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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
         شهرداری اصفهان تصمیم گرفته برای کاهش این آلودگی، کار را از خود شروع کند، از این رو پیشنهاد داده است تمام مراکز از جمله دستگاه های دولتی، نظامی و شرکت ها به این موضوع

 توجه کنند و معاینه وسیله نقلیه مجموعه خود را جدی بگیرند.

قیمت 500 تومان

برای تنفس بهتر شهر؛  

نبضخودروهاخوبمیزند؟

بازار طال و سکه  97/9/6 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,700,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,910,0005,041,000جدید

1,996,0002,521,000نیم سکه

1,150,0001,441,000ربع سکه

650000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18357000488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار
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به مناسبت روز 
نیروی دریایی؛ 

مدافعان اقتصاد آبی

ایران بــه دلیل هم مــرز بودن با 
دریاهای بزرگی چون دریای خزر، 
خلیج فارس و دریای عمان یکی از 
مهم ترین کشورهای جهان در امر 
دریانوردی و انتقاالت آبی است به 
همین دلیل در تحریم های اخیر 
آمریکا علیه ایران یکی از مهم ترین 
قســمت هایی که آمریکا تالش 
کرد تا تحریم کنــد دریانوردی و 
تجهیزات دریایی کشورمان بود. 
اما نتیجه این تحریم ها چه شد و 
آیا این تحریم ها در آینده می تواند 
کشور ما و اقتصاد آن که به میزان 
زیادی منوط به حمل و نقل دریایی 

در آن است را تهدیدکند؟
- تحریم های آمریکا علیه ایران از 
آبان ماه امسال  با وجود ترامپ به 
دور جدید خود رسید که صنعت 
دریایی ایــران نیــز از این قاعده 
مستثنی نبود. با وجود تمام این 
فشــارها و برنامه ریزی آمریکا، 
تحریم های جدیــد یک تفاوت 
بسیار مهم با گذشته داشت. پیش 
از این تحریم ها با یک پشــتوانه 
حقوقی جدی از ســوی شورای 

امنیت سازمان ملل همراه بود و...

مدیر عامل شرکت شهرک های 
 صنعتی استان اصفهان

 تشریح کرد:

گام های بلند این شرکت در 
 توسعه اقتصاد دانش بنیان
 و توسعه فراصنعتی استان

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان توسعه فراصنعتی و اقتصاد دانش بنیان 
را راه نجات کشور از اقتصاد متکی به نفت دانست 
و گفت: استان اصفهان از ظرفیت مناسبی برای 
توســعه پایدار و اقتصاد دانش بنیان و دستیابی 
به نسل چهارم صنعت برخوردار است و شرکت 
شهرک های صنعتی استان نیز تاکنون  برنامه 
ویژه ای برای حمایت از شرکت های دانش بنیان 
داشته اســت.  به گزارش روابط عمومی شرکت 

شهرک های صنعتی استان...

کشمکش بر سر طرح ساماندهی بازار خودرو؛  

این بار، به منزل خواهد رسید؟
کشمکش ها بر سر طرح ساماندهی بازار خودرو باال گرفته 

اســت و طراحان معتقدند تغییرات ایجاد شده در آن، 
طرح اولیه را  از جهت انتفاع ساقط و آن را بی خاصیت 
کــرده است.آشــفته بازار خودرو هــر روز وضعیت 
بدتری را تجربــه می کند؛ از خودروســازانی که به 
تعهدات خود در ثبت نام خودروها عمل نمی کنند و 

از واردکنندگانی که به بهانه های مختلف، از...

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

 

تازه ها

جی اس ام
گـــزارش

بررسی اولیه iPad های 
جدید اپل؛

یک سیب بزرگ!
  

به نظر می رسد هنوز که هنوز است اپل و 
کمپانی های دیگر به تبلت ها امید دارند 
و قصد ندارند تا این محصــوالت را کنار 
گذاشته و به دســت فراموشی بسپارند 
باوجوداینکه فروش این محصوالت از آن 
چیزی که انتظارش را می رفته و همان ابتدا 
فروش خوبی را تجربه کرده اند فاصله زیادی 

گرفته است.
اپل در مراسمی که جداگانه برای این محصولش 
برگزار کرد آی پدهای نسل جدید را به دنیا معرفی 
کرد که هنوز رقیبی جدی برای آن ها، البته به جز 
سرفیس، در دنیای محصوالت هوشمند وجود 
ندارد. در این بررسی به صورت اولیه در مورد این 
آی پد جدید صحبت می کنیم و با ویژگی های آن 
آشنا می شویم در حالی که بررسی کامل آن را به 
زمانی موکول می کنیم که این محصول وارد ایران 

شود و به دست ما برسد.
آی پد جدید اپل از نظر ظاهر شباهت زیادی به 
آیفون های این کمپانی پیدا کرده اســت. دیگر 
خبری از کلید هوم جلوی صفحه نمایش نیست 
و حاشــیه ها به طرز چشــمگیری کاهش پیدا 
کرده اند. همین امر سبب شده است تا آی پدی 
که همیشــه با اندازه 10.5 اینچ می شناختیم 
اکنون به اندازه 11 اینچ رســیده باشد در حالی 
که هیچ افزایش اندازه ای در شاســی مشاهده 
نمی کنیم. عالوه بر ایــن آی پد 12.9 اینچی به 
طرز چشمگیری کاهش در اندازه شاسی را تجربه 

کرده است.

  طراحی
اپل بــا جدیت وارد جنگی شــده که اســلحه 
دستگاه ها در آن حاشیه های کم صفحه نمایش 
است. بعد از اینکه سه گوشی موبایل با حاشیه های 
بسیار کم را معرفی کرد اکنون نوبت به آی پدها 
رســید. آی پد 10.5 اینچی اپل اکنون به لطف 
کم شدن حاشــیه های صفحه نمایش به اندازه 
11 اینچ رسیده است. جنس صفحه نمایش در 
این دستگاه ها تغییر نکرده و اپل همان پنل های 
LCD را به کار گرفته است. این صفحات رتینای 
مایع اســم گذاری شده اند و شــبیه آن چیزی 
هستند که در گوشــی آیفون 10 آر می بینیم. 
اگر بر گذشته دستگاه های اپلی نگاهی بیندازیم 
باید انتظار صفحه نمایش هایی را داشته باشیم 
که در تولید رنگ دقت باالیی دارند و تصاویر را 
خیلی دوست داشتنی نشان می دهندهمان طور 
که گفتیم حاشیه های صفحه نمایش بسیار کم 
هستند بنابراین می توان به این نتیجه رسید که 
هیچ جایی برای سنسور اثرانگشت در قاب جلو 
وجود ندارد. اپل این سنســور را در آی پدها هم 
حذف کرد و بنابراین دیگر هیچ وقت این سنسور 
را در محصوالت موبایلی اپل نمی بینیم. در عوض 
سنسور اثرانگشت سنسور تشخیص چهره در 
قاب جلو قرار گرفته است.خوشــبختانه برای 
قاب پشتی دستگاه از همان آلومینیوم استفاده 
شده است و خبری از آن شیشه های سر و لیز که 
جای انگشت رویشان می ماند نیست. به سبب 
استفاده از آلومینیوم برای قاب پشتی پشتیبانی 
از شارژ بی سیم وجود ندارد و عالوه بر اینکه هیچ 

نگرانی ای برای وزن دستگاه هم وجود ندارد.

این تبلت ها به 102 آهن ربای کوچک مجهز 
شدند که کنار بدنه دستگاه قرار گرفته است. 
با کمک این آهن رباها می توانید هر وســیله 
جانبی ای را به کنار دستگاه بچسبانید. به طور 
مثال از این پس امکان اتصال قلم جدید اپل به 

کنار آی پدها وجود دارد.

  نرم افزار
باوجوداینکه آخرین نسخه iOS یعنی نسخه 12 
روی این دستگاه ها نصب است اما مدتی است که 
به این نسخه از iOS روی دستگاه های قدیمی 
اپل دسترســی داریم. iOS 12 به روزرســانی 
بسیار خوبی بود و جان دوباره ای به دستگاه های 
قدیمی اپل بخشید اما تصور کنید این نرم افزار 
دوست داشتنی اکنون روی یک محصول با قدرتی 

شبیه به آی پدهای جدید اپل قرار دارد.

  سخت افزار
پردازنده آی پدهای جدید اپل نسخه بهبود پیدا 
 A12X کرده پردازنده آیفون ها است که اپل آن را
Bionic می نامد. این چیپ پردازنده 8 هسته ای 

و پردازنده گرافیکی هفت هسته ای دارد. 
چهار اســپیکر هنوز روی آی پدها حضور دارد 
اما چیزی که این آی پدها را از نســل های قبلی 
مستثنی می کند تجهیز آن ها به درگاه تایپ سی 
است. از این پس درگاه ارتباطی و شارژ آی پدها 
تایپ سی اســت و درگاه الیتنینگ حذف شده 
است. استفاده از این درگاه سبب می شود راه برای 
لوازم جانبی متنوعی که از این استاندارد پشتیبانی 
می کنند برای آی پد باز شــود و در ضمن از این 
پس نگران شارژ دستگاه خودتان نباشید زیرا با 
هر شارژر تایپ سی می توانید این محصوالت را 

شارژ کنید.
همه چیز به همین جا ختم نمی شود و آی پدهای 
جدید قابلیت شارژ دهی هم دارند. به لطف این 
قابلیت جدید اگر کابلی داشته باشید که در یک 
سر تایپ سی و در سر دیگرش الیتنینگ داشته 
باشد می توانید آیفون های خودتان را با استفاده از 
آی پد شارژ کنید و از آی پد به عنوان یک پاوربانک 

بهره ببرید.
در بخش حافظــه داخلی هم با تنــوع زیادی 
روبرو هســتید. هر دو نســخه در ظرفیت های 
64، 256 و 512 گیگابایتــی عرضه می شــوند 
و یــک نســخه خــاص و دوست داشــتنی با 
حافظــه داخلــی 1 ترابایتی هم بــرای آن ها 
 هم در نظــر گرفته شــده که قیمــت خیلی

 باالیی دارد.

مدیــر مرکــز خالقیــت و 
فناوری های نوین شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه شهرداری 
اصفهان برای دریافت ایده های 
شهروندان اصفهانی قالب های 
مختلفی در نظر گرفته است، 
اظهار کرد: یکی از این قالب ها 
سامانه نظام پیشــنهادها است سامانه نظام 
پیشنهادات شهرداری اصفهان همواره آماده 
و پذیــرای ایده ها و طرح های شــهروندان 
اصفهانی اســت تا با انجام بررسی های الزم 
ایده ها و طرح های برگزیده را در سیســتم 

شهرداری این شهر اجرا کند.
محمدحسین قورچانی افزود: در سامانه نظام 
پیشنهادات ۳0 کمیته تخصصی برای بررسی 
ایده ها وجود دارد و اگر قرار باشد ایده مورد 
بررسی و پردازش بیشتر قرار گیرد با فرد تماس 
گرفته می شود، این سامانه توسط مدیریت 
جدید این حوزه مورد بازبینی و بازسازی قرار 
گرفت به طوریکه اعتماد عمومی را بیش از 
پیش به عملکرد این سامانه جلب کرده است.  
وی اضافه کرد: دومین قالب برگزاری رویدادی 
با عنوان »ایده کاپ شهر« است که در آن به 
جامعه هدف با دید تخصصی تری نگاه شده 
است، رویداد حال حاضر با موضوع درآمدهای 
شهری برگزار می شود و دسته بندی جنسی 
و سنی برای شرکت در این رویداد مورد نظر 
نیســت. مدیر مرکز خالقیت و فناوری های 
نوین شهرداری اصفهان گفت: اولین رویداد 
با عنوان »ایده کاپ شهر دانش آموز« برگزار 
شد و جامعه هدف فقط دانش آموزان بودند تا 
نگاهی متفاوت نسبت به مسائل شهری داشته 
باشیم و از دید دانش آموزان به شهر نگاه کنیم. 
اگر از سنین کودکی، مشــارکت در مسائل 
شهری آموزش داده شود نظام مشارکتی در 

معنای واقعی خود تحقق می یابد.

  ایده کاپ شهر در دو حوزه ایده ها و 
طرح ها برگزار می شود

قورچانی با اشاره به تفاوت های ایده و طرح، 
گفت: ایده، یک طرحواره ذهنی اســت که 
در ذهن افراد شکل می گیرد اما طرح فرایند 
انجام یک ایده و دارای خروجی اســت که به 
تولید محصول نیز منجر می شود همچنین 

ایده مالکیــت معنوی ندارد چــون هنوز به 
 خروجی و محصول مشخصی نرسیده است اما 
طرح ها مالکیــت مادی و معنــوی دارد در 
مدیریت خالقیت و فنــاوری های نوین نیز 

طرح ها به ثبت می رسد.
وی افزود: در »ایده کاپ در آمدهای شهری« 
با سازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی و مدیریت درآمد شهرداری مذاکره 
کردیم تا سه ایده و طرح برتر به صورت پایلوت 
اجرا شود. قورچانی اعالم کرد: تا دهم آذرماه 
امســال مهلت ارائه طرح ها و ایده ها توسط 
مردم وجود دارد و سپس مرحله داوری اولیه 
اجرا می شــود. وی با بیان اینکه در قسمت 
ایــده ها چهار محــور در نظر گرفته شــده 
است، افزود: اولین محور، راهکار های نوین 
و خالقانه برای وصول عوارض و بهای خدمات 
شهرداری و افزایش مشارکت شهروندان در 
پرداخت عوارض است زیرا یکی از معضالتی 
که شــهرداری با آن روبه رو است، مشارکت 
شهروندان در پرداخت به موقع عوارض است.

قورچانی با اشــاره به اینکه ریشه این رویداد 
به ســمت درآمدهای پایدار شــهری است، 
گفت: شــاید افراد ایده هایی داشته باشند 
برای فرهنگ سازی یا جلب اعتماد عمومی 
چون یکی از شــاخص های در آمــد پایدار 
شهرداری عوارض است و اگر به موقع وصول 
شود می تواند به افزایش خدمات رسانی توسط 
شهرداری کمک کند. وی افزود: یکی دیگر 
از محورهای ایده پردازی »بهــره برداری از 
ظرفیت های قانونی در اختیار شهرداری برای 
درآمدزایی پایدار با محوریت مشارکت« است، 
با توجه به اینکه از برخی ظرفیت های قانونی 
موجود در شهرداری استفاده بهینه و کامل 

برای افزایش درآمدها نمی شود یا حتی برخی 
از قوانین فراموش شــده است، شهروندان یا 
سرمایه دارانی هســتند که با ایده ها و طرح 
های خود می توانند با شــهرداری مشارکت 
کنند. مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین 
شــهرداری اصفهان اضافه کرد: در سومین 
محور از رویداد ایده کاپ »معرفی مشوق های 
جدید در اختیار شهرداری برای جذب سرمایه 
گذاری« بــه عنوان موضــوع در نظر گرفته 
 شده اســت، به این معنی که شهرداری چه
 مشوق هایی می تواند بدهد تا سرمایه گذاران 
را جذب مشارکت در پروژه های خود کند و 

شاخص های اقتصاد شهری را ارتقا دهد.
قورچانــی ادامه داد: چهارمیــن محور ایده 
پردازی » راهکارهای مولد سازی دارایی های 
موجود و در اختیار شــهرداری اعم از اماکن 
تجاری اداری و مســکونی« است شهرداری 
مایملکی دارد که می توان از آن درآمد ایجاد 
کرد، دارایی هایی که کنار گذاشته شده و از 
آن استفاده ای نمی شود و هزینه های تعمیر 

و نگهداری آن نیز بر عهده شهرداری است.
 وی بــا اشــاره بــه محورهــای موضوعی
 طرح ها، گفت: معرفی منابع در آمد جدید با 
رویکرد درآمد پایدار، ارائه طرح در راســتای 
بهره برداری موقت از فضاهــا و مکان های 
بدون استفاده در اختیار شهروندان در محیط 
شهری، ارائه طرح در راســتای بهره برداری 
موقت از فضاهــا و مکان های بال اســتفاده 
در اختیار شــهروندان در محیط شــهری، 
راهکارهای نوین جمع آوری وصحت سنجی 
اطالعات ملکی شهرداری و ارائه راهکارجهت 
جذب خیریــن در تامین مالی پــروژه های 

شهری است.

