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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 
          مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: اگر بتوانیم در استان اصفهان رشد هشت درصدی را محقق کنیم و استان های کوچک تر کشور نیز رشد بیشتری 

در اجرای برنامه داشته باشند، در مسیر تحقق برنامه گام های موثری برداشته ایم.

قیمت 500 تومان

 بعد از گذشت یک سال؛  

برنامه ششم توسعه در اصفهان ، کجای راه است؟

بازار طال و سکه  97/9/8 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,650,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,810,0005,041,000جدید

1,9100002,521,000نیم سکه

1,110,0001,441,000ربع سکه

640000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18344500488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار
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  به مناسبت
 روز جهانی ایدز؛

 همه ما آزمایش 
می دهیم

درســت درســال 1981 بود که 
بیماری ایــدز در آمریــکا برای 
اولین مشاهده شــد و از انجا بود 
که مسببین امر شــروع کردند 
برای کسب درآمد از این بیماری.
البته قبل از این که بتوانند از این 
راه کسب درآمد کنند باید خوب 
این بیماری در سطح جهان و به 
خصوص کشور های جهان سوم 
منتشر می شــد تا داروهایی که 
هیــچ گاه درمانگــر قطعی نبود 
توسط شرکت های عامل تولید 
 و بــه فــروش برســد آن هم به 
قیمت های گزاف! ایدز برای اولین 
بار در همجنسگرایان و معتادان 
آمریکایی مشــابه شد و آن موقع 
کسی زیاد برای این قشر ناراحت 
نشــد اما وقتی این بیماری برای 
جامعه جدی شــد که همه افراد 
را در معرض خطر قرار داد و دیگر 
معتاد و غیر معتاد، جوان و پیر و زن 
و مرد نشناخت. هرکس به طریقی 
مبتال شد و ایدز تبدیل شد به یک 

بیماری ترسناک....

دومین نشست » اقتصاد 
فرهنگ« در اصفهان برگزار شد

دومین نشست از سلسله نشست های »اقتصاد 
فرهنگ« با حضــور بهمن نامــور مطلق، مدیر 
فرهنگی هنری کمیسیون ملی یونسکو و استادیار 
دانشگاه شهید بهشتی در مجموعه فرهنگی حمام 

تاریخی دردشت اصفهان برگزار شد.
هدف از برگزاری این نشست ها تبدیل سرمایه 
فرهنگی و هنری به ســرمایه اقتصادی اســت 
بنابراین در این جلسات کوشیده می شود بر دو 
محور اصلی؛ اول اینکه سرمایه فرهنگی و هنری 
شناخته شــود و عناصری را که در بر می گیرد 
معرفی شود و دوم اینکه باید چه مسیری را طی 
کند تا توانایی ترجمه سرمایه فرهنگی به سرمایه 

اقتصادی را به دست آورد، تاکید می شود.
فرهنگ سازی و تجاری سازی در فرهنگ و هنر 

خوب بوده اما اکنون، در بحث ...

بیت کوین منبع تامین مالی برخی 
فیلم های سینمایی شد!

برخی ســرمایه گذاران که با جیب های پر به ســینمای ایران 
آمده اند و رقم های قابل توجهی برای تولید فیلم سرمایه گذاری 
می کنند، در زمینه تولید ارزهای دیجیتال و مشخصا بیت کوین 
فعال هستند و منابع مالی فراهم آمده از این طریق را وارد سینما 

کرده اند؛ اتفاقی که با توجه به فقدان قانون درباره ارزهای مجازی 
نه می توان آن را قانونی خواند و نه می توان غیرقانونی تلقی 
کرد و همین تــداوم فعالیت چنین اشــخاصی را در حوزه 

سینما با پیچیدگی هایی همراه ساخته است. ...

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

 

تازه ها

جی اس ام
گـــزارش

بررسی تخصصی Mi Band 3؛

یک درمانگاه پوشیدنی!
یکی از ارزان ترین دستبندهای سالمتی ای 
 که می توانید در بــازار پیدا کنید همین 
می بند 3 اســت که با طراحی شیک و به 
روزش و البتــه امکانات متنوعش قیمت 
مقرون به صرفه اش کامال پوشانده می شود.

دستبندهای هوشمند محصوالتی کاربردی تر از 
ساعت های هوشمند به نظر می آیند زیرا در کنار 
اندازه کوچک تر و جمــع و جورتر تمام کارهای 
ساعت های هوشمند را انجام می دهند و عالوه 
بر این، امکان استفاده از ساعت های کالسیک را 
هم به کاربر در کنار استفاده از دستبند می دهند.

شــیائومی یکی از برندهای مشــهور در تولید 
محصوالت این چنینی اســت که چند ســالی 
است با تولید دســتبندهای سالمتی خودش 
که Mi Band نام دارند در این عرضه فعالیت 
می کند. Mi Band 2 فروش خوبی را تجربه 
کرد و امسال Mi Band 3 آمده تا فروش خوب 
نسل قبل را ادامه دهد. تنها در مدت زمان 17 روز 
پس از عرضه می بند 3 این دستبند زیبا فروش 
یک میلیونی را تجربه کرد که برای یک دستبند 
سالمتی عدد قابل قبولی است. امروز به بررسی 
این محصول می پردازیم و در مورد ویژگی های 

جدید و کارایی هایش صحبت می کنیم.
قبل از اینکه بررسی را شروع کنیم باید بگوییم 
اول که می بند را به شارژ متصل می کنید و روشن 
می شود زبان دستگاه چینی اســت که امکان 

تغییر آن وجود ندارد اما با به روزرســانی ای که 
بعد از اتصال دستبند به گوشی هوشمند و البته 
اپلیکیشن مخصوص Mi Fit دریافت می شود 
زبان دستبند انگلیسی می شود. پس الزم نیست 
نگران باشــید زیرا با یک به روزرســانی مشکل 
زبان چینی حل می شــود اگرچه با همان زبان 
هم به لطف حضور آیکون ها می توان با دستبند 

به راحتی کار کرد.

   طراحی
می بند 3 از نظر ظاهری با نسل قبل تفاوت های 
زیادی دارد. هسته اصلی دستگاه یک مستطیل 
گرد است که از نظر ضخامت با نسل قبل تفاوتی 
ندارد اما ابعــادش بزرگ تر اســت و هم طول 
بیشــتری دارد و هم عرض بیشتری. رنگ بدنه 
یکدست مشکی است و بدنه اش به طور کامل از 

پالستیک ساخته شده است.
برخالف نسل قبل طراحی شیشه می بند 3 تخت 
نیست و برای اینکه دستگاه ظاهری شیک تر و 
به روزتر داشته باشد طراحی اش محدب در نظر 

گرفته شده است.
زمانی که می بنــد 3 را روی دســت خودتان 
می بندید به هیچ وجه احساس سنگینی نمی کنید 
که یکی از ویژگی های اساســی یک دســتبند 
سالمتی به حســاب می آید. این محصول فقط 
20 گــرم وزن دارد و با توجه به ابعــاد 17.9 در 
46.9 میلی متری خودش از تمام ســاعت های 

هوشمندی که تا امروز دیده اید کوچک تر است.
صفحه نمایشی که جلوی دســتگاه قرار گرفته 
پیشرفت قابل توجهی داشته است. این صفحه 
از نسل قبل بزرگ تر شــده و اکنون اندازه 0.78 
اینچی دارد، عالوه بر اینکه تمام صفحه نمایش 

