Foreign Minister for Political Affairs 
Seyed Abbas Araqchi and President of the Senate of 
Spain Pío García-Escudero met in Madrid, and discussed 
a host of issues in areas of parliamentary and bilateral 
cooperation, Iran nuclear deal, economic ties, and 
regional and International issues.
During the Saturday meeting between Araqchi and 
García-Escudero, the Iranian diplomat hailed the growth 
of economic and commercial cooperation between 
Tehran and Madrid, and said, "Thanks to Iran nuclear 
deal, the volume of trade ties between Tehran and 
Madrid reached 2€b last year."
The Iranian diplomat added that over 3,000 Spanish 
firms have also joined the Iranian market in the post-
JCPOA period.
The deputy foreign minister went on to say that the US 
unilateral measures have affected trade activities in the 
world.
"Iranian parliament is pursuing this issue seriously," 
he said adding , "We believe that European countries' 
parliaments will be effective in maintaining cooperation 
with European governments to lift barriers."
García-Escudero, for his part, expressed condolences 
over the loss of 26 innocent Iranians in the terrorist 

attack which happened on September 22 in the 
Southwestern city of Ahwaz in Iran and slammed 
terrorist acts in general.
Spain is completely aware of the US cruel sanctions and 
also of Iranians' problems, he said.
The Spanish government and the EU support Iran 
nuclear deal also known as the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) and is aimed to minimize the effects of 
sanctions, he reiterated.
US withdrawal from the JCPOA caused serious challenge 
for security in the Middle East, he said, adding it will also 
affect other areas like Europe.
García-Escudero underlined the fact that Iran is playing a 
major role in the region, noting that European countries 
including Spain are against sanctions and US walkaway 
from the JCPOA.
He urged Iran not to hesitate about Europe's 
determination and goodwill for solving problems 
resulted by US withdrawal from Iran deal.
Earlier on November 05, the European Union, France, 
Germany and Britain issued a joint statement regretting 
US' decision to impose new sanctions against Iran, 
saying that they will continue supporting the European 
companies engaging in legal business with Iran.

Washington has been exerting unprecedented pressure 
on Moscow in an effort to drive big Russian companies 
from the market and impede the country’s social and 
economic development, Russian Foreign Minister Sergey 
Lavrov said, addressing a meeting of the Foreign Ministry’s 
Business Council on Friday."Clearly, competition on the 
global market is getting tougher and Russia will continue 
to face unprecedented pressure," he said, TASS reported.
"The objective is to drive big Russian companies from the 

market and eventually impede the country’s social and 
economic development," Lavrov added.
"The United States has been working particularly hard 
to reach that goal. Ultimatums have become a trademark 
feature of Washington’s policies, they are presented not 
only to Russia but to US allies as well," the Russian top 
diplomat pointed out.According to him, under the current 
circumstances, Moscow will continue to boost cooperation 
with its partners and like-minded countries.

Iran, Russia Pledge to Expand Cultural CooperationIsfahan Day to be registered nationally

Park to be renamed 'Isfahan' in St. Petersburg, Russia

Iran, Spain Confer on Bilateral Ties, N. Deal

Moscow Points to US Attempts to Impede Russia’s Social, Economic Development

Saying that Isfahan Day will be registered on 
the national Iranian calendar, the head of social 
affairs and environment commission of the 
Islamic city council of Isfahan said, "All the 
organizations and institutions of Isfahan should 
cooperate to hold Isfahan commemoration 
day."

Based on an agreement with Russia, a park will 
be named 'Isfahan' in St. Petersburg, Russia's 
cultural capital, said Iran's Ambassador in 
Moscow Mehdi Sanaee.
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