مشارکتی مردمی از جنس ایده؛
رویداد » ایده کاپ شهر« در اصفهان برگزار می شود

دومین رویداد »ایده کاپ شهر« توسط شهرداری اصفهان با موضوع » درآمدهای شهری« به منظور جلب مشارکت مردمی در حوزه مدیریت شهری 
سیزدهم آذرماه امسال برگزار می شود.  مدیریت خالقیت و فناوری های نوین با همکاری معاونت مالی و اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 

مردمی شهرداری اصفهان این رویداد را برگزار می کند.

ایمنا
گـــزارش
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ریشه این رویداد به 
سمت درآمدهای 

پایدار شهری است، 
شاید افراد ایده هایی 

داشته باشند برای 
فرهنگ سازی یا 

جلب اعتماد عمومی 
 چون یکی از

 شاخص های در آمد 
پایدار شهرداری 

عوارض است و اگر 
به موقع وصول شود 
می تواند به افزایش 

خدمات رسانی 
توسط شهرداری 

کمک کند.



 مدافعان
 اقتصاد آبی

ادامه از صفحه یک:
...     تمامی دولت هــا موظف بودند 
که بــه تحریم ها علیه ایــران عمل 
کنند، اما تحریم ها این گونه اســت 
که آمریکا به تنهایی عمل می کند و 
هیچ یک از دولت های موثر و بزرگ 
 جهــان و اروپا حاضر بــه همراهی

 نشده است.
 از ســوی دیگر آمریکا تحریم های 
جدید بدون هیچ پشــتوانه حقوقی 
اجرایی کــرده و حتی این تحریم ها 
مســتقیما بــر خــاف قطعنامه 
شورای امنیت است و همین مساله 
به مــا کمــک می کند کــه اجازه 
 ندهیم اجماعی علیه ایران شــکل

 بگیرد.
آمریکا در طول هفته های گذشــته 
به کشورهای مختلف جهان هشدار 
می داد و تهدید می کــرد که ورود 
 کشــتی های ایرانی بــه آبراه های

 آنهــا می توانــد از نظــر ایمنــی 
خطرناک باشــد و تــاش می کرد 
با بــه وجــود آوردن ایــن فضای 
جدیــد تــردد کشــتی های ایران 
 را بــا دشــواری و محدودیــت 

روبه رو کند.
 ســازمان بنادر بــه عنــوان نماد 
حاکمیتــی ایــران در ایــن عرصه 
گزارشــی را تهیــه کرد کــه تمام 
ایــن فشــارها را رد و ورود به بحث 
امنیت و ایمنی تردد کشــتی های 
کشورهای عضو ســازمان را خاف 
 روح قوانین و قواعد موجود به شمار

 می آورد. 
خوشــبختانه کشــورهای عضــو 
با ایــن بیانیــه موافقــت کردند و 
فشــارهای آمریکا را خاف قواعد 
 بین المللی و منافع اعضا به شــمار

 آوردند.
- یکی از دالیلی که آمریکا تا کنون 
نتوانسته راه های دریایی ما را مختل 
کند وجود نیــروی دریایی  قوی در 

کشور است.
رویارویــی آنــان بــا نیــروی 
دریایــی دشــمن و آن همــه 
و  رشــادت  و  رزم  افتخــارات 
 شــهادت و نیز کنترل و بازرســی

 کشــتی هــا در خلیج فــارس و 
تنگه هرمــز و مهمتــر از همه نبرد 
قهرمانانــه آنان در برابــر آمریکای 
 متجاوز و حضــور جدی آنــان در
 آب های بین المللی، نشانه ی اقتدار 
 و اعتبار این نیروی بزرگ و سرافراز

 است .
 -هفتم آذر سالروز حماسه آفرینی 
پرسنل ناوچه موشک انداز »پیکان« 

است. 
به همین دلیل این روز به عنوان روز 
نیروی دریایی در کشور نام گذاری 

شده است. 
نیــروی دریایــی وظیفــه خطیر 
حفاظت از ســواحلی به طول بیش 
از 3000 کیلومتر در شمال و جنوب 
و همچنین دفاع از آب های ساحلی 
و منابع حیاتی و استراتژیک کشور 
را به عهده دارد و همــواره به عنوان 
یک وزنه تعیین کننــده در منطقه 
 خلیج فارس و دریای عمان به حساب

 می آید. 
- شــاید یکی از دالیلی که آمریکا 
در تحریــم نکردن منطقــه چابهار 
وجود همین نیــروی دریایی قوی 
در کشــور اســت البته نباید از این 
موضوع هم گذشــت کــه آمریکا 
با تحریم نکردن چابهــار قصد دارد 
روزنــه ای بــرای حضــور هند در 
افغانســتان داشته باشــد تا از هند 
 بتواند اعمال نفوذ به افغانستان داشته

 باشد.
در غیر این صورت بحران و مســائل 
مربوط به افغانســتان بــه دالیلی 
از جمله فقر و مســائل زیرساختی 
مشکات آمریکا را در منطقه بیشتر 

خواهد کرد.

اقتصاد استان
02
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تله کابین صفه تا پایان آذرماه ۹۷ تعطیل است
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان )وابسته به شهرداری اصفهان( 

گفت: تله  کابین صفه به علت تعمیرات سالیانه تا پایان آذرماه تعطیل خواهد بود.
علی معینی اظهار کرد: سالن بولینگ، سینما پنج بعدی، شهربازی، زیپ الین و مجموعه بام اصفهان طبق 

روال قبل آماده سرویس دهی به گردشگران و شهروندان است.
وی با اشاره به ســاعت کار پاییز و زمستان زیر مجموعه های گردشــگری شرکت توسعه مجتمع های 

سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان )وابسته به شهرداری اصفهان(، تصریح کرد: بولینگ صفه روزهای شنبه 
تا چهارشنبه از ساعت ۱۵ تا ۲3 و روزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۲3 در اختیار شهروندان است.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان )وابسته به شهرداری اصفهان( افزود: ساعت 
کار پرنده نگری روزهای شنبه تا چهارشنبه صبح ها از ساعت ۱0 صبح تا ۱3 و بعداز ظهرها از ساعت ۱۵ تا ۱۷ و روزهای پنج شنبه و جمعه 
از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ است. وی ادامه داد: زیپ الین صفه نیز روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ و روزهای پنج شنبه و جمعه از 
ساعت ۹ صبح تا ۲۲ پذیرای شهروندان است.معینی خاطرنشان کرد: ساعت کار تله سیژ ناژوان روزهای شنبه تا پنج شنبه صبح ها از ساعت 

۱0 صبح تا ۱۲ و بعد از ظهرها از ساعت ۱۴ تا ۱۸ و روزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ است.

متاسفانه بارها از طریق 
رسانه ها اخباری به گوش 

می رسد مبنی بر اینکه 
رانندگان از وسایل و 

قطعاتی به صورت موقت 
در خودرو استفاده 

می کنند تا برگه معاینه 
فنی را دریافت کنند، اما 
پس از انجام این فرایند 
دوباره قطعه را از خودرو 

جدا کرده، باعث ایجاد 
آلودگی می شوند؛ این 

موارد نشان می دهد 
سازوکار غلطی در این 
باره وجود دارد، اینکه 
هیچ کنترل و نظارتی 

نیست.

برای تنفس بهتر شهر؛  

نبض خودروها خوب می زند؟

بر اساس آخرین مطالعات، حدود ۷0 درصد از آلودگی های 
کالنشهرها ناشی از تردد وســایل نقلیه متحرک شامل 
وسایل نقلیه سبک، سنگین و موتورسیکلت ها است، از 
این رو معاینه فنی، یکی از راهکارهای موثر برای کنترل 

وسایل نقلیه آالینده به شمار می رود.
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        شهرداری اصفهان تصمیم گرفته برای کاهش این آلودگی، کار را از خود شروع کند، از این رو پیشنهاد داده است تمام مراکز از جمله دستگاه های دولتی، نظامی و شرکت ها 
به این موضوع توجه کنند و معاینه وسیله نقلیه مجموعه خود را جدی بگیرند.

خـــبــــر

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران:

دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه در عقد قرارداد با صنعت ضعیف عمل می کنند

پنل تخصصی معدن در ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با 
حضور اساتید، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و فعاالن معادن و صنایع 

معدنی برگزار شد.

بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در 
این نشست گفت: دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه در عقد قرارداد با بخش صنعتی 

ضعیف عمل می کنند و بایستی این بخش تقویت شود.
وی افزود:  ناتوانایی احراز تضمین کافی و ایجاد ارتباط درون دانشــگاهی بین 

اساتید و دانشجویان کاما محسوس است. 
 وی تصریح کرد:کاربردی نبودن نظام آموزشی کشــور و در نتیجه بی اعتمادی 
صنعت به دانشگاه را دربرخواهد دارد  کیفیت دانشگاه ها قابل قیاس با کمیت آنها 
نیست. دانشگاه ها عاقه مند به مشاوره دادن به صنعتگران فارغ از کاربردی بودن 
هستند که دولت هم از این ارتباط حداقلی می تواند به نوعی با مالیات منتفع گردد 

لذا شرط ابتدایی اعتمادسازی است.
 اسرافیل احمدیه رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در این 
نشست گفت: ارتباط دانشــگاه و صنعت به نحوی خاص برقرار است ولکن برنامه 
 و هدف خاصی نــدارد که نیاز به برنامه ریزی قوی و منســجم کاما محســوس

 می باشد.
بهنام امینی مدرس دانشــگاه و فعال بخش معدن و صنایع معدنی در این نشست 

گفت: متاســفانه بخش صنعت و دانشــگاهی ما هر دو خریداری شده و وارد شده 
به کشور توســط پول های نفتی است که بعد از گذشــت چند دهه هنوز در حال 

سازماندهی شدن می باشد و تعامل این دو بخش کار سختی است.
مسعود مطلبی کارشناس بخش آموزش، پژوهش و فن آوری سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان نیز در این نشست گفت: با تقویت بخش پژوهش ها در سایه 
مرکز پژوهشی سازمان صمت استانی می توان با برنامه ریزی منسجم تعامل صنعت 

و دانشگاه را رقم زد.
شهریار شــعبانی دبیر کمیســیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست 
تصریح کــرد: ارایــه پژوهش هــای صنعتی و کاربــردی همچــون مقاله هایی 
 که از طرف اســاتید و هیات علمی دانشــگاه ها کــه به جاهای مختلف ارســال
  می گردد باید با برنامه ریزی دقیقی شــامل رتبه بندی و افزایش درجات ایشان 

گردد.
وی افزود: انجام فعالیت های گروهی در میان اعضای هیات علمی به عنوان پژوهش 
یا تحققیات علمی بسیار ضعیف عمل شده است و پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی 

بسیار کلی و بدون هدف شاخص انجام می شود.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

 مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی
 استان اصفهان تشریح کرد:

گام های بلند این شرکت در توسعه 
 اقتصاد دانش بنیان

 و توسعه فراصنعتی استان

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان توسعه 
فراصنعتی و اقتصاد دانش بنیان را راه نجات کشور از اقتصاد 
متکی به نفت دانست و گفت: استان اصفهان از ظرفیت مناسبی 
برای توســعه پایدار و اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به نسل 
چهارم صنعت برخوردار اســت و شرکت شهرک های صنعتی 
استان نیز تاکنون  برنامه ویژه ای برای حمایت از شرکت های 

دانش بنیان داشته است.  

به گــزارش روابط عمومی شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان 
اصفهان، محمد جواد بگی با اشــاره به توانمندی های باالی اســتان 
اصفهــان در بخــش صنعــت و رویکرد جدیــد حرکت به ســمت 
 اقتصاد دانش بنیان در این اســتان، تصریح کرد : اصفهــان به عنوان 
صنعتی ترین استان کشــور، دارای بیش از ۹۲00 واحد فعال صنعتی، 
۵۷00 واحد صنعتی در دست اجرای دارای پیشرفت فیزیکی، بیش از ۷0 
شهرک و ناحیه صنعتی عملیاتی و اجرایی شده و بالغ بر ۱3000 هکتار 
اراضی صنعتی؛ می تواند به عنوان الگو و پایلوت صنایع کوچک دانش 

بنیان در کشور مطرح شود . 
 وی افــزود: این اســتان هــم اکنون به ســمت اســتان فراصنعتی با
 مزیت های دانش بنیان بودن، صادرات گرایــی، رقابت پذیری و ... در 

حال حرکت است.
 محمد جواد بگی اظهار امیدواری کرد که اصفهان بتواند به عنوان یک 
الگو و مدل موفق برای اجرا در سایر استان های کشور معرفی شود که 
عاوه بر توسعه صنعتی، توســعه پایدار همراه با حفظ محیط زیست و 
منابع طبیعی و همچنین جذب نیروی انســانی متخصص  را در برنامه 

های خود قرار داده است.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان شهرک فناوری 
اصفهان را یکی از بسترهای مناسب میزبانی از شرکت های دانش بنیان 
استان دانست و افزود: توسعه این شــهرک به همراه گسترش فعالیت 
کلینیک های کسب و کارمی تواند گام مهمی در حمایت از اقتصاد دانش 
بنیان و کمک به رفع چالش های مدیریتی و فناوری شرکت های تولیدی 

و صنعتی استان باشد.
وی توسعه شهرک های تخصصی اســتان را نیز راهکار مناسبی برای 
توسعه صنعتی اســتان ارزیابی  و تصریح کرد: شــهرک های صنعتی 
تخصصی نظیر شهرک فناوری اصفهان ، شــهرک های صنعتی برق و 
الکترونیک و حوله بافی خمینی شهر ، سنگ رضوانشهر، تیران ، نگین 
میمه و محمود آباد اصفهان ، شیمیایی رازی و صنایع دستی شهرضا، 
نساجی راوند و امیرکبیرکاشان، فلزی اشــترجان، فاورجان و صنایع 
غذایی خمینی شهر ، دهسرخ، مبارکه، ســروش اصفهان  و داروسازی 
صفه اصفهان فعالیت بسیار مناسبی دارند و باید توجه ویژه ای به توسعه 

آنها داشته باشیم.
وی احداث سه شهرک تخصصی دیگر را از اهم برنامه های این شرکت 
در آینده اعام کــرد و افزود: احداث شــهرک تخصصــي تولید دارو،  
شــهرک صنایع پایین دســتی پتروشــیمی، تبدیات گازی و تولید 
کاتالیست ها و همچنین احداث اولین شهرک  تخصصي فرآوری عناصر 
راهبردی در نایین می تواند گام موثری جهت توسعه فراصنعتی استان 
 و کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشــتغال 

فارغ التحصیان دانشگاهی در صنایع دانش بنیان باشد .

گــزارش

توجه به سه اصل افزایش 
کیفیــت تولید خــودرو،  
همــکاری راننــدگان در 
نگهداشت صحیح خودرو 
و نظارت بــر خودروهای 
در حــال تردد در شــهر 
برای ساماندهی، مدیریت 
و کنترل وضعیت آالیندگــی خودروها 
الزم و ضروری اســت. به گفته »یعقوب 
حاجی زاده« عضو هیئــت علمی مرکز 
تحقیقات محیط  زیســت دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، ساالنه 33 هزار نفر در 
کشــور به دلیل آلودگی هوا جان خود را 
از دســت می دهند و در اصفهان سالیانه 
حدود ۱۵00 نفر بر اثر آلودگی هوا دچار 
مرگ زودرس می شــوند، این در حالی 
است که تحقیقات نشــان می دهد انجام 
صحیح معاینه فنــی خودروها می تواند 
ساالنه مواد آالینده را به میزان ۴۲۵ هزار 

تن کاهش دهد.
بسیاری از خودروهای در حال تردد، فاقد 
مبدل کاتالیستی برای فیلتر شدن گازهای 
سمی خروجی اگزوز هستند؛ نبود توجه 
جدی بــه رعایت اســتانداردهای فنی و 
زیست محیطی خودروها سبب شده است 
وســایل نقلیه موتوری موجود در چرخه 
حمل و نقل و ترافیک، ســهم زیادی در 
ایجاد آلودگی هوا را بــه خود اختصاص 
دهند. درست است برخی مردم آگاهانه 
یا ناآگاهانه به آلودگی محیط زیست توجه 
ندارند و با فعالیت های خود باعث آلودگی 
هوا می شوند، اما  شایسته است قوانین و 
رویکرد متولیان و مسئوالن نیز در این باره 

مورد تجدید نظر قرار گیرد.
یکــی از قوانینی که جای بحــث دارد و 
باید بر اســاس واقعیت های روز مجددا 
کارشناسی شود و سریعا تغییر پیدا کند، 
قانون »معافیت چهار ســاله خودروهای 
صفر کیلومتر از معاینه فنی« است؛ این 
قانون موجب نگرانی بحق دوســتداران 
سامتی محیط زیست شده است. برخی 
از صاحب نظران حوزه محیط زیســت بر 
این باور هستند که این قانون به افزایش 
۲۵ درصدی آلودگی هوای شــهر دامن 
زده است؛ توجه به این امر وقتی ضرورت 
اساسی پیدا می کند که بدانیم خودروهای 
داخلی در آلودگی هوا سهم ۸0 درصدی 
دارند و حتی ممکن است پس از پنج سال 

فرسوده و از رده خارج شوند.
شــهرداری اصفهان تصمیم گرفته برای 

کاهش این آلودگی، کار را از خود شروع 
کند، از این رو پیشــنهاد داده است تمام 
مراکز از جمله دستگاه های دولتی، نظامی 
و شــرکت ها به این موضوع توجه کنند 
و معاینه وســیله نقلیه مجموعه خود را 

جدی بگیرند.