به لمس حساس اســت و جنس صفحه هم 
از OLED. به لطف لمســی بــودن تمام 
صفحه نمایش می توانید روی آن با انگشــت 
سوایپ و فرمان های خودتان را از این طریق به 

دستبند اعمال کنید.
صفحه نمایش مانند نســل قبل سیاه و سفید 
است اما وضوح بیشتری دارد و رنگ سفید بسیار 
خالص تر از نســل قبلی اســت در حالی که نور 
صفحه نســل قبلی کمی به زردی متمایل بود. 
کیفیت صفحه نمایش 80×120 پیکسل است 
که برای صفحه نمایشی با این اندازه کوچک بسیار 
خوب است و پیکسل ها کمتر از نسل قبل با چشم 
مشخص هستند. صفحه نمایش خوانایی خوبی 
دارد اما از نسل قبل بهتر نیست. در نور مستقیم 
خورشید به احتمال زیاد با خواندن محتوا در این 

صفحه نمایش مشکل پیدا می کنید.
پایین صفحه نمایش همان کلید لمسی که در نسل 
قبل هم دیده بودیم حضور دارد. این کلید برای 
حرکت در منوهای دســتبند می تواند به کمک 
شما بیاید. با یکبار ضربه زدن روی این کلید به 
منوی قبل منتقل می شوید و با دو بار ضربه زدن 

به صفحه اصلی می روید.
در قاب پشتی دستگاه بخشی شیشه ای را مشاهده 
می کنیم که در اصل سنسور ضربان قلب است 
و زمانی که دســتبند را روی مچ دست خودتان 
می بندید این بخش روی دست شما قرار می گیرد.

اطراف هســته اصلی Mi Band 3 شــیاردار 
طراحی شده تا این بخش به خوبی در بند جای 
بگیرد و هنــگام حرکت کردن یــا تحرک زیاد 

به هیچ عنوان از آن جدا نشود.
این دستبند به IP67 مجهز است و این عدد نشان 
می دهد می توانید بدون نگرانی ازآن در کنار آب 
اســتفاده کنید؛ به طور مثال دستان خودتان را 
بدون باز کردن آن از دست بشــویید یا اینکه با 

خیال راحت با آن به حمام بروید.
هماننــد تمام محصــوالت از این دســت، چه 
دستبندهای سالمتی و چه ساعت های هوشمند، 
برای اینکــه بتوانید از تمام امکانــات می بند 3 
بیشترین استفاده را داشته باشید باید این دستگاه 
را به گوشی هوشمند خودتان متصل کنید زیرا 
این محصوالت بیشتر نقش یک دنبال کننده را 
دارند و برای اینکه بتوانید از اطالعات ذخیره شده 
در آن ها استفاده کاملی داشته باشید باید آن ها 
را به یک گوشی هوشمند متصل کنید تا نتیجه 

کار را ببینید.
اتصال Mi Band 3 به گوشــی هوشمند نیز 
کار سختی نیست و زحمت زیادی را برای شما 

به همراه ندارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه تا کنون برای 
طبقه خالق شــهر کاری انجام نشده، 
گفت: اکنون در ایــن زمینه با معضلی 
روبه رو هستیم که عمال طبقه خالق در 

حال مهاجرت از شهر هستند.
مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین 
شهرداری با بیان اینکه وظیفه این مرکز 
این است که فضای ایجاد و بروز خالقیت 
را در شــهر ایجاد کند، افزود: طرح های 
مختلفی برای شناسایی و جذب طبقه 
خالق در نظــر گرفته شــده و رویداد 
» ایده کاپ شــهر« نیز یکــی از همین 

طرح ها است.
قورچانی افزود: در دومین رویداد »ایده 
کاپ شهر« به رغم اولین رویداد که فقط 
برای دانش آموزان در نظر گرفته شده 
بود، به جامعه هدف با دید تخصصی تری 
نگاه شده اســت، رویداد حال حاضر با 
موضوع درآمدهای شــهری برگزار می 
شود و دسته بندی جنسی و سنی برای 

شرکت در این رویداد مورد نظر نیست.
وی اضافه کرد: در »ایده کاپ در آمدهای 
شهری« با سازمان ســرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی و مدیریت درآمد 
شــهرداری مذاکره کردیم تا ســه ایده 
 و طرح برتر بــه صورت پایلــوت اجرا 

شود.
قورچانی تاکید کرد: برای اینکه اصفهان 
خالق بماند بایــد بتواند طبقه خالق را 

درون خود حفظ کند.
مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان افزود: در دید شهری، 
طبقه خــالق لزوما به خارج از کشــور 
مهاجــرت نمی کند و حتــی مهاجرت 
شــهروندان اصفهانی نیز به شهرهایی 
همچون تهران نیز مشــکل ساز است 
زیرا در این شــهرها عــالوه برفضاهای 
اجتماعی، فضاهای کســب وکار بهتری 

فراهم است.
وی با اشــاره به اینکه در گذشــته اگر 
اصفهان خالق بــود و خالق ماند به این 
دلیل بود که توانست حتی طبقه خالق 
شــهرهای دیگر را جــذب کند، گفت: 
از پســوند فامیل های مختلف اصفهان 
می توان فهمید که در گذشته سرمایه ها 
از شــهرهای مختلف جــذب اصفهان 

شده است.
قورچانی افــزود: اصفهان در گذشــته 
محیطی بود که اجازه ورود خالقیت را 
به افراد می داد اما اکنون عمال این محیط 
بروز خالقیت را از دست داده ایم و طبقه 
خالق در این شــهر برای بروز ایده های 

خود فضایی ندارد.
وی افزود: هدف اصلی ما در مرحله اول 
حفظ طبقه خالق در شــهر است و در 
مرحله بعد اگر بتوانیم از شهرهای دیگر 
نیز طبقه خالق را جــذب فرایندهای 

شهری کنیم.

   طبقه خالق جامعه از بروکراسی زائد 
فراری است

قورچانی بــا بیان اینکــه طبقه خالق 
جامعه از بروکراســی زائد فراری است، 
گفت: اگر کســی که ذهن خالقی دارد 
را درگیر بروکراســی های اداری کنیم 
بعد از یک روز خسته شده و از ادامه کار 

منصرف می شود.
مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین 
شهرداری با بیان اینکه این مرکز نقش 
تسهیل گری در مراحل بروکراسی های 
اداری دارد، اظهار کرد: دفتر خالقیت و 
فناوری های نوین شهرداری، بروکراسی 
اداری را برای طبقه خالق حذف می کند 
به این صورت که طرح را از افراد گرفته، 
شــماره رهگیری در اختیــار آنها قرار 
می دهد و پیگیری هــای اداری را انجام 
می دهد وفقط اگر نیازی به دفاع از طرح 
باشــد، حضور خود فرد ضروری است 
حتی مراحلی که به بستن قرارداد منجر 
می شود توسط این مرکز انجام خواهد 

شد.
قورچانــی افــزود: اکنون هــر طرحی 
که در ســامانه نظام پیشــنهادات ارائه 
شــود، پاســخ مشــخصی می گیرد، 
حال آنکــه اگر بــا طرح موافقــت و یا 
 مخالفت شــود دالیل آن به فرد گفته 

می شود.

مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان:
شهروند خالق مهمترین المان شهر خالق است

مدیر مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه مهم ترین اِلمان )شاخصه( شهر خالق، شهروندان خالق آن است، گفت: اگر 
می خواهیم اصفهان همچون گذشته شهری خالق بماند باید طبقه خالق را در شهر حفظ کنیم.