  نیمی از اتوبوس های شهر کارت 
معاینه فنی گرفتند

»قدرت افتخاری« مدیرعامل شــرکت 
واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در این 
باره می گوید: سیستم اتوبوسرانی به لحاظ 
میزان جا به جایی مســافر، پایین ترین 
میزان ســهم را در ایجاد آلودگی دارد و 
می توان گفت در مقایسه با وسایل نقلیه 
شخصی از لحاظ نوع آالیندگی و میزان آن 

قابل مقایسه نیست.
وی تاکید می کنــد: آلودگی خودروهای 
بنزینی بیشــتر از نوع گاز بسیار سمی و 
خطرناک مونوکسیدکربن است، اما نوع 
آلودگی های سیستم های دیزل با توجه به 
اینکه درحال حاضر از سوخت یورو چهار 
استفاده می کند، بسیار محدود و در نهایت 

از ترکیبات نیتروژن و ذرات معلق است.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی 
اصفهــان و حومه ادامــه می دهد: نمود 
بیرونی این نوع آلودگی به خصوص ذرات 
معلق، بیشتر اســت، اما در خودروهای 
بنزینی این دود را نمی توان دید، بنابراین 
حساسیت نیز بیشتر اســت، اما به لحاظ 
آماری، نوع آلودگی و سرانه آلودگی ایجاد 
شده توسط هر شخص که با حمل و نقل 
همگانی جابه جا می شــود، بسیار ناچیز 
است، اما اتوبوسرانی وظیفه خود می داند 
که در حوزه کاهش آالینده ها حرکت کند، 
همچنان که یکی از اهداف مهم حمل و 
نقل همگانی کاهش آلودگی های ناشی از 

تردد وسایل نقلیه است.
وی با بیان اینکه شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان بالغ بر ۱300 دســتگاه اتوبوس 
دارد که برنامه معاینه فنــی آنها را برای 
نخستین بار در دستور کار قرار داده است، 
اظهار می کند: برای دریافت کارت معاینه 

فنی اتوبوس، همچون سایر وسایل نقلیه 
باید تعمیرات جزئی انجام و برخی نواقص 

آن رفع شود.
افتخاری اضافــه می کند: علی رغم اینکه 
انجام این اقدامات در شرایط فعلی بار مالی 
سنگینی برای شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان دارد، اما بــه طور جدی به مقوله 
معاینه فنی اتوبوس ها ورود پیدا کردیم و 
تا کنون حدود نیمی از ناوگان اتوبوسرانی 
اصفهان با رفع عیوب ترمزها، شیشه، چراغ، 
الســتیک و وضعیت دودزایی که از نظر 
مرکز معاینه فنی بسیار حائز اهمیت بودند، 

موفق به دریافت معاینه فنی شدند.
وی خاطرنشان می کند: هویت اتوبوس ها 
و تطابق اسناد با وضعیت خودرو نیز مورد 
بررسی قرار گرفت چرا که تمام اتوبوس ها 

باید بیمه باشند.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی 
اصفهان و حومه اظهار می کند: اتوبوسرانی 
اصفهــان اقدامات موثــری در خصوص 
کاهش آلودگی های ناشی از سوخت دیزل 
و همچنین کاهش میزان مصرف سوخت 
انجام داده است و یکی از آن موارد استفاده 
از فیلتر در بحث روغن و همچنین استفاده 
از سوخت یورو چهار است که با هماهنگی 

پاالیشگاه اصفهان در حال انجام است.

  دست های پشت پرده معاینه فنی 
خودروها

»امین همدانی« یک دکتــرای حمل و 
نقل نیز در خصوص معاینه فنی خودروها 
می گوید: کنترل فنی خودرو بعد از تولید 
آن از یک تاریخی و بر اساس استانداردهای 
موجود در هر کشور آغاز و معاینه فنی آنها 
انجام می شود و بر مبنای آن گواهی و کارت 
مربوطه صادر می شود؛ ایراد این موضوع 
جایی شروع می شود که نمی توان معاینه 
فنی خودرو را به صورت پیوسته کنترل 
کرد، اینکه چه اتفاقی بعد از معاینه فنی 
می افتد و اگر تخطی اتفاق افتاد، بعدا چطور 
می توانیم جلوی ایــن تخطی را بگیریم، 

مجهول باقی می ماند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه شیخ بهایی 

تصریح می کند: باید برخــی طرح های 
تشویقی یا تنبیهی با یک ساز وکار اجرایی 
در نظر گرفته شود تا افراد بیشتر به انجام 

معاینه فنی خودرو ترغیب شوند.
وی اظهار می کند: متاسفانه بارها از طریق 
رسانه ها اخباری به گوش می رسد مبنی 
بر اینکه رانندگان از وسایل و قطعاتی به 
صورت موقت در خودرو استفاده می کنند 
تا برگه معاینه فنی را دریافت کنند، اما پس 
از انجام این فرایند دوباره قطعه را از خودرو 
جدا کرده، باعث ایجاد آلودگی می شوند؛ 
این موارد نشان می دهد سازوکار غلطی در 
این باره وجود دارد، اینکه هیچ کنترل و 
نظارتی نیســت که تا یک سال آینده که 
کارت معاینه فنی اعتبار دارد، استانداردها 

رعایت شده است یا خیر!
همدانی بــا بیان اینکه مــردم باید برای 
دریافت کارت معاینه فنی خودرو دغدغه 
داشته باشند، می گوید: تا کنون آن چنان 
کــه باید در خصــوص مزایــای معاینه 
فنی خــودرو در بین مــردم تبلیغات و 
فرهنگسازی نشده است، از این رو مردم 
در خصوص انجام معاینه فنی بی انگیزه 
هستند و برایشان این یک موضوع بازدارنده 
است، در واقع احساس می کنند اگر معاینه 
فنی انجــام بدهند، متحمــل هزینه ای 

می شوند که توجیه ندارد.
در یــک نگاه مقایســه ای در بســیاری 
از کشــورهای اروپایــی، معاینــه فنی 
خودروهایی که تنها یک ســال از زمان 
ســاخت آنها می گــذرد )مانند ســایر 
خودروها( الزاما سالیانه انجام می شود، در 
حالی  که بر اساس نظر کارشناسان کیفیت 
خودروهای بسیاری از کشورهای اروپایی 
به مراتب بیشــتر از کیفیت خودروهای 
تولید داخل است؛ همچنین آنها به اندازه 
ما با چالــش آلودگی زیســت محیطی 
مواجه نیستند؛ بنابراین الزم است عاوه 
بر تدابیر الزم درباره معاینه فنی خودروها 
به زیرساخت هایی مانند توسعه سیستم 
حمل و نقل عمومی نیز توجه ویژه داشته 
باشیم تا مقدمات اصلی کاهش آلودگی 

هوای این کان شهر فراهم شود.

هزینه های هوشمندسازی شهر سرمایه گذاری بلند مدت است
سرپرست ســازمان فاوا شــهرداری اصفهان با بیان اینکه هزینه های اولیه هوشمندسازی شهر یک 
سرمایه گذاری بلند مدت شهری است، افزود: این اقدام از اولویت های اصلی دستگاه های اجرایی مربوط 
به شهرداری است و رضایتمندی بیشتر شهروندان، سهولت در انجام پروژه ها و اداره ارزان شهر از مزایای 
 آن است. بهروز ارباب شیرانی  اظهار کرد: هوشمند سازی شهر به طور مستقیم، باعث اداره ارزان شهر 

نمی شود بلکه ثمره هوشمند سازی حوزه های مختلف مدیریت شهری همچون روان سازی ترافیک که 
باعث کاهش آلودگی در شهر می شود، به اداره ارزان شهر و کاهش هزینه های مدیریت شهری منتهی شده، 

در اقتصاد شهری تاثیرگذار است. وی با اشاره به رونمایی اخیر سازمان فاوا از سامانه های مختلف الکترونیکی 
عمومی و خصوصی در مدیریت شهری، ادامه داد: هوشمند سازی شهر اصفهان در دستور کار سازمان فاوا شهرداری قرار 

دارد و هم اکنون در حال همکاری و همفکری با معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری برای هوشمند سازی و بهبود سیستم های 
حمل و نقل همچون تجهیز اتوبوس ها به سامانه ترمز ABS هستیم. ارباب شیرانی افزود: با توجه به اهمیت فراوان هوشمند سازی شهر، 
ستاد شهر هوشمند در شهرداری و زیر نظر مستقیم شهردار اصفهان تشکیل شد، این ستاد وظیفه دارد تا به اجرای طرح جامع شهر هوشمند 

که با همکاری مرکز پژوهش های شورای شهر تدوین شده است، بپردازد.

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S



گردشگری

صدای میراث
گـــزارش

درخواست 
سن پیترزبورگ برای 

تبادل بیشتر گردشگر با 
اصفهان

کمیسیون  رییس 
دایــم احــداث 
ساختار حکومتی 
شهر سن پترزبورگ روسیه که دیروز 
و در روز اصفهان به آن شــهر سفر 
کرد گفت: اصفهان بســیار از ســن 
پترزبورگ قدیمی تــر و متمدن تر 
اســت و باید از تجربیــات متقابل 
 مدیریت در هر دو شــهر اســتفاده 

شود.

بــه گــزارش صــدای میــراث، »یوری 
گالدونوف« در نشســت با هیات رییســه 
شورای شهر اصفهان، استقبال بسیار گرم 
مقامات شهری اصفهان از هیات روسی را 
حین ورود به این شهر را غیر قابل توصیف 
و ستودنی خواند و گفت: حضور و استقبال 
 معاون شــهردار و مدیر ارتباطــات و امور 
بین الملل شورای شــهر اصفهان در حین 

ورود ما به اصفهان و قرار دادن پرچم روسیه 
در کنار پرچم ایران در محل برگزاری این 
نشست و استفاده از خط و زبان روسی در 
این تاالر، برای ما و اعضای کنســولگری 
روســیه در اصفهان بســیار قابل توجه و 

تقدیر است.
وی افزود: با توجه بــه ضرب المثل بومی 
کشــورمان که »یکبار دیــدن را بهتر از 
هزار بار شــنیدن می داند«، بــه اصفهان 
آمدیــم تــا از زیبایی هــای ایــن شــهر 
دیدن کنیــم و ضمــن انتقــال دیده ها 
به مردم ســن پترزبورگ، توســعه روابط 
 با اصفهــان را در اولویــت  کاری خود قرار

 دهیم.
رییس کمیســیون دایم احداث ســاختار 
حکومتــی شــهر ســن پترزبورگ ادامه 
داد: در بازگشــت بــه روســیه، اصفهان، 
پایتخــت فرهنــگ و تمــدن ایــران را 
معرفــی خواهیم کرد و با توجــه به اینکه 
ســن پترزبــورگ و اصفهــان، هــر دو، 
زمانی پایتخــت کشورهای شــان بودند، 
مشــترکات زیادی میان این دو شهر است 
 که باید از آن ها به بهترین نحو اســتفاده 

شود.
گالدونوف با اشاره به اینکه سن پترزبورگ 

در آســتانه ۳۵۰ ســاله 
شدن اســت، یادآور شد: 
شــهر ســن پترزبورگ در 
آســتانه تولد ۳۵۰ سالگی 
خود قرار دارد و این در حالی 
اســت که اصفهان بسیار از 
ســن پترزبورگ قدیمی تــر 
و متمدن تــر اســت و باید از 
تجربیات متقابــل مدیریت 
 در هــر دو شــهر اســتفاده 

شود.
وی افزود: توسعه روابط روسیه 
با اصفهان از طریق شــهر سن 
پترزبــورگ در دســتور کار 
ما قــرار دارد. چرا که روســیه 
در برابــر تحریم هــای ایاالت 
متحده علیه ایــران، کنار ملت 
و دولت ایران اســت و همکاری 
ایــن دو کشــور در زمینه های 
مختلــف از جملــه اقتصــادی 
بســیار گســترده اســت و باید 
 گردشــگری میان دو کشــور ارتقا 

پیدا کند.
رییس کمیســیون دایم احداث ســاختار 
حکومتی شهر سن پترزبورگ ضمن ابراز 
تاسف از مسافرت تعداد اندکی از شهروندان 
روسیه در سال به اصفهان گفت: باید سعی 
شــود تا تبادل گردشگر بیشــتری میان 
ســن پترزبورگ و اصفهان انجام شــود تا 
شــهروندان هر دو شــهر از پتانسیل های 
 اصفهــان و ســن پترزبــورگ بهره منــد 

شوند.
گالدونوف افزود: بودجه ســن پترزبورگ 
توســط مجلــس قانونگــذاری تصویب 
می شــود و میــزان بودجــه این شــهر 
معادل ۱۰ میلیارد دالر اســت و مقامات 
مدیریت شــهری ســن پترزبورگ قصد 
دارند تا بــا اســتفاده حداکثــری از این 
 بودجــه، روابط خارجی این شــهر را ارتقا

 دهند.
گفتنی اســت این دیــدار با قرائــت پیام 
ماکاروف رییس مجلس قانونگذاری ســن 
پترزبورگ خطاب به رییس شــورای شهر 
اصفهان و تبریک روز اصفهــان، با اهدای 
 هدایــای فرهنگــی دو طرف بــه پایان 

رسید.

نوروزی: تخت فوالد به قطب گردشگری مذهبی کشور تبدیل شود
شهردار اصفهان با بیان اینکه تخت فوالد نقش هدایت گر و آگاه بخشی دارد، گفت: تخت فوالد قبرستانی مرگ 

گریز و مرگ هراس نیست، بلکه جایی است که انسان در آن آرامش می یابد و معنای زندگی را می فهمد.
 قدرت اله نوروزی دیروز )دوشنبه( در آیین افتتاح نمایشگاه »جهانی در نصف جهان« در مرکز اسناد و کتابخانه 
ملی ایران اظهار کرد: بسیاری از مردم اصفهان را با میراث به جای مانده همچون میدان امام)ره(، مسجد شیخ 

لطف اهلل، کاخ عالی قاپو، چهلستون، پل های تاریخی مثل پل خواجو و سی و سه پل می شناسند، البته این میراث 
بسیار با اهمیت است به طوری که در هیچ کجای دنیا، میدانی مانند میدان امام)ره( وجود ندارد، اما آن چیزی که باید 

بیشتر به آن توجه شود تخت فوالد اصفهان است که دارای ویژگی های فرهنگی، عرفانی، معنوی و هنری است. وی افزود: 
تخت فوالد و وادی السالم نجف از لحاظ وجود انسان های معنوی و علما قابل مقایسه است، اما اعتقاد دارم اهمیت وادی السالم 

تک بعدی است در حالی که تخت فوالد به جز علما، فقها و فالسفه، مدفن بسیاری از هنرمندان، دانشمندان بزرگ، شعرا، موسیقی دانان 
و ... است. نوروزی خاطرنشان کرد: ۸۵۰ فقیه و مجتهد و ۱۲۰ هنرمند در زمینه های مختلف در مجموعه ۷۷ هکتاری تخت فوالد 
آرمیده اند البته که اینها زنده هستند. تخت فوالد تنها آرامگاه مردان هنرمند و علمای دین نیست، بلکه زنان بزرگی همچون بانو 

امین و بی بی مریم بختیار به عظمت این مجموعه افزوده اند.

مصرف آب ۹۰ درصد از مشترکان آبفای اصفهان مطابق الگوی صحیح است
مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: مصرف آب بیش از ۹۰ درصد از 

مشترکین آبفای اصفهان مطابق الگوی صحیح مصرف آبی است.
 آسیه سادات مالباشی اظهار داشت: فرهنگ استفاده از لوازم کاهنده سبب شده است که مصرف سرانه آب 

در اصفهان کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه میزان مصرف آب توسط مشترکین خانگی به حد نرمال رسیده است، ادامه داد:  در صورت 

فرهنگ سازی در ارتباط با استفاده از لوازم کاهنده آب، میزان آب مصرفی هر خانوار  به طور متوسط ۱۱۰ لیتر 
در شبانه روز کاهش پیدا می کند. مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه داد: با 

نصب لوازم کاهنده مصرف در  واحدهای مسکونی پر مصرف و دریافت هزینه این لوازم به طور اقساطی و بر روی قبوض آب 
بهای مشترکین، به طور قطع ضمن مصرف آب کمتر،  میزان آب بهای پرداختی مشترکین نیز کاهش پیدا می کند. وی ادامه داد: با توجه به 

محدودیت های منابع آبی، مدیریت تقاضا در دهه های اخیر بر مدیریت عرضه پیشی گرفته است.
مالباشی گفت: در ایران با توجه به وضعیت شدید کم آبی، مصارف آب در کاربری های مختلف نظیر شرب، صنعت و کشاورزی باید متناسب با 

منابع موجود صورت گیرد که این امر مستلزم نگاه جدی تر به  مقوله مدیریت تقاضا است.

اقتصاد ایران
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اقشار آسیب پذیر 
سال آینده هم بسته 

حمایتی می گیرند

رییس امــور ســالمت و رفاه 
اجتماعــی ســازمان برنامــه 
و بودجــه یکــی از مهم ترین 
اقدامــات انجام شــده در این 
حوزه را تعریف بسته حمایتی 
برای اقشار آسیب پذیر برشمرد.

پوراصغری با بیان این مطلب، 
اظهار داشــت: در این راســتا، 
در ســال  جاری بالــغ بر هفت 
هزار میلیارد تومــان از منابع 
هدف منــدی یارانه هــا، عالوه 
بــر اعتبــارات پادارشــده در 
ذیل دســتگاه های حمایتی، 
فقط برای پرداخت مستمری 
خانوارهــای تحــت پوشــش 
نهادهای حمایتــی اختصاص 
یافته، بــه نحوی که از ســال 
۱۳۹۵ تــا ۱۳۹۷ مســتمری 
خانوارهــای تحــت پوشــش 
نهادهای حمایتــی نزدیک به 

سه برابر شده است.
رییس امــور ســالمت و رفاه 
اجتماعــی ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور همچنین بیمه 
بازنشســتگی را به عنوان یکی 
از ارکان مهم رفــاه اجتماعی 
و ســاماندهی صندوق هــای 
مربــوط بــه منظــور کاهش 
وابســتگی صندوق های بیمه 
کشــوری و لشــکری به منابع 
عمومــی و تقویــت صندوق 
تامین اجتماعی از طریق تادیه 
بدهی دولت به تامین اجتماعی 
از جملــه جهت گیری هــای 
 عمده در بودجه ســال ۱۳۹۸ 

برشمرد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه 
موافقت های بــه عمل آمده در 
طرح تحول ســالمت و کاهش 
پرداخــت از جیب مــردم در 
بهره مندی از خدمات سالمت، 
اعتبارات مورد نیاز اجرای این 
طرح در بودجه سال ۱۳۹۸ با 
وجود محدودیت های اعتباری 
پیــش رو، تامیــن و پرداخت 

خواهد شد.
پوراصغری در پایان ســخنان 
خود گفت: یکی از بخش هایی 
که وابستگی زیادی به ارز دارد، 
دارو و تجهیزات پزشکی است 
که با توجه به حیاتی بودن این 
مــوارد و امکان دسترســی به 
آنهــا، تامین ارز ایــن بخش تا 
حد ۳.۵ میلیارد دالر، از جمله 
 اقدام های مهم سال آتی خواهد

 بود.

ایبنا
خـــبـــر
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دالالن هم کــه همچنان 
دســت به کار هستند و از 
حاشــیه قیمتی که میان 
نــرخ نمایندگی هایی که 
به صــورت قطره چکانی، 
خودرو بــه بــازار عرضه 
می کننــد و عطشــی که 
برخی برای خرید خودرو دارند، بیشترین 
ســود را می برند. داستان ساماندهی بازار 
خودرو همچون هزار و یک شــب، قصه 
درازی دارد. مــدت ها اســت طرحی در 
مجلس تدوین شده و با فراز و نشیب های 
بسیار به کمیسیون صنایع مجلس رسیده 
و این کمیســیون در آن تغییراتی ایجاد 
کرده است و علیرغم اینکه مهلت قانونی 
برای ارایه این طرح از کمیسیون به صحن 
علنی مجلس به اتمام رســیده ، هنوز به 
صحن علنی ارائه نشــده است؛ برخی بر 
این باورند که با تغییرات ایجاد شده در این 
طرح ، عمال خاصیت اصلی آن از دســت 

رفته است و دیگر به نفع مصرف کنندگان 
در بازار خودرو نیست.

البته برخی نیز نگاه بدبینانــه ای به این 
تغییرات دارنــد و بر ایــن باورند که نظر 
مافیای خودرو در ایجاد این تغییرات بدون 
تاثیر نبوده است. این در شرایطی است که 
بر اساس آیین نامه های داخلی مجلس، هر 
طرح یک فوریتی حداکثر ۴۵ روز فرصت 
دارد که برای بررســی به صحن بیاید؛ در 
حالیکه این طرح شش ماه مسکوت مانده 

بود.

  طراح طرح: طرح را بی خاصیت کردند
نکته حائز اهمیت البته در این طرح، تغییر 
نام طرح از »ســاماندهی بازار خودرو« به 
»ساماندهی صنعت خودرو« است. بهرام 
پارسایی،نماینده مردم شیراز در مجلس 
و از طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو 
در این رابطه می گوید که مافیای خودرو، 
طرح ساماندهی بازار خودرو را به نفع خود 
تغییر داده اســت. او می گوید: هم اکنون 
مســائل اصلی مطرح در این طرح، عمال 
در کمیسیون صنایع از بین رفته و طرح 
بی خاصیت و حتی به ضرر مصرف کننده 

تغییر پیدا کرده است.
پارسایی می گوید: خودروسازان حدود ۱۵ 
هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار 
هستند که این نشان می دهدخودروسازان 
نه تنها اشتغال ایجاد نکرده اند، بلکه حقوق 
کارگران قطعه ساز را نیز نپرداخته اند؛ حال 

آنکه خودروساز خودروهای خود را پیش 
فروش کرده و پول آنها را نیز از قبل دریافت 
کرده اســت. البته او این نکات را در قالب 
نامه ای از کمیسیون اصل نود به کمیسیون 
صنایع مجلس شورای اسالمی نیز اعالم 

کرده است.

  کمیسیون صنایع حق تغییر طرح 
نمایندگان را نداشت

همایون هاشمی، نماینده مردم میاندوآب، 
شــاهین دژ و تکاب در مجلس شــورای 
اسالمی و از طراحان طرح ساماندهی بازار 
خودرو در گفتگو با خبرنــگار مهر با ابراز 
گالیه از کمیسیون صنایع مجلس برای 
تغییر در طرح پیشنهادی نمایندگان مبنی 
بر ساماندهی بازار خودرو، می گوید: طرحی 
که اکنون طراحی شده، به ضرر منافع ملی 
است؛ چراکه تغییراتی در آن ایجاد شده 
که به نفع مصرف کنندگان نیست و ردپای 
مافیای خودرو را در آن پررنگ کرده است. 
این در حالی است که ما نباید با جان مردم 
بازی کنیم و اگر خودروهای پاک و ســبز 
همچون برقی و هیبریدی باید به کشور 
آورده شود، باید شرایط آن را تسهیل کرد.

وی می افزاید: برای ساماندهی بازار خودرو، 
مجلس و نمایندگان کار خود را انجام داده 
و طرحی تهیه کردند که متاسفانه اکنون 
در مراحل بررســی آن، مافیــای خودرو 
در مجلس نفوذ کرده و کارشــکنی هایی 
را صورت داده اســت؛ به هر ترتیب یک 

فوریت این طرح دو فوریتی تصویب شد 
و هم اکنون علیرغم اینکــه زمان زیادی 
برای آن سپری شــده و مهلت ۴۵ روزه 
کمیسیون تخصصی برای بررسی آن به 
پایان رسیده است؛ کمیسیون تخصصی 
برخی تغییراتــی را در آن انجام داده که 
طرح را از حیز انتفاع خارج کرده است؛ این 
در حالی است که کمیسیون حق نداشته 
که در طرح نمایندگان دست ببرد و فقط 
می بایست اظهارنظر می کرده؛ پس در این 

رابطه تخلف کرده است.
هاشمی گفت: در روزهای آینده، مجدد 
بررسی این طرح را در مجلس در دستور 
کار قرار خواهیم داد؛ چراکه اگر می خواهیم 
به سمت توســعه برویم، باید بدانیم که 
توســعه در صنعت خــودرو باید مبتنی 

بر حفظ جان و سالمت انســان ها باشد. 
پس باید به ســراغ فضای رقابتی برویم؛ 
به این معنــا که اگر خودروهــای ایرانی 
نمی تواننــد با کاالهــای خارجی رقابت 
کنند، نباید خودروهای خارجی را حذف 
کنیم؛ بلکه باید دانــش فنی و تکنولوژی 
آنها را به کشــور بیاوریم تــا محصوالت 
 پاک تولید کرده و صنعت خودرو را ارتقا 

دهیم.
وی اظهار داشت: اگر خودروی هیبریدی 
در ایران نیاید، خودروســازان داخلی به 
این دانش فنی نخواهند رسید. اما به نظر 
می رسد که مســاله در اینجا، پول کثیف 
اســت که در جیب برخی از افراد می رود 

و نمی گذارند که کار درستی انجام شود.
هاشــمی با انتقاد از برخی خودروسازان 

مبنی بر اینکه قابلیت اجرای استانداردهای 
۸۵ گانه را به دلیل بروز تحریم ها ندارند، 
گفت: همه اینهــا بهانه اســت و برخی 
خودتحریمی می کنند تا اجناس بنجل 
خود را در فضای تحریم بفروشند. تحریم 
ربطی به توســعه درون کشــوری ندارد. 
تحریم ربطی به ارتقای دانش فنی و تولید 

محصول نهایی ندارد.
طراح طرح ساماندهی بازار خودرو ادامه 
داد: در صنعت خودرو کسانی که کارشکنی 
می کنند باید پاسخ گو باشــند؛ چراکه 
حق مردم ایران ســوار شدن به خودروی 
پاک و ایمــن اســت؛ در حالیکه برخی 
نمی گذارند کــه خودروهایی که عوارض 
 زیست محیطی و جانی کمتری دارند، به 

میدان بیایند.

کشمکش بر سر طرح ساماندهی بازار خودرو؛  

این بار، به منزل خواهد رسید؟

مهر
گـــزارش
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طال و ارز

توصیه جدی به خریداران طال و سکه؛
فعال به روش های سنتی طال و سکه بخرید

کشتی آرای: هیچ مجوزی برای خرید وفروش آنالین طال و سکه وجود ندارد

در ماه های گذشته و به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و سکه و طال میزان تبلیغات فروش طال و جواهر در 
فضای مجازی و گروه ها و صفحات مختلف افزایش چشمگیری داشته و برخی از این صفحات مدعی 

فروش طال و جواهر با سود کمتر و قیمت ارزان تر نسبت به بازار سکه و طال هستند. 

افزایش قابل توجه قیمت طال و سکه نسبت به سال گذشته انگیزه های سوء استفاده در این بستر را افزایش داده است، 
از وارد کردن طال و سکه های تقلبی به بازار تا ایجاد انگیزه برای ورود به فرآیند خرید و فروش آنالین و حتی شکل 
گیری شبکه هایی با هدف خرید و فروش کاغذی نه واقعی ، اقداماتی است که در دستور کار برخی سودجویان قرار 

گرفته است .
 بر این اساس برخی گروه ها با تشکیل شبکه هایی نسبت به خرید و فروش کاغذی سکه اقدام می کنند به این صورت 
که معادل پول سکه وارد چرخه می شود و با افزایش و کاهش قیمت سکه از این پول کسر شده یا بدان اضافه می شود. 
از آنجا که همه این اقدامات بدون نظارت مراجع ذی صالح صورت می گیرد، هشدارهای متعددی از سوی نیروی 

انتظامی ، اتحادیه های صنفی و دیگر مراجع نظارتی در این خصوص داده شده است.
 اخیرا نیز بسیاری از کسانی که با قصد خرید و فروش آنالین سکه ، در یکی از شرکت ها ، دست به کار شده بودند حاال 
در قالب مالباختگان، در صدد به دست آوردن دوباره سرمایه های از دست رفته هستند . برخی از کارشناسان و فعاالن 
صنفی در حوزه طال و سکه اما هشدار می دهند که عدم رعایت توصیه های ایمنی الزم در این عرصه می تواند موجبات 

تکرار اتفاقاتی نظیر آنچه بر سرمایه گذاران سکه ثامن گذشت را سبب شود.
رییس کمیسیون تخصصی طال و جواهر ایران درباره خرید و فروش آنالین طال و جواهربه خبرانالین گفت: در فضای 

مجازی هنوز هیچ مجوزی از هیچ ارگانی برای داد و ستد طال و جواهر و سکه داده نشده است.  
محمد کشتی آرای با بیان این مطلب افزود: مجوزها بر اساس نماد الکترونیک است که از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت باید گرفته شود، بنابراین مردم با توجه حساسیت و کنترل های موجود روی طال بهتر است در چنین فضاهایی 
برای خرید و فروش طال وارد نشوند.  وی تصریح کرد: حتی اگر می خواهند در این فضا داد و ستد انجام دهند موارد 
کنترلی را رعایت کنند . وی خاطر نشــان کرد: به مردم توصیه می کنم فعال به صورت سنتی خرید طال و سکه و 
مصنوعات را انجام دهند زیرا در آینده بسیار نزدیکی قرار است اقداماتی انجام شود تا با برنامه ریزی های دقیق بتوان 

در فضای مجازی چنین داد و ستدی را انجام داد.  
کشتی آرای گفت: بنابراین مصرف کنندگان بهتر است فعال با احتیاط بیشتری نسبت به خرید و فروش سکه و طال 

در واحدهای صنفی مجاز اقدام کنند. 

کشمکش ها بر سر طرح ساماندهی بازار خودرو باال گرفته 
است و طراحان معتقدند تغییرات ایجاد شده در آن، طرح 
اولیه را  از جهت انتفاع ساقط و آن را بی خاصیت کرده است.

آشفته بازار خودرو هر روز وضعیت بدتری را تجربه می کند؛ 
از خودروسازانی که به تعهدات خود در ثبت نام خودروها 
عمل نمی کنند و از واردکنندگانی که به بهانه های مختلف، 

از ایفای تعهدات خود در قبال مشتریان سر باز می زنند. 

خودروسازان حدود 
۱۵ هزار میلیارد تومان 
به قطعه سازان بدهکار 

هستند که این نشان 
می دهدخودروسازان 
نه تنها اشتغال ایجاد 

نکرده اند، بلکه حقوق 
کارگران قطعه ساز را 

نیز نپرداخته اند.
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نامه اعتراض آمیز سه استارت آپ حمل و نقلی
سه شرکت تپسی، الوپیک و ماکسیم در نامه ای مشترک به آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
رضا رحمانی وزیر صنعت و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری خواستار مقابله با 

انحصارگرایی شده اند که کاربران را مجبور به حذف اپلیکیشن آنها می کند.
مدیران عامل سه شرکت »تپسی«، »الوپیک« و »ماکسیم« در نامه ای گالیه آمیز خطاب به آذری جهرمی 

وزیر ارتباطات، نسبت به اقدام شرکت »اسنپ«، عنوان کردند که این شرکت مدتی است با هدف ایجاد انحصار 
و خارج کردن رقبا از دور رقابت، نصب نرم افزارهای رقیب را در تلفن همراه کاربران راننده خود بررسی می کند 

و در صورت شناسایی نرم افزار رقیب بر بستر تلفن همراه آن ها، کاربر را برای ادامه استفاده از خدمات انسپ، ملزم 
به حذف نرم افزارهای رقیب می کنند. 