محمد حسین قورچانی با بیان اینکه ایجاد فضاهای گفتمان بین طبقه خالق، تولید سنتزها و طرح های نو برای بهبود فضاهای شهری می تواند طبقه خالق 
را در شهر حفظ کند، اظهار کرد: اصفهان متولی شهر خالق است و وجود طبقه خالق باعث می شود شهری به روزتر، نو تر و خالق تر داشه باشیم.

ایمنا
گـــزارش
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 اصفهان در گذشته 
محیطی بود که اجازه 

ورود خالقیت را به 
افراد می داد اما اکنون 
عمال این محیط بروز 
خالقیت را از دست 

داده ایم و طبقه خالق 
در این شهر برای بروز 
ایده های خود فضایی 

ندارد.



 همه ما آزمایش 
می دهیم

ادامه از صفحه یک:
...      با وجود اینکه ایــدز از راه های 
آمیزش جنسی، اســتفاده معتادان 
تزریقی از »ســرنگ آلــوده« و در 
موارد محــدودی، انتقــال ویروس 
از مادر مبتال به کــودک و از طریق 
خون آلوده منتقل می شــود اما در 
ابتدا موارد زیادی را برای انتقال این 
بیماری ذکر می کردند تا جایی که 
دیگر افراد از بوسیدن یکدیگر امتناع 
می کردنــد و تمام اینهــا ناآگاهی 
 نســبت به ایــن بیماری را نشــان 

می داد.
در ایران نیز در ســال 1364 یعنی 
چهارسال بعد از اولین مشاهده ایدز 
در جهان مواردی ایدز گزارش شد. 
در سال 1364 فرآورده های خونی 
شرکت فرانســوی مریو که آلوده به 
ویــروس اچ آی وی بود بــه بیماران 
هموفیلی که نیاز دائــم به دریافت 
انواع فاکتورهای انعقادی خون دارند 

داده شد. 
هنگامی که این موضــوع در میان 
بیماران هموفیلی افشا شد، وزارت 
بهداشت ایران آلودگی فرآورده های 
 خونی وارداتی به ایــران را تکذیب 

کرد. 
در حالــی کــه نماینده شــرکت 
فرانســوی پــس از بازگشــت به 
کشــورش در نامــه ای بــه وزیــر 
بهداشــت آن زمان، آلــوده بودن 
 فراورده های شــرکت مریو را تایید

 کرد.
 البته از آن زمان تا کنون در ایران هیچ 
کس مسئولیت این فاجعه را برعهده 

نگرفته است.
به هر حال و به هر شیوه ایدز جهان 
را فرا گرفت و کشــور هــای عامل 
در این ســال ها بارها اعالم کردند 
 کــه داروی درمان ایدز را کشــف 
کرده اند ولی تا کنون اثری از آن بر 
 روی بیماران  اچ آی وی مشــاهده 

نشده است .
در این سال ها هر سال اول دسامبر 
یا همان 10 آذر به عنوان روز جهانی 
ایدز نام گذاری شده است. این روز به  
منظور افزایــش بودجه ها و افزایش 
آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیض ها 
هر ســال برگزار می گردد و هر ساله 
برای این روز، شعار خاصی نیز در نظر 

گرفته می شود.
 هدف عمــده از این کار این اســت 
که به عمــوم مردم یادآوری شــود 
که HIV از بین نرفته اســت و هنوز 
 کارهای زیادی اســت که باید انجام 

شود.
امسال نیز یک هفته به عنوان  هفته 
اطالع رسانی ایدز در نظر گرفته شده 
است و شعار هفته اطالع رسانی ایدز: 
برای آگاهی از ســالمتی خود  »من 
هم آزمایــش اچ آی وی می دهم« 

برگزیده شده است.
بایــد گفت: جامعــه امــروز آنقدر 
آگاه شــده اســت که دیگر به یک 
 بیمار ایــدزی انگ بــد کاره بودن

 نزند.
 اچ آی وی و باورهــای نادرســت، 
خانواده و نقش آن در پیشگیری از 
اچ آی وی، پیشگیری از انتقال اچ آی 
وی از مادر به فرزند، مراکز مشــاوره 
بیماری های رفتاری، راه های انتقال 
و عدم انتقال پیشــگیری از انتقال 
 جنســی اچ آی وی، مــواد محرک 
اچ آی وی و مواد مخــدر اچ آی وی 
 همه جز شــعار هایی اســت که در 
سال های گذشــته نتخاب شده و 
جامعه را بــه این حــد از معلومات 
رســانده که دیگــر به خاطــر ایدز 
فرد را نباید ســرزنش کــرد بلکه 
کلیه افراد یک جامعــه در مبتال ی 
 یک فرد بــه ایدز مــی توانند موثر

 باشند.
 به همیــن دلیل امســال »همه ما 

آزمایش می دهیم«.

اقتصاد استان
02

شنبه 10 آذر 1397  | شمـاره 103

ISFAHAN
N E W S

تخصیص اعتبار برای طرح های بیابان زدایی اصفهان ضروری است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: تعریف و تخصیص اعتبار برای طرح های بیابان 

زدایی اصفهان به دلیل وجود کانون های بالقوه تولید ریزگرد ضروری است.
محمد حسین شاملی روز پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
استان اصفهان در سالن اجتماعات این مجموعه افزود: با وجود اینکه انتشار ریزگردها از مناطق بیابانی 

شرق اصفهان وسعت زیادی از کشور را تهدید می کند، اما تخصیص نیافتن اعتبارات مانع آغاز طرح های 
جدید در این مناطق شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری اعتبارات اینگونه طرح ها فقط برای استان خوزستان تصویب شد واصفهان از آن بی 
بهره ماند، بنابراین از مجلس شورای اسالمی می خواهیم در تصویب بودجه سال آینده، توجه ویژه ای به طرح های بیابان 

زدایی اصفهان داشته باشد.  شاملی همچنین از ادامه طرح بیابان زدایی استان از سال 94 به مساحت 10 هزار هکتار در منطقه سگزی واقع 
در شرق اصفهان خبرداد و گفت: این طرح تاکنون در حدود پنج هزار هکتار از بیابانهای این منطقه با گونه های مختلف گیاهی از جمله تاغ 
اجرایی شده است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: امیدواریم با اعتبار مناسب برای این منطقه شاهد 

تحولی اساسی در طرح های مختلف باشیم.

هر چند متوسط آمار 
بیکاری در استان 

بیشتر از کشور است، 
اما با توجه به برخی 

فعالیت های انجام شده، 
تا پایان سال گذشته 

کاهش در میزان بیکاری 
اتفاق افتاد و در سه ماهه 

نخست امسال نیز این 
روال ادامه پیدا کرد تا 
اینکه با نوسانات نرخ 

ارز و دالر مواجه شدیم 
و تحت تاثیر شرایط 

اقتصادی روند معکوسی 
اتفاق افتاد.

 بعد از گذشت یک سال؛  

برنامه ششم توسعه در اصفهان ، کجای راه است؟

برنامه  پنج  ساله ششم توســعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی کشور )۱۴00-۱۳۹۶( در اسفندماه سال ۹۵ به 
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و از تیرماه سال ۹۶ 
دستگاه های اجرایی موظف به الگوبرداری از برنامه های 

توسعه ای آن در انجام وظایف خود شدند.

ایمنا
گـــزارش
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         مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: اگر بتوانیم در استان اصفهان رشد هشت درصدی را محقق کنیم و استان های کوچک تر کشور نیز رشد بیشتری در 
اجرای برنامه داشته باشند، در مسیر تحقق برنامه گام های موثری برداشته ایم.

خـــبــــر

رییس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران:

مردم ریسک سرمایه گذاري در کسب و کارهاي نوپا را نمي پذیرند

رییس اتــاق بازرگانی اصفهان گفــت: در حالیکــه فعالیت در حوزه 
استارت آپ ها درآمد بیشتری نسبت داللی در بازار دالر و سکه دارد، اما 
به دلیل عدم فرهنگ سازی مردم حاضر به قبول ریسک سرمایه گذاری 

در کسب و کارهای نوپا نیستند. 

سیدعبدالوهاب سهل آبادی  با بیان اینکه اصفهان به عنوان یکی از استان های 
صنعتی کشور، در این بخش اشباع شده است، اظهار کرد: اصفهان پتانسیل باالیی 
در بخش گردشگری و آی تی دارد که متاسفانه از آن استفاده نمی شود، از سوی 
دیگر به جای تخریب برخی کارخانه های قدیمی شهر و تبدیل آن به واحدهای 
تجاری و مســکونی می توان با تغییر کاربری آن به مــوزه از این مراکز صنعتی 
 استفاده آموزشــی کرد و به سمت صنایع پاک در راســتای توسعه اشتغال پاک

 رفت.
 وی بــا تاکید بر اینکه بخــش خصوصی و دولتــی باید به ســمت صنایع پاک و

 فناوری های نوین حرکت کند، تصریح کــرد: اصفهان بهره مند از جوانان خوش 
فکر و متخصص در حوزه آی تی است، اما هنوز از این ظرفیت برای توسعه استان 

استفاده کامل نشده است.
 رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها

 نیازمند حمایت هستند، تاکید کرد: امروز این شــرکت ها  درگیر مسائل بانکی 

هستند و به دلیل اینکه حمایت مالی مناسبی از سوی دولت و بخش خصوصی از 
آنها نمی شوند، بعضا به موفقیت نمی رسند.

وی با تاکید بر اینکه استارت آپ ها نیازمند صندوق حمایتی هستند، اظهار کرد: 
یک فرد به تنهایی نمی تواند طرح یا ایده ای را ارائــه و در نهایت قادر به فروش و 

سرمایه گذاری آن باشد.
سهل آبادی با بیان اینکه برای پیشــرفت و موفقیت استارت آپ ها نیازمند ایجاد 
صندوق حمایتی در این بخش هستیم، تصریح کرد: متاسفانه در ایران به معنای 
واقعی در حوزه استارت آپ ها و سرمایه گذاری در این بخش در بین مردم فرهنگ 
سازی نشده و مردم حاضر به قبول ریسک سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا 
نیستند، در حالیکه این حوزه حتی بیشــتر از داللی در بازار دالر و سکه می تواند 

درآمدزا باشد.
وی با بیان اینکه استارت آپ ها نیازمند پشتوانه قانونی و حمایت مادی و معنوی 
هستند، خاطرنشان کرد: در شرایط اقتصادی و تحریم های امروز آمریکا، می توان 
با تکیه بر توان نخبگان و ایده های آنها و همچنین تکنولوژی های نوین موفق به 

دور زدن تحریم ها و گذر از این بحران شد.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

 دومین نشست »اقتصاد فرهنگ«
 در اصفهان برگزار شد

دومین نشست از سلسله نشست های »اقتصاد فرهنگ« با 
حضور بهمن نامور مطلق، مدیر فرهنگی هنری کمیسیون 
ملی یونسکو و استادیار دانشگاه شهید بهشتی در مجموعه 

فرهنگی حمام تاریخی دردشت اصفهان برگزار شد.

هدف از برگزاری این نشست ها تبدیل سرمایه فرهنگی و هنری به 
سرمایه اقتصادی اســت بنابراین در این جلسات کوشیده می شود 
بر دو محور اصلی؛ اول اینکه سرمایه فرهنگی و هنری شناخته شود 
و عناصری را که در بر می گیرد معرفی شــود و دوم اینکه باید چه 
مسیری را طی کند تا توانایی ترجمه ســرمایه فرهنگی به سرمایه 

اقتصادی را به دست آورد، تاکید می شود.
فرهنگ ســازی و تجاری ســازی در فرهنگ و هنر خوب بوده اما 
اکنون، در بحث حفظ و اعتالی ســرمایه های نمادین، اجتماعی و 

فرهنگی دچار نوسان شده است.
حجم تولیدات صنایع دســتی در کشــور فراتر از حد انتظار است 
ولی در زمینه بازاریابی و صادرات مشکالتی وجود دارد که نیازمند 
اتخاذ تدابیر مناســب و عملیاتی از سوی مسئوالن مربوطه است و 
 این نشست ها نیز در جهت هم اندیشی پیرامون این دست مسائل

 است.
دومین نشست از سلسله نشست های »اقتصاد فرهنگ« با حضور 
بهمن نامور مطلق، مدیر فرهنگی هنری کمیسیون ملی یونسکو و 
استادیار دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، نامور مطلق همچنین 
از سال 13۸1 تا ســال 13۸۸ دبیر و معاون پژوهشی فرهنگستان 

هنر بود.
وی عالوه بر دانشگاه شــهید بهشــتی در گروه های ادبیات و هنر 
دانشگاه تهران، دانشگاه هنر اســالمی تبریز، دانشگاه هنر تهران، 
دانشگاه هنر اصفهان تدریس کرده اســت. از نامور مطلق تا کنون 
کتاب های »اســطوره متن هویت ساز: حضور شــاهنامه در ادب و 
فرهنگ ایرانی«، » اســطوره متن بینانشانه ای: حضور شاهنامه در 
فرهنگ ها و زبــان های جهان«، »دانش هــای تطبیقی: مجموعه 
مقاالت فلســفه، اسطوره شناســی، هنر و ادبیات« و به تازگی »در 
آمدی بر اسطوره شناسی« در رابطه با اسطوره شناسی منتشر شده 

است.
 در پایان این نشست، دو اثر از اساتید بنام صنایع دستی نیز رونمایی 

شد.
قلمزنی اثر منصور حافظ پرست و تابلو خط اثر استاد رضا سیالنی، 
همچنین خانم لیال پهلــوان زاده کتاب خود را با نــام »دولتخانه 
صفوی اصفهان به روایــت تصویر« را اینگونــه معرفی کرد که در 
کتاب حاضر سعی بر آن شده است که تا با نمایش بخشی از تصاویر 
بناهای مجموعه دولت خانه صفوی، دریچه ای از جالل و شــکوه 
 این خطه هنرخیز به روی مردمان فرهنگ دوســت ایران گشوده

 شود.
دولت خانه صفــوی ملقب به دولــت خانه مبارکــه نقش جهان، 
در دوران پایتختــی ایــن شــهر و حکومــت شــاهان مختلف 
 تکمیل شــده اســت، این کتاب در پایان برنامه بــه نامور مطلق

 اهدا شد.