در این نامه اعتراضی آمده »با توجه به اینکه رانندگان هیچگونه رابطه استخدامی با این شرکت ها نداشته و تنها کاربر این نرم افزارها 
هستند، بنابراین تحمیل چنین محدودیتی بر کاربران راننده، ابدا توجیهی ندارد؛ نکته جالب توجه آن است که اسنپ در قرارداد خود با رانندگان 
بر عدم وجود هرگونه رابطه کاری و استخدامی فی مابین تاکید و رانندگان را تنها کاربر نرم افزار معرفی کرده است و بر همین اساس و به درستی 

در مراجع بیمه و مالیات، همواره از همین موضع سخن می گوید.« 
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این افراد نشــان داده اند 
کسب و کارهای موفق تنها 
نباید به خط پایان و سود 
و زیان توجــه کنند. بلکه 
می توانند به طور آگاهانه 
از شناخت های محیطی و 

اجتماعی برخوردار باشند.

 )Bill Drayton( 1. بیل درایتــون  
صرفــا نمونــه ای موفــق از کارآفرینان 
اجتماعی نبود؛ او حقیقتــا به تنهایی به 
تعریف و ارتقای این اصطالح کمک کرد. 
درایتون موسس کرسی »معاصر آشوکا: 
 Ashoka:( »نــوآوران بــرای عمــوم
 )Innovators for the public
اســت.  ایــن ســازمان بــرای کمک به 
کارآفرینان اجتماعی و کشــف آن ها در 
سراسر جهان اختصاص داده شده است؛ 
همچنین درایتون مهارت های کارآفرینی 
اجتماعی اش را در ســازمان های دیگر 
گسترش داده است. در سال 2010 بنیاد 
آشــوکا 2145 از همراهان خود را از 73 

کشور حمایت کرده است
 

  2. به راستی هیچ وقت از یک میکروب 
 Willie( شناس به نام ویلی اســمیتس
Smits( انتظــار نمی رفــت کارآفرین 
اجتماعی شود، اما وقتی او در سال 1989 
یک نوزاد اورانگوتان رها شده را پیدا کرد 
مسیر شغلش به ســرعت تغییر کرد. کار 
اســمیت با اورانگوتان ها با موسسه بقای 
اورانگوتان بورونئو گل کرد. این موسسه، 
نه تنها برای کمک به میمون های در خطر 
و یتیم بود، به یادگیری بومی شیوه های 
پایدار کشاورزی و منافع احیای جنگل نیز 

کمک می کرد.
بنیــاد  در  اســمیتس  همچنیــن   
Masarang مشــارکت داشت. این 
سازمان یک تشکیالت اقتصادی کارآفرینی 
اجتماعی فوق العاده نوآورانه بود که از انرژی 
گرمایی برای تبدیل شیره ته شکر به شکر 

و اتانول استفاده می کند.
 

 3. از کارآفرینــان اجتماعــی مطرح و 
یکی از اولین نام هایی کــه احتمال دارد 
شــما با آن مواجه شــوید محمد یونس 
)Muhammad Yunus( اســت. 
او کتابی را با عنوان همین موضوع، یعنی 
کارآفرینــی اجتماعی، نوشــته اســت. 
یونس تجربیاتش در زمینه سرمایه داری 
اجتماعی و مالی خرد را از طریق شماری از 

کتاب ها به اشتراک گذاشته است.
 همچنیــن او موســس بانــک گرامین 
)Grameen Bank( اســت. ایــن 
موسسه وام های اعتباری خرد را در اختیار 
کسانی می گذارد که در مسیر خودکفایی 
مالی در حال رشد هستند. این بانک که در 
1993 تاسیس شده درآمد خالصی بیش 
از 10 میلیون دالر را کســب کرده است. 
همکاری او با ســازمان ها در سال 2006 
جایزه صلح نوبل را برایش به ارمغان آورد. 

 
  4. تامز )TOMS( موسس مایکوسکی 
)Myciskie( از دیگــر کارآفرینــان 
اجتماعی است که در فهرست 10 نفر برتر 
قرار می گیرند؛ زیرا برخالف تعداد دیگری 
از سرمایه گذارها، تقریبا همه افراد مطلع 
از فرهنگ مردمی نام این برند اجتماعی 
 را شــنیده اند. محبوبیــت آن همچون 
شعله های وحشی آتش همه جا پراکنده 
شده است که این می تواند اتفاق خوبی هم 
برای مایکوسکی باشد و هم برای مردمی 

که تامز درصدد کمک به آن هاست.
 مایکوسکی در ســال 2006، بعد از سفر 
تامز به آرژانتین، تاسیس شد. در سفرش 
تعدادی از بچه هایی که به دلیل نداشتن 
کفشی برای پوشــیدن زخمی یا بیماری 
بودند توجه او را جلب کرد. او برای مبارزه 
با این آسیب کاری را آغاز کرد که به ازای 
هر جفت کفشی که خریداری می کرد یک 
جفت کفش به مردم نیازمند هدیه می داد. 
تاکنون این شرکت بیشتر از یک میلیون 

جفت کفش را هدیه داده است.
 

 Better World 5. شرکت سهامی  
Books نمونه ای عالی از سرمایه گذاری 
موفق در کارآفرینی اجتماعی است. جف 
کورتزمــن )Jeff Kurtzman( این 
موسسه را در ســال 2002 تاسیس کرد. 
ماموریت این سازمان در جهت باال بردن 
ارزش کتاب و کــم به بهبــود وضعیت 
ســوادآموزی در سراســر جهان است. 
 این شرکت با اســتفاده مجدد و بازیافت 
کتاب ها از طریق فروش در وب ســایت و 

هدیه به مدارس کار می کند.
 در ســال 2012 آن ها توانســتند با 84 
میلیون جلد کتاب 12.1 میلیون دالر منابع 
مالی سوادآموزی را باال ببرند. شرکت دلیل 
موفقیت خود را استفاده از مدلی مبتنی بر 
اصلی سه گانه می داند که نه تنها بر سود، بر 
اثرات اجتماعی و محیطی همه چیزهایی 

که آن را انجام می دهند نظارت می کند.
 

  6.  یکی از پیشگامان موفق اعتبار خرد 
 Akhtar( در جهان اختر حامد خــان
Hameed Khan( است. فداکاری و 
فعالیت او در جهت رشد جامعه روستایی 
پاکستان نامزدی جایزه صلح نوبل را برای او 
به ارمغان آورد. دو نمونه از بزرگترین پروژه 
 Comilla های خان در طول زندگی اش
و   Cooperative Project
Orangi Pilot Project بود. پروژه 
Comilla Cooperative بــرای 
احداث زیرساخت های محلی در جامعه 
روستایی هدف گذاری شد، در حالی که 
دیگری به رشد به کسب و کار از طریق طرح 

اعتبارات خرد کمک می کرد.
 این پروژه سرانجام ناموفق ماند، اما تجربه 
بزرگ یادگیری آن کاری کرد که خان به 
 Orangi سمت پروژه های دیگر، مانند
حرکت کند. برخالف Comilla، پروژه 
Orangi Pilot نســبتا موفــق بود و 
توانست به جامعه زاغه نشین کمک کند 
مشــکالت خود را در زمینه های اصول 
بهداشت و ســالمت و خانه حل، و برای 
آموزش و تخصیص اعتبارات خرد و تنظیم 

خانواده تالش کنند. 
 

 Ibrahim( 7. ابراهیــم ابولیــش 
 Abouleish( اوایل در شــرکت های
 عمــده دارویی اروپا مشــغول بــه کار 
 بود. در همان زمان نیز در حال توســعه

 درمان های جدید برای پوکی استخوان و 
تصلب شرایین بود تااینکه سفر به مصر در 
میانه دهه 70 او را تغییر داد. او اروپا را ترک 
کرد و به مصر بازگشــت و روی پیشرفت 
طرح توسعه SEKEM سرمایه گذاری 
کــرد.  او امیدوار بود با اســتفاده از مزارع 
بیوداینامیک، مراکز آمــوزش حرفه ای، 
مدارس، مرکــز درمانی و شــرکت های 
تجاری بتواند به تنها به اصالح محیط کمک 
کند، به کشاورزان مصری که در آن مناطق 
زندگی می کردند. یاری برساند. همچنین 
ابولیش در پیشرفت شیوه های جدید عاری 
از مواد شیمیایی برای پردازش پنبه های 
آلی و رشد اولین شرکت خصوصی دارویی 
مصر نقش کلیدی بازی کرد. کار او بسیار 
موفق بوده، به گونه ای کــه ایده ها ی آن 
در شمال آفریقا، هند، فلسطین، سنگال و 

ترکیه به کار گرفته شده است. 
 

  8. فقدان آب آشــامیدنی پــک و در 

دسترس موضوعی اســت که میلیون ها 
انسان در سراسر جهان با آن مواجه هستند. 
بعد از مدتی از تاسیس انجمن خیریه لیبی، 
 Scott( موسس انجمن، اسکات هریسون
Harrison(، تصمیم به ایجاد ماموریتی 
برای تغییر این وضعیت گرفت. او سازمان 
غیرانتفاعی انجمن خیریه آب را سرپرستی 
می کرد. از زمانی که او آغاز به کار کرده این 
موسسه خیریه آب آشامیدنی پاک را به 
بیش از یک میلیون نفر در 17 کشور جهان 

ارسال کرده است.
 هریســون شــاید یکی از موفــق ترین 
کارآفرینان اجتماعی در طول تاریخ باشد 
که ســازمانش، با وجود بحران اقتصادی 
بزرگ، بیش از صددرصد در ســه ماه اول 
سال 2011 رشد داشته داشت، در حالی 
که ســرمایه گذاران مشــابه او در چنین 
بحرانی از هم پاشــیدند. هریسون درباره 
انجمن خیریه گفته است: »سهامداران ما 
مردمی از 17 کشور جهان هستند که برای 
وسیله ای که به داخل روستا برسد و آب 
سالم را برای چند درصد مردم آنجا فراهم 
کند صبر می کنند. ما کلمه  کسب و کار را 
خیلی بیشتر از غیرانتفاعی استفاده می 
کنیم، اما ماهیت کار ما غیرانتفاعی است.« 

 
  9. کارآفرین و فعال اجتماعی هندی، 
 Sanjit Bunler( ســانجی بوکر ُروی
Roy(، به هزاران نفر از مردم در آســیا 
و آفریقا کمک کرده اســت مهارت های 
تکنیکی ضروری را یاد بگیرنــد و گاه از 
نیروی خورشــیدی برای روســتاهای 
دوردســت نیز بهره بگیرنــد. روی کالج 
Barefoot را تاســیس کــرد. ایــن 
کالج موسسه ای اســت که تخصص آن 
آموزش زنان بی ســواد روستاهای فقیر 

اســت که چگونگــی دکتــر و مهندس 
 و معمار شــدن را بیاموزند.  مســاله ای
 که بیــش از هــر چیز تاثیرگذار اســت 
این اســت که هــر یــک از محیط های 
 دانشگاهی از انرژی خورشیدی استفاده 
می کننــد و اغلب آن ها را دانشــجویان 
پیشین این موسسه ساخته و طراحی کرده 
اند. در ابتــدای پیدایش کالج، هدف ُروی 
دست یابی به منفعت برای خویش نبود، 
اما به بهبود تولیدات اقتصادی و کیفیت 
زندگی زنان سراسر سرزمین مادری اش، 

یعنی هند، کمک کرد.
 

 Jeffery( 10. جفــری هولنــدر 
Hollender( در ســال 1988 نســل 
هفتم شرکت تولیدات مراقبت شخصی، 

کاغذ و پاک کننده ها را تاسیس کرد.
 شرکت بر تولید محصوالتی تمرکز کرد که 
آسیب ها و اثرات محیطی را کاهش می داد 
و از ورود مواد شیمیایی غلیظ جلوگیری 
می کرد که بخشــی از تولیدات مراقبت 
شخصی تمیزکننده امروزی را هم تشکیل 
می دهند؛ به عالوه شــرکت 10 درصد از 
سود قابل از مالیات را می بخشید که برای 
موسسات و کسب و کارهای غیرانتفاعی که 
به اجتماع و محیط و شیوه های مسئول 
توجه دارند ســرمایه گذاری کند. به رغم 
توافق مبتنی بر عرف برای ســود محدود 
در برخی کارها، هولندر و گروهش نسل 
هفتمی را ساخته اند که باالی 150میلیون 
دالر درآمد برای نیروی شرکت های بزرگ 
وارد کرده است.هولندر در سال 2011 به 
سبب نقشش در نسل هفتم زیر فشار قرار 
گرفت، اما این به این معنی نیســت که او 
روند کندی را در کارآفرینی اجتماعی در 

پیش گرفته باشد.

این نوابغ را بشناسید ؛   

10 نفر از برترین کارآفرینان اجتماعی تاریخ

هدف همه انسان ها 
در زندگی رسیدن 
به موفقیت است. 

دست یابی به این هدف 
آسان تر می شود اگر 
بدانیم مشهورترین 

کارآفرینان برتر 
جهان هم از ابتدا 
»مشهورترین« 
نبوده اند! بلکه 

انسان هایی عادی بودند 
و در میان مردم عادی 

دیگر زندگی می کردند. 
اما چرا امروز، ما آن ها 

را »مشهورترین« 
و »موفق ترین« 

می نامیم؟

ایجاد کسب و کاری موفق از هر نوعی شایسته تقدیر است، 
اما برخی از کارآفرینان از ثمرات کارشان بیشتر سود می برند. 
برخی با در اختیار گذاشتن منابع، فرصت ها، آموزش و هر آنچه 

ارزشمند است واقعا در جهت کمک به دیگران برآمده اند.
این کارآفرینان اجتماعی کــه از کاردانی و درک اقتصادی و 
تجارتی خود بهره می برند که جهان را مکان بهتری کنند از 
ترکیب مدل کسب و کار سنتی با یک ماموریت اجتماعی مبرم 
در شــیوه هایی که برای دهه ها در ایجاد تغییرات بزرگ در 
محیط اطراف موثر بوده است کمک گرفته اند. در اینجا تعدادی 

از کارآفرینان اجتماعی برتر را معرفی می کنیم. 

 
استارت آپ

لزوم و اهمیت تیم سازی در استارت آپ ها

شما به  عنوان یک کارآفرین، همانند ناخدای کشتی رهبر 
و پیش برنده  پروژه  خود هستید. اما هر کشتی که قرار 
است به مقصدش برسد به خدمه  خوب هم نیاز دارد، و 
کارآفرینی که می  خواهد کسب  و کار خود را گسترش بدهد، باید افرادی را پیدا 

کند که در انجام این کار او را یاری کنند.

تشکیل دادن یک تیم مناسب برای کسب  و کار می  تواند چالش  های مختلفی را به وجود 
آورد، همان طور که هر موقعیت دیگری که بخواهید در آن اشخاص و افکار متفاوت را نظم 

بدهید، چالش  برانگیز خواهد بود. همواره احتمال بروز تعارض و رقابت وجود دارد، و 
این درگیری احتمالی می  تواند درصورت درست مدیریت نشدن، کار شما را از ریل 
خارج کند. اما تیمی که با ترکیب درست شکل گرفته باشد می  تواند موفقیت و شکست 

شرکت را تعیین کند.
هنگام استخدام کارکنان احتمالی، بهتر است که شخصیت آن ها را در کنار مهارت  ها و 
تجربه  شان در نظر بگیرید. برخی ممکن است تمام مهارت  ها و تجربه  ای را که برای ایفای 
یک نقش آرزو می  کردید داشته باشند، اما تناسبی با فرهنگ شرکتتان نداشته باشند. 
قطعا توانایی مهم است، اما بهترین تیم  ها آن هایی هستند که با هم خوب کار می  کنند تا 

یک هدف جمعی را تحقق بخشند.

   هشت راه ایجاد تیم های مشارکتی
همان طور که به مدیر نیاز دارید، به افرادی هم نیاز دارید که مایل به پیروی از آن مدیر باشند. 
اگر شما و تیمتان در بعضی حوزه  ها نقص داشتید، باید افرادی را پیدا کنید که آن شکاف  ها 

را پر کنند تا شرکتتان تبدیل به چیزی شبیه یک ماشین روغن کاری شده بشود.
بخشی از تشکیل یک تیم مناسب این است که بدانید چه موقع بخشی از آن ماشین درست 
کار نمی  کند. اگر کارمندی از عهده  وظیفه ای برنمی  آید یا با تیم و فرهنگ شــرکت جور 
نیست، برای همه بهتر است تصمیمی سریع و البته دشوار برای مرخص کردن او بگیرند. این 
لطف کردن در حق هیچ کس نیست که بخواهید به  زور کسی را به کار بگیرید که داد می  زند 
وصله  ناجور است، و نهایتا اگر بخواهید آن را نادیده بگیرید تا با مساله ای مواجه نشوید، به 

شرکت و تیم شما آسیب خواهد رساند.