گــزارش

آمارها حاکی از آن اســت 
که برنامه های اول تا پنجم 
توسعه در حوزه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی استان 
اصفهــان به طــور کامل 
محقق نشده اســت و به 
موارد محدودی از اهداف 

دست پیدا کرده ایم، 
آمارها نشــان می دهد برنامه های اول تا 
پنجم توسعه به طور کامل محقق نشده 
اســت و در حوزه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی به موارد محدودی از اهداف دست 
پیدا کرده ایم، اما اینکه بعد از گذشت یک 
سال از اجرای برنامه ششم توسعه در استان 
اصفهان تا چه حد به اهــداف این برنامه 
دست یافته ایم،  موضوعی است که نظر 
چند مقام مسئول را در ارتباط با آن جویا 

شده ایم.

   هیچگاه نمی توانیم در مورد میزان 
موفقیت برنامه های توسعه به طور 

مطلق قضاوت کنیم
»مسعود صفاری« مشاور رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان و کارشناس 
ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 
در این ارتبــاط گفت: در هــر برنامه ای 
هدف گذاری هایی با توجه به شاخص ها به 
ویژه شاخصه های اقتصادی انجام می شود، 
به عنوان مثال در برنامه ششم، شاخص 
رشد اقتصادی که برای کشور پیش بینی 

شده، هشت درصد است. 
وی با بیان اینکه انتظارات از استان اصفهان 
با توجه به قطب صنعتی بودن آن در کشور 
بسیار باال است، تصریح کرد: اگر بتوانیم 
در استان اصفهان رشد هشت درصدی را 
محقق کنیم و استان های کوچک تر کشور 
نیز رشد بیشتری در اجرای برنامه داشته 
باشند، در مســیر تحقق برنامه گام های 

موثری برداشته ایم.
مشــاور رییــس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان اصفهان با بیان اینکه 
در مسیر سرمایه  گذاری در اصفهان موانع 
و محدودیت هایی وجود دارد، ادامه داد: 
برخی شاخصه ها مانند محرومیت زدایی 
از برخی استان های محروم تر و کوچک تر 
باعث می شود امتیازاتی به این استان ها 
اختصاص یابد که بعضی در حد منطقه، 
بخشی در ســطح ملی و بعضی دیگر در 
سطح ُخرد و حتی در سطح دهستان است؛ 
هر چند برخی مناطق که بر اســاس هر 

برنامه باید برای آنهــا آیین نامه تدوین و 
مناطــق محروم را در ســطح اســتان و 
دهستان مشــخص کرد، هنوز آیین نامه 

مربوط به آن نهایی و ابالغ نشده است.
وی اظهار کرد: در برخی از مناطق محروم، 
معافیت های مالیاتی تعلق گرفته است؛ 
همچنین لحاظ کردن برخی امتیازات از 
جمله ارائه تسهیالت برای آنها باعث شده 
است میزان رشد ســرمایه گذاری در آن 

مناطق بیشتر شود.
صفاری با تاکید بر اینکه هیچگاه نمی توانیم 
در مورد موفق بودن یا نبودن برنامه های 
توسعه به طور مطلق قضاوت کنیم، افزود: 
زیــرا در بخش ها و فصل هــای مختلف 
شاخص های گوناگونی وجود دارد که باید 
مورد آسیب شناسی قرار گیرد، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان 
نیز درصدد اســت با توجه بــه بازخورد 
برنامه  های قبلی، ایرادات آن را در برنامه 

بعدی رفع کند.
وی اضافه کرد: برخی از احکام قانون های 
برنامه های توســعه نیاز بــه آیین نامه و 
دستورالعمل هایی دارد که دولت موظف 

است آنها را تدوین کند.
ایــن کارشــناس ارشــد برنامه ریــزی 
سیســتم های اقتصادی ادامه داد: قانون 
بودجــه، ســالیانه اســت و در مجلس 
تصویب می شود، بنابراین اگر مغایرتی با 
برنامه های توسعه دارد، نمایندگان مجلس 
باید تذکرات الزم را ارائــه و آن را اصالح 
کنند، البته در تالش هستیم ردیف های 
بودجه ای را کاهش و ردیف های اعتباری 

را شفاف سازی کنیم.
وی با بیــان اینکه برنامه های توســعه 
شهرستان ها را در برنامه آمایش سرزمین 
اســتان داریم، اظهار می کند: همچنین 
تدوین برنامه توسعه شهرستان ها و برنامه 
توسعه روستایی با هدف اشتغال زایی در 

دستور کار قرار گرفته است.

   اداره امور استان اصفهان منطبق با 
برنامه های توسعه است

»حمیدرضــا فوالدگر« نماینــده مردم 

اصفهان در مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: اداره امور اســتان اصفهان منطبق 
با برنامه های توسعه اســت، البته یکی از 
وظایف شــورای برنامه ریزی، نظارت بر 

اجرای صحیح برنامه و بودجه است.
رییس کمیســیون ویژه اصل 44 قانون 
اساسی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
میزان بیکاری در استان اصفهان، می گوید: 
اگر میزان رشد هشت درصد آمار اشتغال 
یا کاهش میزان بیکاری محقق نشــده، 
این موضوع هم در کشور و هم در استان 

اصفهان اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: هر چند متوسط آمار بیکاری 
در استان بیشتر از کشور است، اما با توجه 
به برخی فعالیت های انجام شده، تا پایان 
سال گذشــته کاهش در میزان بیکاری 
اتفاق افتاد و در سه ماهه نخست امسال نیز 
این روال ادامه پیدا کرد تا اینکه با نوسانات 
نرخ ارز و دالر مواجه شدیم و تحت تاثیر 
شــرایط اقتصادی روند معکوسی اتفاق 
افتاد، به طوری که برخــی از واحدهای 

تولیدی در حال تعدیل نیرو هستند.
فوالدگر تصریــح می کند: احتمال اینکه 
تا ســال 1400 به میزان رشد ۸.6 درصد 
مورد هدف برنامه دست پیدا کنیم، بسیار 
کم است زیرا در حال حاضر قاچاق واردات 
جای خود را به قاچاق صادرات داده و هزینه 
واردات افزایش یافته اســت و به همین 
دلیل جاذبه صادرات بیشتر است، از این 
رو فرصت حمایت از تولید داخل به خوبی 

فراهم است. 
رییس کمیســیون ویژه اصل 44 قانون 
اساسی مجلس شــورای اسالمی تاکید 
کرد: فشار و جنگ روانی، تاثیرات تحریم ها 
را بیشتر نشــان می دهد در حالی که اگر 
فعاالن اقتصــادی اندکی صبوری کنند، 

مشکالت برطرف خواهد شد.

   از مدیران استانی گالیه داریم
»حســینعلی حاجی دلیگانی« نماینده 
مردم برخوار، شاهین شــهر و میمه در 
مجلس شورای اســالمی در پاسخ به این 
سوال که ســند توسعه اســتان آیا تمام 

نیازهای یک استان را پوشش می دهد؟، 
تاکید کرد: مشکل ما در رابطه با این نوع 
مسائل این نیست، بلکه موضوع مهم وجود 

مشکالت در اجرا است.
وی اظهار کرد: در خصوص برنامه های پنج 
ساله ای که تا کنون داشتیم، نمی خواهم 
بگویم تمام برنامه ها مشابه هم بوده است، 
اما به نظر می رسد که پایین ترین سطح 
موفقیت در رسیدن به اهداف برنامه پنجم 
بوده اســت و اکنون نیز برنامه ششــم با 
این دست به فرمانی که اجرا می شود، به 
نظر می رسد که از برنامه پنجم هم نمره 

کمتری بگیرد.
حاجی دلیگانی افزود: زیرا حال که در پایان 
ســال دوم اجرای برنامه ششم هستیم، 
مشــاهده می کنیم هنوز بخش اعظمی 
از آیین نامه های اجرایی این برنامه اجرا 
و مصوب نشده است یا در برنامه یکساله 
ســنواتی بودجه که باید بُرشی از برنامه 
پنج ساله باشــد، آنچنان که باید و شاید 
مورد توجه قرار نمی گیرد، بنابراین قطع 
ارتباط بین برنامه  بودجه یکساله با برنامه 

پنج ساله، یکی از مشکالت موجود است.
نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه 
در مجلس شورای اسالمی گفت: در زمینه 
عملیاتی  شدن برنامه های مصوب، دولت 
باید بر اســاس آنچه که در قانون وجود 
دارد، عمل کنــد؛ در واقع رییس جمهور 
 همراه بــا وزرای خود مســئول اجرای

 برنامه است.
وی ادامه داد: از مدیران اســتانی گالیه 
داریم زیرا مدیران استانی در این سال ها، 
پروژه هایی که در شهرستان های مختلف 
این استان ضرورت داشــته است، دنبال 
نکرده اند تا در فهرســت بودجه کشــور 
قرار گیرد، لذا از حــدود 10 هزار ردیفی 
که در کشــور برای توزیع اعتبارات ملی 
و اســتانی و... داریم، وقتی نام اســتان 
اصفهان را می بینیم فقــط حدود 160 
ردیــف از 10 هــزار ردیــف اعتبارات 
را اســتفاده می کنیم و این نســبت به 
 جمعیت و مشکالت استان در رتبه بسیار

 پایینی قرار دارد.

خسارات کشاورزان اصفهانی را خواهیم گرفت
قائم مقام جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: پیگیر هستیم که عالوه بر منابع مالی که از بهره برداران 
آب زاینده رود تامین می شود، حق خود را از منابع ملی که به حوادث غیرمترقبه تخصیص داده می شود، 

بگیریم.
مهرداد مرادمند، در نشست پنج شنبه شورای اسالمی شهرستان اصفهان، با اشاره به اینکه در موضوع 

زاینده رود تنها با خشکسالی مزارع روبه رو نیستیم بلکه مصارف دیگر آب نیز مدنظر است، اظهار کرد: مانند 
تمام حوادث غیر مترقبه، خساراتی که به مزارع کشور وارد شده را برآورد کرده و به ستاد مدیریت بحران ابالغ 

کردیم اما به خاطر محدودیت منابع مالی دولت، تمام بودجه هایی که طبق ماده 10 و 1۲ باید پرداخت می شد، 
صرف بازسازی زلزله کرمانشاه کرد.

وی افزود: همچنان پیگیر هستیم که عالوه بر منابع مالی که از بهره برداران آب زاینده رود تامین می شود، حق خود را از منابع ملی 
که به حوادث غیرمترقبه تخصیص داده می شود، بگیریم.

قائم مقام جهاد کشاورزی استان اصفهان، ادامه داد: برآورد خسارات مستقیم نکاشت در حوزه زاینده رود اتفاق افتاده که در کشت مستقیم 
پاییزه و بهاره ظرف یک سال زراعی، ۵00 میلیارد تومان بوده و نزدیک به نصف آن مربوط به شهرستان اصفهان می شود.

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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توزیعآبدربسترزایندهرودبهروزمیشود
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: شوراها در خصوص ساماندهی رودخانه و چاه های غیرمجاز و نیز 
گام هایی که باید در زمینه مدیریت پساب برداشته شود، ورود کنند.  مسعود میرمحمدصادقی، در نشست روز  
پنج شنبه شورای اسالمی شهرستان اصفهان، اظهار کرد: میان منابع و مصارف استان اصفهان با حضور صنایع 
بزرگی که در آن وجود دارد، تعادلی نیست، امیدواریم روند افزایشی بارش ها به نسبت دو سال گذشته همچنان 

ادامه پیدا کرده و روان آب های بهتری را نیز شاهد باشیم. وی افزود: کمیته ای متشکل از آب منطقه ای، صنف 
کشاورزی و جهاد کشاورزی برای تصمیم گیری در خصوص زمان بازگشایی آب در نیمه آذرماه در صورتی که امکان 

این امر وجود داشته باشد، انجام شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان تصریح کرد: دغدغه دیگر کشاورزان، عدم 
اختصاص حق آبه آنان بوده که طبق مصوبه شورای عالی آب، این حق آبه شامل تونل اول و زاینده رود طبیعی است که میزان آن 

بستگی به آورد رودخانه دارد؛ سهم دولت نیز در کنار آن در نظر گرفته شده و در نهایت میزان خسارات ناشی از تفاوت مصرف و آنچه باید 
مصرف می شده، محاسبه می شود. وی با اشاره به جزییات طرح جمع آوری و استفاده بهینه از پساب که توسط کارگروه سازگاری با کم آبی استان 
مورد بررسی قرار گرفته است، توضیح داد: در این طرح پساب حاصل از تصفیه خانه اصفهان با ارتقای سطح کیفی آن به صورتی که قابل کشت 

باشد، با سرعت چهار متر مکعب بر ثانیه جاری خواهد شد.

آالیندههایجویدراصفهانافزایشیافت
کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: به دنبال حاکم شدن جوی ناپایدار 

در اصفهان،  آالینده های جوی افزایش یافت.
حجت اله علی عسگریان در اصفهان اظهار داشت: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر جوی نسبتا پایدار 

طی سه روز آینده است.
وی بیان داشت: بر این اساس هوا در اکثر نقاط استان، صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد:همچنین به دلیل پایداری هوا،  
افزایش آالینده های جوی را نیز خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه دمای هوا  در  ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق تغییر محسوسی نخواهد داشت، اضافه کرد: هوای صاف تا 
قسمتی ابری و غبار محلی گاهی وزش باد را امروز خواهیم داشت.

علی عسگریان با اظهار اینکه هوای اصفهان برای دو روز آینده نیز قسمتی ابری و به همراه غبار محلی و گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش بینی 
شده است،  ادامه داد: سردترین هوا  برای چادگان با ۵ درجه سانتیگراد ثبت شده است. وی با بیان اینکه هوای خنک را برای شهرضا، اردستان، 

نطنز و کاشان پیش بینی شده است،  گفت: خوروبیابانک و نایین نیز هوای  در این مدت متعادلی خواهند داشت.