   مراحل و الزامات موفقیت یک استارتاپ - اهمیت تشکیل تیم مناسب

تشکیل تیم مناسب، اولین قدم است، اما مدیریت و انگیزه دادن به آن تیم، چالش  های تازه  ای 
را پیش رویتان می  گذارد. حتی اگر تیمتان گروهی بی  دردسر و سخت  کوش باشد، باز هم 
کشاندن پنج یا ده نفر یا بیشتر در یک جهت، به پیام مختصر و مفید و واضحی نیاز دارد که 
همه آن را بفهمند. به  عنوان رهبر تیم، برعهده  شماست که برای تیمتان، اهداف و مقاصد 
و انتظارت فعلی خود را روشن کنید و به آن ها بفهمانید که این موارد ممکن است در آینده 
تغییر کنند. اگر ایده  ها و فرآیند فکری پشت آن را به تیم خود منتقل نکنید، نباید از آن ها 
انتظار درک اصول یادشده را داشته باشید، و اگر جهت حرکت آن ها را در ابتدای مسیر تعیین 

نکرده باشید نباید از گمراه شدنشان دلخور شوید.
رییس یک شرکت و رهبر یک تیم بودن یعنی حرفتان برو دارد، اما همیشه این بهترین 
راه برای باال بردن روحیه یا جلب حمایت کارمندان نیست. شما افرادی می  خواهید که از 
دستورات تبعیت کنند، اما احتماال همین اشخاص را به  خاطر خالقیت و هوششان وارد کار 
کرده  اید. طوفان فکری و تبادل سالم ایده  ها در محیط مناسب، نه تنها راه خوبی برای رسیدن 
به ابداعات و شیوه  های تازه برای محصول یا کسب  و کارتان است، بلکه به کارمندان یادآوری 

می  کند که ایده  هایشان ارزشمند است، و در موفقیت نهایی شرکت سهم دارند.

   انواع روش های تصمیم  گیری در کسب و کار ها
راه دیگر برای جلب حمایت کارمندان نسبت به آنچه انجام می  دهید، گذاشتن بخشی از 
فرآیند تصمیم  گیری بر عهده  آن ها است. شاید برای هر تصمیمی جواب ندهد و مواقعی 
وجود داشته باشد که بتوانید به  تنهایی برای آینده  شرکت خود تصمیم بگیرید، اما انجمنی 
که شما و اعضای تیمتان بتوانید آنجا برای بحث و مخالفت دور هم جمع بشوید تا درنهایت 
بر سر یک تصمیم به توافق برسید، تصمیمات بهتر و آگاهانه  تر و بهره  وری بیشتری را در 

پی خواهد داشت.
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این افراد نشان داده اند
کسب و کارهای موفق 

تنها نباید به خط پایان و
 سود و زیان توجه کنند. 

بلکه می توانند به طور 
آگاهانه از شناخت های

 محیطی و اجتماعی برخوردار
 باشند.

اکونوموتیو
یـــادداشت

گام جدی صنعت 
بیمه در مسیر 

الکترونیکی سازی

راه اندازی سامانه الکترونیکی نظارت 
و هدایت صنعت بیمه موســوم به 
»سنهاب« و تفاهم بیمه مرکزی و 
معاونت فناوری ریاست جمهوری 
برای گســترش حضور اســتارت  
آپ های بیمه ای عالئمی است که 
می توان آن را چراغ سبزی به حضور 
ابزارهای مجــازی در صنعت بیمه 
و الکترونیکی ســازی خدمات این 

صنعت تلقی کرد.
گسترش تکنیک های ارتباطاتی در 
فضای اقتصاد و سهولتی که استفاده 
از این ابزارها می تواند در رتق و فتق 
امــور اداری یا تجــاری ایجاد کند 
باعث شده اســت کمتر حوزه ای از 
حوزه های ســنتی اقتصاد باشد که 
بخشــی از امور خود را در به فضای 
مجازی نسپرده باشد. بانک ها یکی 
از حوزه های سنتی اقتصاد هستند 
که امروز بخــش بزرگی از خدمات 
نقل و انتقال، دریافت و پرداخت و 
حتی امور ثبتی مشتریان خود را در 

فضای مجازی انجام می دهند.
یکی دیگــر از حوزه های اقتصادی 
سنتی در کشور که پیوندش با فضای 
مجازی راهگشا بوده، حوزه حمل و 
نقل است که تحوالتی بزرگ را رقم 
زده اســت. برندهایی مانند اسنپ 
و تپسی که حاال دیگر کمتر زبانی 
است که آن را تلفظ نکرده باشد هر 
کدام یک اپلیکیشن هستند که کل 
فضای حمل و نقل درون شهری را در 

کالن شهرها دگرگون کرده اند.
صنعت بیمه اما یک حوزه بزرگ و 
مهم در اقتصاد کشور است که هنوز 
به طور جدی با فضای مجازی درگیر 
نشده است. بیمه مرکزی به عنوان 
نهادی که ناظر بر کل فضای بیمه ای 
کشور است ظاهرا عزم خود را جزم 
کرده تــا صنعت بیمــه را با کمک 
ابزارهای مــدرن ارتباطی به طور 
جدی تری وارد مناســبات رقابتی 

کند.

  صنعت بیمه در یک بســتر 
مناســب دیجیتالی حرکت 

می کند
طبق گفته رییس مرکــز فناوری 
اطالعــات بیمه مرکــزی، فراوانی 
شرکت های بیمه، انبوه بیمه نامه ها 
و تنــوع آن و همچنیــن ماهیت 
تعهدات آینده نشان می دهد که این 
 صنعت پیچیدگی های فنی فراوانی 

دارد.
سیدقاسم نعمتی همچنین با تشریح 
آخرین دستاوردهای این مرکز، به 
ابعاد و جزییات گوناگون ســامانه 
الکترونیکی نظارت و هدایت صنعت 
بیمه موسوم به »ســنهاب« اشاره 
کرده و گفته کــه در کنار کمک به 
انجام تکالیف نظارتی بیمه مرکزی، 
ســرویس ها و خدمــات متعددی 
طراحی و اجــرا کرده ایــم که در 
نهایت به بهبود روند خدمات رسانی 
منتهــی بیمــه  صنعــت   در 

 خواهد شد. 
صنعت بیمه کشــور در یک بستر 
مناسب دیجیتالی حرکت می کند 
و با تکمیل تمامی زیرســاخت ها و 
ساختارها، این حرکت شتاب گرفته 

و چند برابر خواهد شد.
پیش از این و در راســتای توسعه 
حضور استارت آپ ها در صنعت بیمه 
رییس کل بیمه مرکزی تفاهم نامه ای 
را با معاونت علمی و فناوری رییس 
جمهور امضا کرد کــه اگر اجرایی 
شود می تواند به توسعه چتر بیمه ای 

در کشور بیانجامد.

ایسنا
گــزارش
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This splendid palace, which was built by Shah 
Abbas II and completed by Shah Soleyman, 
is located in Ostandari St. and is situated to 
the west of Ali Qapu palace and east of Hasht 
behhesht palace. The name of this very beautiful 
monument from the Safavid era means 
“splendid Hall” which some believe that the 
building has something to do with Ashraf Afghan 
because when Isfahan was ruled by Afghanis 
whose leader, Ashraf, made this building his 
headquarters. But according to the researches 
which have done, the name in fact related to the 
fine gold leaf used in its ornamentation. This 
palace is particularly remarkable for its ceiling 
which is 11 meters high.  It has a flat roof but an 
arched inner ceiling, decorated with gold and 
azure colored plasters. Today what is remained 
of this palace is a large hall and two adjoining 
chambers, decorated in the best techniques of 
Safavid art. This Safavid palace was used as a 
residential place of kings and their harem. In the 
early years of World War II, this palace was used 
as a storehouse by military armies. Todayو only a 
large hall and two adjoining chambers remain of 
this splendid palace which is closed to the public 
and is used for international and ceremonial 
gatherings in Isfahan.
Chehel Sotoun
Chehel Sotoun is a Safavid pavilion located in 
the middle of a large garden (Bagh-e Chehel 
Sotun) and at the end of a long pool. This lovely 
garden and its palace are situated in the west of 
Naqsh-e-Jahan Square and the east of Chahar 
Bagh Abbasi St. The palace was erected by the 
command of Shah Abbas I and was completed 
by Shah Abbas II.The entrance of the building is a 

portico supported by the twenty slender wooden 
columns. Chehel Sotoun means “forty pillars” 
because the reflection of the twenty pillars of the 
hall in the pool opposite the palace brings about 
an illusion of forty pillars but it can also refer 
to the fact that the word ‘forty’ means ‘many’ 
in Persian and this word expressed respect 
and admiration. A marvellous feature of the 
pavilion is that it contains many brilliant frescoes 
and paintings. These paintings portrait some 
historical scenes of the Safavid and Afsharid era 
such as the armies of Shah Ismail battle with the 
Uzbeks; Nader Shah battles Sultan Mohammed; 
Shah Abbas II welcomes King Nader Khan of 
Turkestan; Shah Ismail battles Sultan Selim; 
and Shah Tahmasp welcomes Humayun, the 
Indian prince.Fearing that Naser al-Din Shah 
Qajar chose Isfahan as capital, Zele Sultan the 
governor of Isfahan ruined near forty Safavid 
Palaces and gardens such as Haft Dast (Seven 
Hands), Namakdan pavilion (the salt cellar) 
and Aineh Khaneh palace. Ali Qapu, Chehel 
Sutun, and Hasht Behesht were restored by 
IsMEO - Istituto Italiano per il Medio ed Estremo 
Oriente for NOCHMI - National Organization for 
Conservation of Historic Monuments of Iran.
 Ali Qapu
Ālī Qāpū which literally means “high gateway” is 
a grand palace located on the western side of the 
Naqsh-e Jahan Square and opposite to Sheikh Lotf 
Allah Mosque. Researches have revealed that Ālī 
Qāpū was built in several stages but the evidence 
show that the palace was built by decree of Shah 
Abbas the Great, and was originally designed as 
a vast portal and entrance to the Safavid palaces 
which stretched from the Maidan Naqsh-e-Jahan 
to the Chahār Bāgh Boulevard. It has seven floors 
which the lower passageway served as a gateway 
to the Safavid palaces, and the upper levels were 
used for royal receptions and entertainments. 
On the third floor, there is an open portico 
with a roof supported by eighteen wooden 
columns which were covered with mirrors, and 
its ceiling is decorated with great paintings. 
Behind this portico, there is a magnificent hall 
and a series of rooms with complex muqarnas 
vaults. This floor was generally used by Shah 
Abbas for entertaining his official guests. The 
Largest rooms are found on the six floor which 
was called the music and sound room.These 
rooms were used for private parties and for 
the King’s musicians. The stuccowork and cut 
out decorations on the roofs and walls of these 

rooms, in addition to ornamentation, were used 
to prevent echoes and to produce clear sounds of 
the singing and musical instruments. Every floor 
has its especial ornamentation and decoration 
and walls are covered with paintings attributed 
to Reza Abbassi, the famous painter of Safavid 
era. From the upper galleries, the Safavid rulers 
and their guests watched polo, horse-racing, 
marksmanship, and wild animal combats in the 
square below.
 Hasht Behesht 
 Hasht Behesht meaning Eight Paradises is 
another wonderful Safavid edifice which is 
located in the center of the Garden of Nightingales 
(the Bagh-e Bulbul) and in opposite to Abbasi 
Hotel and Bazaar Honor. The garden in which 
the mansion is located was part of the great 
garden of Nagshe Jahan. Shah Ismail, I built 
this garden which at the time of his successors, 
especially Shah Abbas I, was split into multiple 
pieces.This palace which in former times was 
called the world’s most beautiful palace was 
built during Shah Suleiman and renovated by 
Fathali Shah Qajar in the 19th century and used 
as a residential palace by Zele Sultan who did 
not maintain ornamentations of the palace. The 
original palace was decorated with beautiful 
gilded mosaics, mirror work, plaster work, and 
paintings, but unfortunately, Zele Sultan covered 
major parts of these original decorations with 
plaster. To this end, they hammered the old 
layer and then covered the original layer with 
a new layer of plaster and redecorated it with 
inartistic designs. Today new layer of Zele Sultan 
is removed and the original layer is repaired.This 
two-storied building is about 14 meters high and 
is founded on an octagonal base.  The octagonal 
formed buildings are divided into nine sections 
such that a central chamber is surrounded by 
other eight chambers; there are 4 chambers in 
every corner of every floor. Great efforts have 
been made to employ patterns and symbols 
derived from the number “Eight” according 
to the name of the palace. The central pond is 
octagonal, and also the floor is covered with 
octagonal bricks, all inspired by this number. The 
eight divisions and octagonal forms represent the 
eight levels of paradise for Muslims.The interior 
of the building are decorated with frescos, mirror 
work and stucco work, most of which were 
damaged during the Qajarid era and the outer 
side of the palace is decorated with interesting tile 
 work.
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Khazineh 
Valley: A 
Marvel of 
Nature 
in Iran’s 
Lorestan

Khazineh Valley 
is midway on the 
Pol Dokhtar to 
Andimeshk Road, 
in western Iran, 
next to a village by 
the same name. 
It has undergone 
erosion with the 
passage of time and 
taken its current 
shape after many 
peaks and troughs.
Together with 
the drawings on 
the walls of the 
valley, the Karkheh 
River passing 
through it gives 
it a particularly 
marvelous look. 
One of its main 
attractions is a 
bridge measuring 
112 meters in 
length and 85 
meters in height.
This is Iran, 
and the Middle 
East’s, highest 
suspended bridge. 
All throughout 
the valley, and 
especially as 
seen from over 
the bridge, lies a 
beautiful, pristine 
landscape ready 
to be visited and 
photographed with 
memorable climbs.
Lorestan is a 
m o u n t a i n o u s 
region enjoying a 
temperate climate 
in the spring and 
summer. It attracts 
many tourists in 
these seasons from 
home and abroad.
Access to Khazineh 
Valley is via Pol 
Dokhtar town 
in Lorestan 
Province. Take the 
Andimeshk road 
from there, drive 
another 47kms to 
Kazineh village, 
and another 2kms 
from there to 
Karkheh 2 dam 
building site. 
By driving past 
the dam site and 
driving for another 
3kms, the top of the 
suspended bridge 
will be reached for 
a bird’s eye view of 
the landscape.
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where to stay

Planning your next vacation destination to 
Isfahan? The stunning 4-star Khajoo Hotel 
can be your choice. It is located at Shohadaye 
Khajoo street, Chahar Bagh-e Khajoo street. 
Shahid Beheshti International Airport is 40 
minutes away. However, if the hotel vicinity 
to local attractions is crucial to you, you may 
better consider Khajoo Hotel.
Attractions around Khajoo Hotel 
Ever heard of the famous saying ”Esfahān 
nesf-e- jahān ast” (Isfahan is half of the 
world)? This is mainly because Isfahan is 
full of historical, architectural, and religious 
monuments. The most famous one is Naghsh-e 
Jahan Square which is 2.5 kilometers away 
from Khajoo Hotel. Ali Qapu, Sheikh Lotfollah 
Mosque, Qeysarieh Gate (Isfahan grand 
Bazaar), and Shah Mosque are around the 
square. Furthermore, there are wooden 
carriages with beautiful horses that you can 
get on and enjoy.
Moreover, Si-o-Se-Pol is one of the bridges over 
Zayanderud, the eye-catching river of Isfahan. 
Vank Cathedral is also four kilometers away. 
You need only ten minutes to get to Chehel 
Sotoun Palace. However, if you are into visiting 
historical museums, the Natural History 
Museum of Isfahan is only seven minutes away. 
Birds garden, Nazhvan Park, Hasht Behesht 
Palace, Flowers Garden, Menar Jonban, and 
many other places are definitely worth a visit.
Amenities
Bringing kids with you? The good news is 
that Khajoo Hotel is kid-friendly, too. Hence, 
kids under three years of age are free of 
charges; but, only if they do not use the hotel 
services. Moreover, the general services that 
Khajoo Hotel provides are numerous. There 
is a lobby, parking, conference room, and 
laundry. The most prominent feature of the 
hotel is its swimming complex. It features a 
swimming pool, Jacuzzi, and sauna. A roof 
restaurant is there for your pleasure. So, you 
will enjoy the view of magnificent Isfahan while 
having delicious meals. There are also a classic 
restaurant and a cafe.
Khajoo Hotel has 114 rooms in general. They 
all have international hotel standards basis. 
They offer some amenities for your comfort, 
as well. The rooms feature an LED TV, satellite 
TV, telephone, and Wi-Fi. In addition, there is a 
minibar, hairdryer, digital safe box, fire alarm 
system, and air-conditioning system. Plus, 
hotel decorations are fantastic according to its 
guest’s comments.