اقتصاد ایران
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بانک مرکزی اعالم کرد؛
کارت  بانکی به کارت 

سوخت متصل شد

اجرای طرح اتصــال کارت های 
بانکی به نظام مدیریت مصرف 
سوخت کشــور با بهره گیری از 
زیرســاخت های تبادل داده و 
ابزارهای تســویه و پرداخت در 

نظام بانکی انجام شد.
روابــط عمومی بانــک مرکزی 
اعالم کرد: همانگونه که در طرح 
توزیع سبد حمایتی دولت، بدون 
صرف یــک ریال بــرای صدور 
کوپن کاغــذی یــا کارت های 
جدید، اتصال کارت های بانکی 
به زیرساخت رفاهی کشور انجام 
شد، در هفته ای که گذشت، به 
همت کارکنــان بانک مرکزی، 
شــرکت خدمات انفورماتیک و 
بانک ها، اســتفاده از کارت های 
بانکی موجود به جای کارت های 

سوخت میسر شد.
در این طرح به جای صدور کارت 
جدید سوخت، از طریق اتصال 
برخط به نظام پرداخت بانکی، از 
کارت های بانکی موجود به عنوان 
کارت سوخت استفاده می شود. 
برای انجام این اتصال، با همکاری 
وزارت ارتباطــات، رابط کاربری 
بسیار ســاده و با کاربری آسان 
ایجاد شده که بر اساس کد ملی 
هر شخص، فهرست کارت های 
بانکی وی به نمایــش درآمده و 
انتخاب یکــی از آن ها به عنوان 
کارت سوخت با سهولت و بدون 
نیاز به ورود اطالعــات صورت 
می گیرد. در ادامــه هم میهنان 
می تواننــد از کارت بانکی خود 
هم برای ســوخت گیری و هم 
پرداخــت بهــای ســوخت از 
طریق پایانه واحــد اقدام کنند 
که در کاهش زمــان و زحمت 

سوختگیری اثرگذار خواهد بود.
ســادگی ظاهــری و کاربــرد 
آســان این راه حــل، نیازمند 
رفع مشــکالت فنی پیچیده  و 
هماهنگی اطالعاتی ســنگینی 
بوده که با تالش دست اندرکاران 
ظرف مدت کوتاهــی به نتیجه 
رســید. طرحی که با اجرای آن 
از هزینه کرد هــزاران میلیارد 
ریالی از منابع ملی و عمدتا ارزی 
اجتناب شده و در کنار آن در زمان 
ارزشــمند مردم برای مراجعه 
حضوری هم صرفــه جویی به 

عمل آمد.
یکی از محورهای مهم اجرای این 
طرح، هماهنگی بین دستگاهی 
برای اجرای طرحی ملی در زمانی 
بسیار کوتاه است که نویدبخش 
توسعه آن به سایر خدمات دولت 
و اجرای موفــق الگوهای دولت 
الکترونیکی است که با همکاری 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعات و شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی انجام 

شد.

ایسنا
خـــبـــر
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کارگروه تنظیم بازار گوشی 
تلفن همراه به میزبانی وزیر 
صنعت معدن و تجارت و 
با حضور وزیر ارتباطات و 
فــن آوری اطالعات برای 
تصمیم گیــری دربــاره 
گوشــی های موجــود در 
انبارها و توقیف شــده ، حمایت از تولید 
کنندگان داخلی گوشــی تلفن همراه و 
ساماندهی واردات گوشــی تلفن همراه 

برگزار شد.
رضا رحمانی وزیرصنعت ، معدن وتجارت 
در این نشست مشترک با اشاره به حمایت 
از تولید محصوالت متنوع و تامین اقالم 
مخابراتی ، گوشــی تلفن همراه و ســایر 
تجهیزات در حوزه تولید ITو ITC گفت: 
خوشــبختانه ظرفیت خوبی در کشــور 
برای توسعه تولید این صنایع و تجهیزات 
مخابراتی وجود دارد و با اتخاذ برنامه های 
حمایتی می توان شــاهد پیشرفت های 
مناسبی در توسعه این صنعت در کشور 

بود.

رضــا رحمانــی به ســهم بــاالی فارغ 
التحصیــالن در حــوزه ITو ITC در 
 کشــور اشــاره و تصریح کرد: اقدامات و

 هماهنگی های خوبی برای تولید مشترک 
وتنظیم بازار داخلی صورت خواهد گرفت 
که این موضــوع در افزایش تولید و ایجاد 
اشتغال برای فارغ التحصیالن این حوزه ها 

بسیار موثر خواهد بود.
وزیر صمت ضمن اشاره به حرکت به سمت 
دولت الکترونیک در وزارت صمت گفت: 
سامانه های متعددی در وزارت صمت برای 
خدمت رسانی وجود دارد که بسیاری از 
امور را در حوزه هــای مختلف تخصصی 
تسهیل کرده اند و به زودی با مرتبط کردن 
این سامانه ها به یکدیگر و دیگر سامانه های 
موثر در کشــور ضمن افزایش نظارت در 
حوزه تولید و  تجارت، از این فرآیندها برای 
تصمیم سازی و تصمیم گیری های کالن 

بهره خواهیم برد.
همچنین محمــد جواد جهرمــی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در این نشست 
 با تاکید بــر رفع مســایل قضایی فروش 
گوشی هایی که نمی توانند در بازارعرضه 
شــود ، تســهیل مجوز واردات گوشی را 
خواستار شد و گفت: باید برای رفع کمبود 
بازار شرایطی فراهم شود تا واردکنندگان 
جدید بتوانند به سهولت مجوز بگیرند و کار 

به سرعت انجام شود.
جهرمی تصریح کرد: عالوه بر مشــکالت 
ناشی از افزایش نرخ ارز ، کمبودعرضه نیز 

موجب بروز حباب در این بازار شده است 
که امیدواریم با افزایــش عرضه ، هرچه 

سریعتر این کاال کاهش قیمت یابد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر باید صنوف 
این بخش پای کار بیاینــد و باهمکاری 
دستگاه های اجرایی این موضوع مرتفع 
شــود.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
حمایت از تولید داخلی را در بهبود شرایط 
بازار بسیار موثر برشمرد و خواستار کمک 
و همراهی وزارت صنعت از تولیدکنندگان 

این بخش شد.
به گفته وزیر ارتباطــات یکی از برندهای 
تلفن همراه داخلی )GLX( که پیشتراز 
نظر میزان استفاده رتبه ۲0 را نیز نداشت 
به رتبه هفتم برندهــای بازار ایران صعود 
کرده که این امر نشان می دهد اگر قیمت 
و کیفیت گوشی تولید داخل مطلوب باشد 

مردم به آن رغبت پیدا می کنند.
جهرمی در ادامه به تشریح اقدامات انجام 
شده در راستای کاهش قاچاق تلفن همراه 
پرداخت و گفت: اقدام ارزشمندی در قالب 
دولت الکترونیک با محوریت ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز شروع شد که مبارزه با 

قاچاق گوشی های تلفن همراه بود .
جهرمی افزود: در جلســه ای که در سال 
گذشته برگزارشــد و توافقی که با وزرای 
صمت و اقتصــاد و ... انجام شــد، وزارت 
ارتباطات مسئولیت هماهنگی و پیشبرد 
موضوع را برعهده گرفت و در آن دوران با 
یک همدلی بین همه دستگاه ها از جمله 

وزارت صمت ، اپراتورهای مخابراتی وزارت 
ارتباطات،گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق و 
کاال و ارز و وزارت اطالعــات کنترل های 
خوبی برای جلوگیری از قاچاق گوشــی 
تلفن همراه انجام شــد و نشــان داد این 
توانمندی برای مبارزه بــا قاچاق وجود 
دارد و نتیجه این عزم همگانی باعث شد، 
آمار 9۵ درصد قاچاق گوشــی همراه به 

صفر برسد.
جهرمی با اشاره به اقدامات دستگاه ها در 
حوزه دولت الکترونیک گفت: وزارت صمت 
یکی از دستگاه های پیشتاز در حوزه دولت 
الکترونیک است و بر اساس آخرین ارزیابی 
رتبه دوم کشور را بدست آورده و مهمتر 
از آن وزارت صمت در اشــتراک و تبادل 
اطالعات بر خالف بعضی دستگاه ها همواره 

با آغوش باز برخورد کرده است و همکاری 
الزم برای ارتباط دهی سامانه های تحت 

نظر خود را دارد.