Doran :Good food, 
experience

whre to eat

Mohammadchangizi, Isfahan, Iran: Good food
We ordered pizza, sandwich, and fried chicken. 
The “Era wich” was good. I liked it. I also tried the 
chicken and pizza those were delicious.
Vacationer:
The very good dinner experience
I offer to try the pizza of Doran food for dinner, It 
was very tasty This’s a family friendly location 
with a unique balcony facing chehelsotoon 
Safavid palace. Also a very nice atmosphere.

Under Shah Abbas, the Great, 
Isfahan became the official capital 
in 98-1597 and remained so until 
the demise of the Safavids in 1722. 
A series of important construction 
projects were initiated then. The 
central part of the city—the vast 
Maidan-e Naqsh-e Jahan (Image of 
the World Square)—was planned to 
be surrounded by markets, palaces, 
caravanserais, and mosques. 
However, today only a handful of 
these building and palaces have left 
from Safavid era.
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Negotiations with German 
officials during the past two 
years have been successful and 
Iranian trains are expected to 
start departing for Germany 
by the next year, said the Head 
of International Organizations 
Unit at the Railways of Islamic 
Republic of Iran.Speaking in 
the 22nd International Union 
of Railways (French acronym: 
UIC) Regional Assembly for the 
Middle-East (RAME), Mojgan 
Kordbacheh said, “The trains are 
planned to transport goods to and 
from the Europe, and currently 
we are holding talks on regulatory 

considerations.”
“Iran maintains relations with 
other countries to expand 
international rail freight 
transport,” she added. 
“It has been eight times that 
the Chinese freight trains have 
utilized Iranian railway network 
to reach Turkey and European 
countries since 2015, and we are 
planning to host more of these 
trains,” she said. Kordbacheh 
said that 27 tourism trains have 
carried international tourists to 
Iran during the past four years 
from various European and Asian 
countries. 

The director of 
the Stockholm 
I n t e r n a t i o n a l 
Peace Research 
Institute (SIPRI), a 
leading think tank 
on global security 
issues, warned that 
the world would 
face a high risk of 
economic recession 
in case of disruption 
of oil supply from 
Iran.
“I don’t think that 
he ( US President 
Donald Trump) can 
make that stick. On 
that, I think, Iran 
should be really 
confident that it 
will be able to keep 
on exporting oil. 
The market is fluid 
and it will carry on 
being fluid, and I 
think Iranian oil will 
indeed continue to 
flow,” Dan Smith 
told Tasnim when 
asked if the Trump 
a d m i n i s t r a t i o n 
could cut Iran’s oil 
exports to zero.
“I think it is possible 
there will be some 
reductions and 
some temporary 
interruptions in 
some parts, but 
looking overall I 
would have thought 
that a complete 
cut-off is very, very 
unlikely and I don’t 
think that other 
oil importers are 
interested in the 
idea of oil supplies 
in the world being 
cut, because that 
means prices will 
go up,” Smith said.
“You know, in 
many parts of the 
world now, we are 
seeing signs of high 
risk of economic 
recession. And a 
sudden increase 
in oil prices by 
even a relatively 
small percentage 
of you know 4, 5, 6 
percent, let alone 
really big increases. 
That could tip some 
countries into 
economic crisis and 
then recession. We 
barely recovered 
from the previous 
one in 2008 to  
2010. 
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Germany to host Iranian trains by 2019

International Brent crude oil futures 
LCOc1 briefly dipped below $60 per 
barrel before rising back to $60.33 
at 0520 GMT, down 15 cents, or 0.3 
percent, from their last close.
U.S. West Texas Intermediate (WTI) 
crude futures CLc1 were at $51.33 per 
barrel, down 30 cents, or 0.6 percent.
Saudi Arabia raised oil production to an 
all-time high in November, an industry 
source said on Monday, pumping 11.1 
million to 11.3 million barrels per day 
(bpd) during the month.
Oil prices have lost almost a third of 
their value since early October, weighed 
down by an emerging supply overhang 
and widespread financial market 
weakness.
“The oil price correction has become 
a rout of historic proportions,” U.S. 
investment bank Jefferies said in a note 
on Tuesday.
“The negative price reaction is as severe 
as the 2008 financial crisis and the 
aftermath of the November 2015 OPEC 
meeting, when the group decided not 
to act in the face of a very over-supplied 
market,” it added.
Norbert Ruecker, head of commodity 
research at Swiss bank Julius Baer, 
said the weak sentiment “follows a 
surprisingly swift and pronounced 
change in the market mood from 

shortage fears to glut concerns,” while 
the world economy was also slowing 
down.
Traders said they were awaiting the 
outcome of the Group of 20 (G20) 
meeting in Buenos Aires and also the 
result of a meeting of the Organization 
of the Petroleum Exporting Countries 
(OPEC).
The leaders of the G20 countries, which 
make up the world’s biggest economies, 
meet on Nov. 30 and Dec. 1, with the 
trade war between Washington and 
Beijing atop the agenda. But with top 
crude producers Russia, the United 
States and Saudi Arabia all present, oil 
policy is also expected to be discussed.
The G20 meeting will be followed 
by OPEC’s annual meeting at its 
headquarters in Vienna on Dec. 6, when 
the producer cartel will discuss its 
output policy together with some non-
OPEC producers, including Russia.
Saudi Arabia has been pushing for an 
OPEC cut, indicating it may reduce 

supply by 500,000 bpd.
“If this is from a November level of 
11 million bpd, it is not particularly 
heroic,” Jefferies said.
In favour of low oil prices for 
consumers, U.S. President Donald 
Trump has put pressure on his political 
ally Saudi Arabia, OPEC’s de-facto 
leader, not to cut production.
Despite this, most analysts expect OPEC 
to start withholding some supply soon.
“We suspect that producers will start 
to withhold exports in the coming 
months, putting a floor under prices,” 
said Capital Economics in a note, adding 
that it expected Brent to be around $60 
per barrel by end-2019.
Fereidun Fesharaki, chairman of 
energy consultancy FGE, warned 
that a failure by OPEC and Russia 
to significantly cut supply would 
mean crude prices would “fall 
further, perhaps to Brent at $50 per 
barrel and WTI of $40 per barrel or  
less.”

Iran steel output increases 
19 pct

Iranian steel mills produced a total of 20.6 
million tons of crude steel during the first 10 
months of 2018, up 19% compared with last 
year’s corresponding period, the latest report 
of World Steel Association showed.
Iran’s October steel output grew 10.6% year-
on-year to hit 2.07 million tons, the Brussels-
based international trade body for the iron and 
steel industry added.
Iran has been ranked the world’s 11th biggest 
steel producer during the period under 
Worldsteel’s review. The country is placed 
between Italy (10th) with 20.61 million tons 
and Taiwan (12th) with 19.24 million tons, 

Financial Tribune reported. Regional 
markets favor Iranian nano 
socks
 An Iranian company alone exports an annual 
volume of 14,000 pairs of nano silver socks to 
neighboring countries, such as Pakistan and 
Azerbaijan, according to Iran Nanotechnology 
Innovation Council.
An Iranian company has managed to export an 
annual volume of 14,000 pairs of nano socks to 
Pakistan and Azerbaijan in the past six months.
According to INIC, the keen interest of Pakistani 
markets for the Iranian-produced nano socks 
has now expanded to other neighboring 
countries, namely the Republic of Azerbaijan.
The company’s CEO, Gholamreza Khatibifard, 
said an annual volume of 2,000 pairs of 
nano socks are currently being exported to 
Azerbaijan.
He said exports to Azerbaijan is in its initial 
stage, but the Iranian nano socks are getting in 
high demand.
He said the socks are anti-bacterial, anti-fungal, 
antiperspirant and anti-odor. He added that the 
raw materials for producing the socks are also 
obtained from Iranian companies.
According to a 2017 report released by Iran’s 
Customs, about 214 tons of women’s socks 
worth over $2 million were exported to 
neighbors including Azerbaijan, Afghanistan, 
Turkmenistan, and Iraq, in a five-month period.
Iran was also exporting the product to such 
European countries as Spain and Norway, 

Oil slips on record Saudi output; markets 
eye G20 and OPEC meetings
Oil slipped on Tuesday, pulled down by 
record Saudi Arabian production even as 
OPEC’s top producer pushes for supply 
cuts ahead of the group’s meeting in 
Austria next week.

Oil slips on record Saudi output; 
markets eye G20 and OPEC 
meetings
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 UIC to support Iran in transport 
infrastructure development
Iran’s proposal to establish a joint venture will be reviewed and 
the country’s transport infrastructure development will be 
supported, the Chairman of the International Union of Railways 
(UIC) Regional Assembly for the Middle East Isa Apaydin said on 
Tuesday.
UIC to support Iran in transport infrastructure development
At the 22nd meeting of the UIC Regional Assembly for the Middle 
East, Saeed Mohammadzadeh, the managing director of Iran’s 
railways, proposed to form a joint railroad venture with the 
member states.

In an interview with the Islamic Republic News Agency (IRNA) in 
the Iranian central city of Isfahan, Isa Apaydın said, ‘The proposal 
should be examined carefully and we will review it at the next 
meeting held in Jordan in May.’
Referring to Iran’s efforts to develop rail transport network, 
Apaydın said, ‘Iran has major plans to develop rail infrastructure 
and we will support its plans in this regard.’
Apaydın who is also the managing director of Turkish railways 
went on to say Turkish railway does its utmost to cooperate 
with the regional countries, including Iran, and it has the longest 
railway network with Iran.
‘We plan to make arrangement to connect Iran’s railway to 
Turkey’s Van Province and we will make efforts to connect Iran’s 

railway network to other Turkish 
cities as well,’ Apaydın added.
He went on to say goods 
transported to Europe have to 
pass through Iran, therefore this 
country enjoys a unique position 
in transit of goods.
The three-day meeting kicked off 
on Monday morning with the aim 
of expanding cooperation between the 
member states.
Iran, Turkey, Iraq, Afghanistan, Saudi Arabia, Syria, Jordan, Oman, 
Qatar and the UAE are the member states of the union.

SIPRI Chief 
Warns against 
Disruption 
of Iran’s Oil 
Exports

Austrian attaché urges keeping trade 
ties with Iran
Iran has high capacities of trade despite the sanctions the US has 
imposed on it, Austria’s business attaché to Tehran Grab Mayer said.
Austrian attach&#233; urges keeping trade ties with Iran
Advising Austrian companies to keep doing business with Iran, 
Austria’s Commercial Attaché to Tehran said that the country is of 
a high potential for trade partnership despite the sanctions being 
imposed on it by Washington.
The official who was speaking at a forum on the world in economic 

transition, added that Iranian and Austrian companies certainly will 
find lawful, innovative ways to continue their cooperation.

At the forum also the latest developments in the Middle East, as well 
as the economic opportunities and challenges were discussed.
Focus on Iranian market comes amid the US anti-Iran propaganda 
which has not been welcomed warmly by European states.
The European Union has taken measures including the Blocking 
Statute to protect companies against the sanctions.
It has also expressed its support for the nuclear deal and vowed to 
devise a mechanism for preserving business relations with Iran.



Iranian diplomat elected as 
deputy chairman of UNIDO
 Kazem Gharibabadi, Iran's ambassador and 
permanent representative to the international 
organizations in Vienna was elected as deputy 
chairman of the United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO) for one year.
Iranian diplomat elected as deputy chairman of 
UNIDO
UNIDO, one of the specialized agencies in the UN 
with 168 members, was established in 1966 with 
the goal of industrial development in developing 
countries, poverty eradication and sustainable 
and environmental development.
The organization, headquartered in Vienna, 
includes the General Conference, the Industrial 
Development Board and the Programe and 
Budget Committee.
The -53member Industrial Development Board 
is responsible for reviewing the implementation 
of UNIDO's work plan and making executive 
decisions.
UNIDO's office in Iran opened in 1999, aiming 
at focusing on Iran's industrial priorities and 
keeping close contact with ministries, public and 
private bodies, civil and research institutes as 
well as private sector.
4th round of high-level talks 
between Iran, Europe is held
The fourth round of high-level political talks 
between Iran and the European Union was held 
in Brussels on Monday.
According to Iran's Media Diplomacy Center at 
the Ministry of Foreign Affairs, a delegation from 
Iran's parliament and the Ministry of Foreign 
Affairs and the director generals of various 
departments of the European Commission 
attended the talks.
Political deputy at the Ministry of Foreign Affairs 
of Iran Abbas Araqchi and Secretary General 
of the European External Action Service Helga 
Schmid co-chaired the talks. 
The two sides discussed bilateral cooperation 
in agriculture, education and research, trade, 
energy and climate change, transportation, 
banking, refugees, narcotics, natural disasters, 
human rights and fighting terrorism.
While reviewing last year's performance in 
each of the aforementioned areas, the two sides 
agreed on how to advance future plans. 
Highlighting the strategic importance of Iran 
nuclear deal in international and regional 
peace and security, Araghchi reiterated Iran's 
compliance with the deal and adherence to its 
commitments.
He also pointed to the need to accelerate 
effective, durable and mutual implementation of 
the commitments by other signatories to the deal 
following U.S. withdrawal from the agreement.
He noted any delay in meeting the commitments 
will pose a serious challenge to the important 
achievement and will make Iran to decide based 
on its own independence and interests. 

VP: No Side to Benefit If N. Deal Broken

Salehi made the remarks on Monday in 
a joint press conference with European 
Commissioner for Climate Action and 
Energy Miguel Arias Cañete at the end of 
the high-level seminar on peaceful nuclear 
cooperation, urging the European Union to 
set up the special mechanism to facilitate 
trade with Iran "before time runs out".
"We hope that before time runs out, 
something tangible is achieved so that 
the agreement remains intact," Salehi 
highlighted.
The Iranian senior officail said the 
European Union was “doing its best” after 
the United States pulled out of the deal and 
re-imposed sanctions on Iranian oil exports 
this month, even as the bloc’s efforts to 
salvage trade ties have floundered.
He praised EU for its support to keep alive 
the nuclear agreement and its recognition 
that JCPOA is important for the security 
of Europe, while admitting the existence 
of some difficulties to launch the Special 
Vehicle Purpose (SPV) — a payment 
mechanism that would allow European 
companies to bypass US-imposed sanctions 
on Iran and that no country has agreed so 
far, with determination, to host it for fear of 
facing US penalties.
Iran’s nuclear chief warned the European 
Union of “ominous” consequences if it did 
not follow through with action to keep the 
economic benefits of the 2015 nuclear 
agreement alive.
Insisting on the need to stop wasting 
time, Salehi said, "If words are not turned 
into deeds, then ... it is very ominous, the 
situation would be unpredictable."
If nuclear deal breaks down, he said, no 

sides will benefit, and the situation will 
certainly change and everything will be in 
turmoil, adding that the EU needed to “keep 
it alive”.
"Perhaps it was not the best agreement that 
the negotiators desired, but I think it was 
the only possible agreement we could have 
reached," he said.
"We hope that together with EU and other 
remaining parties to the accord - China and 
Russia, we could do our utmost to keep this 
agreement alive; it is a battle we have to 
win, we cannot afford to lose this battle," 
he warned.
Commissioner Cañete, for his part, 
said the technical efforts to launch the 
special vehicle to facilitate commercial 
transactions with Iran "has progressed 
in recent days and weeks," led by France, 
Germany and the United Kingdom, and 
supported by the Commission and the 
EU member states' diplomatic services, 
however, has insisted that it is "a very 
comprehensive and unique initiative".
Cañete insisted that "no one should have 
any doubt about the level of political 
determination" of the bloc to launch the 
trade mechanism "quickly" but has noted 
that the goal is "to create something that 
works and is viable".
The payment channel is not directed 

against the United States and "is not 
designed to bypass any sanctions", said 
the Commissioner, who recalled that the 
EU has already updated its regulations 
to make it clear that US sanctions are not 
applicable to European companies and has 
insisted in that its objective is "to give the 
necessary sovereign guarantees to market 
participants involved in legitimate business 
with Iran".
Earlier on Monday, Salehi condemned the 
US pullout of the 2015 nuclear agreement 
and its pressure on other signatory states 
to reinstate the sanctions, and asked for 
efforts to find ways to continue cooperation 
even under US pressure.
Addressing the 3rd High-level Seminar 
on International Nuclear Cooperation 
underway in Brussels, Salehi underlined 
that he did not intend to talk about the "ill-
wished" behavior of the US, emphasizing 
that the meeting is aimed to increase Iran-
Europe cooperation on expanding peaceful 
atomic energy.
Reminding that the International Atomic 
Energy Agency (IAEA) has confirmed Iran`s 
compliance to its commitments for thirteen 
consecutive times, Salehi asserted that the 
US' moves with excuses like accusing Iran 
of violating the agreement seems illogical 
to all independent countries.

Iranian Vice-President and Head 
of the Atomic Energy Organization 
of Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi said 
that the European Union should 
materialize the Special Purpose 
Vehicle (SPV) before it is too late, 
warning that nobody will benefit if 
the nuclear agreement breaks apart.

 Iranian Parliament Speaker Ali Larijani 
deplored the wrong policies of Saudi Arabia 
and the United Arab Emirates (UAE) toward 
Iran and some other regional countries and 
said the Islamic Republic will not overlook 
the two Arab states’ support for Israel and 
the US.
Addressing the closing ceremony of the 
32nd Islamic Unity Conference in Tehran on 
Monday night, Larijani pointed to the Syrian 
issue and said from the very beginning 
of the crisis, Iran, unlike some countries, 
had emphasized that the issue would be 

resolved through political agreements.
He further addressed the Saudis and 
Emiratis, saying that they made a mistake in 
the early years after the victory of the 1979 
Islamic Revolution by standing against Iran 
and provoking Saddam Hussein to wage a 
war on the country.
“But then you (Saudis and Emiratis) 
said that you had made a mistake and we 
overlooked your fault but today, we are not 
going to forget your mistake of supporting 
the US and the Zionists,” Larijani said, 
adding, “We will respond to your behaviors.”

He further pointed to the US’ so-called “deal 
of the century” plot, saying that Washington 
seeks to help Israel dominate the Middle 
East by such a plot but Iran is determined 
to foil it.
The Islamic Unity Conference opened in 
Tehran on Saturday under the motto of 
“Quds, the Axis of Unity” with a speech 
delivered by Iranian President Hassan 
Rouhani.
About 350 foreign guests, including 10 
ministers and 40 Muftis, participated in the 
three-day international event.

The 
conference is held 

annually on the occasion of the birth 
anniversary of Prophet Muhammad 
(PBUH) in an effort to lay the ground 
for stronger unity and solidarity among 
Muslims and provide appropriate solutions 
for their problems.

Iran Not to Forget Saudi, UAE Mistake of Backing Israel, US: Larijani
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Jared Kushner Pushed to 
Inflate Saudi Arms Deal to 
110$bln: Sources
Donald Trump's reluctance to hold Riyadh accountable 
for the brutal murder of the Saudi journalist stemmed 
from a partly aspirational 110$ billion arms deal between 
the US and Saudi Arabia that was inflated at the direction 
of Trump's son-in-law Jared Kushner, sources said.
Kushner, in a bid to symbolically solidify the new alliance 
between the Trump administration and Saudi Arabia 
while claiming a victory on the president's first foreign 

trip to Riyadh, pushed US State and Defense officials 
to inflate the figure with arms exchanges that were 
aspirational at best, the officials said, ABC News reported 
citing two US officials and three former White House 
officials.
Secretary of Defense James Mattis supported Kushner's 
effort and ultimately endorsed the memorandum, 
according to a former NSC official familiar with the matter.
“We need to sell them as much as possible," Kushner told 
colleagues at a National Security Council meeting weeks 
before the May 2017 summit in Saudi Arabia, according to 
an administration official familiar with the matter.
Another US official said there was a back and forth 

between Kushner and 
Department of Defense and 
State officials on how to get 
to a larger number because 
the officials initially told 
Kushner that realistically they 
had about 15$ billion worth of 
deals in works, based on the Saudi 
government's interest in a Terminal 
High Altitude Area Defense (THAAD) 
anti-ballistic missile system and maintenance of other 
systems.
But even that order has not been fulfilled.

Qatar Airways to 
increase flights to 
Iran despite US 
threats
 Qatar Airways will add more flights 
to Iran from January, the state-owned 
Persian Gulf airline announced on 
Monday just weeks after the United 
States reimposed sanctions on Tehran.
Qatar Airways will add two weekly 
flights to its existing Doha-Tehran 

route and add three weekly flights on 
its Shiraz service in January. It will also 
launch two weekly flights to Isfahan in 
February, Reuters reported.
“These latest launches are further 
evidence of Qatar Airways’ commitment 
to Iran, as well as the expansion of our 
network in this thriving market ...,” 
Qatar Airways Chief Executive Akbar 
al-Baker said in a statement.
This is while US President Donald 
Trump has threatened to bar companies 
that continue to do business with Iran 
from the US market. European carriers 

Air France and British Airways halted 
flights to Iran this year. Abu Dhabi’s 
Etihad Airways has also stopped flying 
to Iran.
Washington announced on Nov. 5 a 
series of sanctions targeting Iran’s 
banks, oil and shipping sectors, national 
airline and 200 individuals after Trump 
pulled the United States out of the 2015 
nuclear deal with Tehran.
However, despite the US’ hawkishness, 
Qatar has forged closer ties with Iran 
in the past months in a wide gamut of 
economic fields.

The commander of the 
Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) 
Aerospace Force 
highlighted the good 
security situation 
in Iran and said the 
money spent by the 
Saudi, Emirati, and 
Israeli regimes on 
fomenting insecurity 
in the Islamic Republic 
has been wasted.
 In a speech in the 
central province of 
Isfahan on Tuesday, 
Brigadier General 
Amir Ali Hajizadeh 
pointed to the 
enemies’ plots against 
Iran and said over the 
past 40 years since 
the victory of the 
Islamic Revolution, 
the enemies have used 
various methods, 
including military and 
psychological warfare 
against Iran.   
“The windfall money 
of the Saudis, the 
UAE, and the Zionist 
regime spent on 
causing insecuirty 
in the country (Iran) 
has been completely 
ineffective,” the 
commander said.
He went on to say 
that this year, 77 
enemy operations 
have been thwarted 
on the western and 
northwestern borders 
of the country alone. 
In recent years, the 
Middle East has been 
plagued with Takfiri 
terrorist groups like 
Daesh (also known as 
ISIS or ISIL), which are 
believed to have been 
created and supported 
by the West and 
some regional Arab 
countries.
However, Iran is 
considered by many 
experts as the “island 
of stability” in a region 
which faces many 
security challenges.
In August 2016, 
Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei 
highlighted the strong 
security in Iran despite 
crises and insecurity 
in the region.
“Thank God and 
through the 
appreciated efforts 
and endeavors of the 
military and security 
forces, the country 
enjoys a strong 
security shield while 
regional countries are 
filled with incidents 
and insecurity,” the 
Leader said.

Enemies’ Money 
Spent on Insecurity 
in Iran Wasted: 
IRGC Commander
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Oil slips on record Saudi output; 
markets eye G20 and OPEC meetings

French festival award for Iran's 'Reza'
Iranian feature film 'Reza', directed by Alireza Motamedi, won 
the 15,000€ Ciné+ Distribution Support Award at the 33rd 
Belfort Entrevues International Film Festival held annually 
in Belfort, France.The -94minute romantic comedy revolves 
around the life of an author named Reza who begins to write 
a story about his ancestor's immigration to the historic city 
of Isfahan. Meanwhile, Reza and his wife divorce after nine 
years of marriage, and despite his attempts to move on, he finds it 
difficult to start a new life without his ex who he still loves.The cast 
of Motamedi's debut feature includes Sahar Dolatshahi, Setareh Pesiani, 
Reza Davoudnejad, Afsar Asadi, Solmaz Ghani, Pantea Marzanian and Nasim Mirzadeh.

Thanks to Iranian army 
and other armed forces 
and the people’s wisdom, 
enemies never think of 
military attack against 
Iran, said Chief of Staff of 
the Iranian Armed Forces 
Major General Mohammad 
Hossein Baqeri on Tuesday.
General Baqeri made the 
remarks during the 11th 
meeting of the Iranian 
Army’s Ground Forces 
commanders to mark the 
anniversary of the order 
of the late founder of the 
Islamic Republic Imam 
Khomeini in 1979 to 
establish Basij (volunteer 
forces) and the National 
Day of Navy Forces. He said 
that the Islamic revolution 
was an exceptional event 
that made a fundamental 
evolution in the country’s 
policies and administration. 

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN
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Today, the West is not able of terrifying Iran, 
spokesman for the Islamic Revolution Guard Corps 
(IRGC) said on Monday evening.
Today, the enemies’ threats cannot destroy the 
Islamic Republic’s strength which has been 
guaranteed by the blood of the country’s martyrs, 
Brigadier General Ramezan Sharif said at a local 
ceremony in this central Iranian province.
Talking of the fresh US bans which went into effect 
from November 5, Sharif said, “Nothing will happen, 
and the people will breeze through the economic 
sanctions.”
Iran can successfully overcome the economic 

problems as it hit the peak of military power during 
the sanctions era (before 2015), the IRGC official 
said.
Despite the world’s criticism over Washington’s 
anti-Iran measures, US President Donald Trump 
reinstated unilateral sanctions on Tehran on 
November 5 and imposed as he claimed the “highest 
level” of economic bans on the Islamic Republic of 
Iran.Most observers believe that sanctioning Iran’s 
oil for a long-term period will hike up the oil price 
and weaken US dollar in the international arenas, 
which will ultimately lead to the US defeat and its 
withdrawal from its unilateral decisions. 

Pointing to holding honoring ceremony of Isfahan 
Day, Mahdi Keivan said, "Every step that is taken to 
honor Isfahan Day is a positive step. There have been 
disagreements regarding the cooperation between 
Isfahan municipality and Isfahan-lovers community 
since the past time, but due to the resistance of Isfahan 
Day's followers, November 22 was chosen as Isfahan 

Day."
"The time of doing individual works is over, and we 
should move toward the institutionalization, he added, 
"Civil and urban organizations annunciate a good future, 
and I insist on a civil movement. Choosing November 22, 
as Isfahan Day is the result of the cooperation between 
the municipality and NGOs."
Saying that despite these problems, some measures have 
been taken out to solve them, he emphasized, "the lack of 
"thinking concept" is highly obvious in the country. The 
social thought should be changed, and we must avoid the 
superstition views.""The first way to reach the perfection 
is separating superstition from fact. In that case, the right 
path will be found," he added.

 Pointing to providing services to earthquake hit areas 
in Kermanshah in the last 24 hours, Mohsen Momeni 
said, "Isfahan Red Crescent Relief and Rescue Forces are 
standing by in the cities of Boyin Mirandash and Noghan."

"We are ready to deliver any items needed for victims of 
earthquake,"   he said while noting that there has not been 
any request to dispatch forces to the earthquake stricken 
areas. Managing director of the Red Crescent Society of 
Isfahan province continued, "The only things requested 
from the Red Crescent Society of Isfahan Province was the 
providing of  700 tent ".An earthquake of magnitude 6.3 
struck Kermanshah where last year more than 600 people 
were killed and more than 7,000 people were injured in 
the country's deadly earthquake.

Why should we honor Isfahan?
"The cosmopolis of Isfahan has been honorable for all people; 
therefore, our duty is preserving this city," the mayor of Isfahan 
said."This question may raise that why should we honor 
Isfahan, and why should we hold the honoring ceremony for it? 
If somebody or something has two characteristics, it is worthy of 
appreciation," Ghodratollah Nowrouzi said."First, that person 
or thing bring honor to mankind in such a way that human is 
proud of it. Second, that person or thing has such intrinsic value 
that mankind defines his/her identity and evaluate his/her 
position based on it," he continued."Isfahan has both of these 
characteristic; therefore, the duty of all of us is preserving this 
city," he noted. "The first honorable potential of Isfahan is being 
cosmopolis, and the second capacity  is having the characteristic 
of being a mythic city, which has the symbolic capability to be 
modeled," he continued. "November 22, as the symbolic day 
of Isfahan is important as we can introduce its capacities to 
the world. We should keep in mind that the past and present 
activities shape the future processes, and we should work 
together to organize this cultural and creative city," he also said.

Cultivated land area of saffron 
in Isfahan is more than 1200 
hectares
"The highest level of saffron cultivation in Isfahan 
province is in Natanz, Najaf Abad, and Shahin Shahr; 
altogether, saffron is cultivated in more than 1,200 
hectares of the lands in this province," the head of 
garden affairs of Isfahan agriculture Jihad organization 
said."Saffron is a product that its cultivation and export 
has a comparative advantage due to the water shortage 
in Isfahan," Ahmadreza Reiszadeh said. "Concerning 
the implementation of cropping patterns changing 
plan in Isfahan province, special attention has been 
paid to the cultivation and harvesting methods of this 
product," he added."Therefore, saffron is planted in 
many counties of the province. A suitable development 
plan has been created in this regard, and we have had 
a proper cultivation and harvesting this year," he 
continued.

Commander of the Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC) Aerospace Force Brigadier General Amir 
Ali Hajizadeh announced on Tuesday that some 77 
terrorist operations have been diffused in western 
and northwestern borders of the country during the 
current fiscal year (started on March 21).Addressing 
a gathering of military commanders in Falavarjan 
County in central Isfahan province, General Hajizadeh 
noted that despite the enemies’ plots on volatizing 
the country, the security guards in western and 
northwestern Iran have foiled 77 terrorist operations 
in the past eight months.
Noting that during the past forty years, the enemies 
have adopted different strategies to hurt the Iranian 

nation, the senior commander said our nation is, like it 
always has been, defeating them in all fronts.
“The efforts and financial supports by Saudis, Emiratis 
and Israelis to compromise Iran’s security have not 
come to fruition,” he said, stressing that this is a wish 
that will never come true.Saying that Iran’s power in the 
region has forced the enemies to grasp to other forms 
of war, including psychological war and soft power, 
General Hajizadeh called for paying a special attention 
to such plots.He said that today, the enemy is trying to 
pressurize the Iranian nation by initiating an economic 
war through psychological tools and spreading lies, 
rumors and scandals, however, he added, our people 
have proved them wrong in the past forty years.

Head of Iran's Foreign Policy 
Strategic Council Seyed Kamal 
Kharrazi said on Monday that the 
occupying Israeli regime is the 
main reason behind division in 
the Islamic World.
During a meeting with former 
Jordan prime minister, Taher 
Nashat al-Masri, in Tehran, 
Kharrazi pointed to the Zionist 
regime and its allies’ role in 
creating divisions among 
Muslims, especially in the Middle 
East region.
The senior offcial noted that Iran 
has always sought the unity and 
integrity of the Islamic World, 

saying that this is what the Zionist 
regime has always been opposing, 
as it has always tried to create a 
division among Muslims.
Al-Masri, who is visiting Iran to 
attend the 32nd Islamic Unity 
Conference in Tehran, said the 
enemies of Islam are taking 
advantage of the current 
situation in the region and are 
abusing Iran's strained relations 
with some Arab states to “spread 
Iranophobia”.
The visiting official also referred 
to the ongoing crisis in Palestine, 
urging the Islamic countries 
to pay more attention to the 

occupied country’s worsening 
situation.
During the meeting, the two sides 
also discussed a range of bilateral 
and regional issues, including the 
reasons for Iran’s presence in Iraq 
and Syria.

West unable to scare Iran: IRGC officialIsfahan day; victory for Isfahani people

Isfahan ready to help earthquake hit compatriot
77 terrorist operations foiled in west, northwest Iran

Israeli regime behind division in Islamic World

"Civil society organizations are taking roots in 
Iran, and choosing November 22 as Isfahan Day 
is a success and victory for all Isfahani people," a 
former Isfahan university professor said.

Managing director of the Red Crescent Society 
of Isfahan province said that 700 tents of 
this society have been sent to Kermanshah 
earthquake-stricken areas.
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