   مهمترین تصمیمــات کارگروه 
تنظیم بازار گوشی تلفن همراه

این کارگــروه در اولین مصوبــه خود به 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال ماموریت داد 
با همکاری ســازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان و دادستانی و 
تعزیرات حکومتی نسبت به تعیین تکلیف 
رفع توقیف و قیمت گذاری گوشــی های 
موجوددر انبارها و دریافت مابه التفاوت نرخ 
ارز اقدام و  نسبت به توزیع آنها برنامه ریزی 
کند. در مصوبه ای دیگر برای تســهیل و 
توسعه واردات گوشــی تلفن همراه و در 

راستای رفع کمبود بازار و کاهش قیمت 
مقرر شــد باتوجه به مســایلی که وارد 
کنندگان قبلی داشتند از ظرفیت های وارد 
کنندگان جدید از طریق فراخوان وزارت 
صمت برای تامین گوشی های مورد نیاز 
بازار استفاده و فرآیند واردات برای تنظیم 
بازار داخلی تسهیل شــود. حمایت  همه 
جانبه از تولیدات داخلی با کیفیت گوشی 
تلفن همراه از دیگر تصمیمات این کارگروه 
بود و مقرر شــد، دفتر صنایع الکترونیک 
وزارت صنعت با همکاری معاونت فناوری 
وزارت ارتباطات طرح ویژه ای برای حمایت 
از شرکت های تولید کننده گوشی تلفن 
همراه داشته باشند تا شرکت های داخلی 
با ارتقای کیفیت محصوالت خود بتوانند 

بخشی از نیاز بازار را تامین کنند.

جزییات تصمیمات کارگروه تنظیم بازار گوشی تلفن همراه؛  

کاهشقیمتدرراهاست؟

خبرآنالین
گـــزارش
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N E W S

63

62

عمران و اشتغال

حق مسکن ۴0 هزار تومانی دردی از کارگر دوا نمی کند
یک کارشناس حوزه کار با بیان این که کمک هزینه مسکن کارگران کفاف اجاره دو اتاق را نمی دهد، 
 از دولت خواست که در راستای اصل 3۱ قانون اساســی اقدام عاجلی برای تامین مسکن کارگران و 

گروه های کم درآمد صورت دهد.

علی اکبر سیارمه  اظهار کرد: چند سالی است که در شورای عالی کار بدون توجه به مزایای جانبی کارگران حداقل 
 دستمزد تعیین و تصویب می شود در حالی که بن خواربار و حق مسکن جزو دریافتی کارگران است و متاسفانه در 

سال های گذشته هیچ گونه تغییر یا افزایشی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی رقم کمک هزینه مســکن کارگران را ۴0 هزار تومان ذکر کرد و گفت: در شــرایطی که بســیاری از کارگران 
حداقل بگیرند و بخش اعظمی از دستمزد آنها صرف هزینه های مسکن و اجاره بها می شود کمک هزینه ۴0 هزار تومانی 

مسکن دردی از خانوارهای کارگری دوا نمی کند؟
این کارشناس حوزه کار با بیان این که حق مسکن ۴0 هزار تومانی در خارج کالن شهرها و شهرک های اقماری حتی 
برای اجاره دو اتاق کافی نیست، تاکید کرد: دولت باید بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن اقشار کم درآمد 

و کارگران را برای جبران قسمتی از هزینه های زندگی برعهده گیرد.
سیارمه افزود: اگر در جدولی که هر ساله از دستمزد کارگران ارائه می کنیم هزینه مسکن، بن خواربار و پایه سنواتی را 
مشخص کنیم می بینیم که بخش اعظمی از دستمزد یک کارگر صرف تامین مواد اولیه و خوراکی ها و بخشی دیگر 
صرف اجاره بهای مسکن می شود در حالی که چند سالی است شورای عالی کار افزایشی در مورد کمک هزینه مسکن 
و بن خواربار لحاظ نکرده و کارگران با یک میلیون و ۲00 هزار تومان حقوق نمی دانند که باید هزینه های درمانی خود 

را تامین کنند یا هزینه های خوراک و اجاره منزل را بپردازند؟
این کارشناس حوزه کار درعین حال از دولت خواست تا مزایایی که همه ساله برای کارکنان خود می بیند برای کارگران 

هم درنظر بگیرد و برای کاهش هزینه های معیشت خانوارهای کارگری برنامه ریزی کند.
به گفته وی، سیارمه عقب افتادگی های مزدی کارگران علیرغم وعده های داده شده برای ترمیم دستمزد نه تنها جبران 
نشده بلکه روی هم انباشته شده است به همین دلیل شورای عالی کار امسال باید به طور جدی هزینه سبد معیشت 

خانوار در ماه را محاسبه کند و آن را مالک تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران قرار بدهد.
 داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با 
رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
همچنین بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی،حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود 
 و خانواده شان بهره مند شوند و دولت بر اســاس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم 

کند.

کارگروه تنظیم بازار گوشی تلفن همراه به ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال ماموریت داد نسبت به تعیین تکلیف رفع 
توقیف و قیمت گذاری گوشــی های موجود در انبارها و 
دریافت مابه التفاوت نرخ ارز اقدام و نسبت به توزیع آنها 

برنامه ریزی کند.

حمایت  همه 
جانبه از تولیدات 
داخلی با کیفیت 

گوشی تلفن همراه از 
دیگر تصمیمات این 
کارگروه بود و مقرر 

شد، دفتر صنایع 
الکترونیک وزارت 
صنعت با همکاری 

معاونت فناوری 
وزارت ارتباطات طرح 
ویژه ای برای حمایت 
از شرکت های تولید 
کننده گوشی تلفن 
همراه داشته باشند.

سینماو اقتصاد

تابناک
گـــزارش

بیت کوین منبع تامین 
مالی برخی فیلم های 

سینمایی شد!
برخی سرمایه گذاران 
که با جیب های پر به 
ســینمای ایــران 
آمده اند و رقم های قابل توجهی برای تولید 
فیلم سرمایه گذاری می کنند، در زمینه 
تولید ارزهای دیجیتال و مشــخصا بیت 
کوین فعال هستند و منابع مالی فراهم آمده 
از این طریق را وارد سینما کرده اند؛ اتفاقی 
که با توجه به فقدان قانون درباره ارزهای 
مجازی نه می توان آن را قانونی خواند و نه 
می توان غیرقانونی تلقی کرد و همین تداوم 
فعالیت چنین اشخاصی را در حوزه سینما با 

پیچیدگی هایی همراه ساخته است.

 برخی سینماگران در چند سال اخیر نسبت به 
ورود پول های مشکوک به سینما هشدار دادند 
و این واکنش ها با برخی پروژه ها شدیدتر شده 
است. هرچند بخشی واکنش ها به نوعی تسویه 
حســاب میان جریان های مختلف سینمای 
ایران بوده، واقعیت آن است که به هر صورت، 
اشخاصی که فاقد سابقه سینمایی یا انگیزه های 
تجاری هستند، نســبت به هزینه ارقام قابل 
توجه در حوزه سینما اقدام می کنند و این ارقام 
قاعدتا می تواند بر چرخه تولید تاثیر بگذارد. 
در واقع این پرداخت ها و میزان آنها به عوامل 

برخی فیلم ها، سطح هزینه تولید را 
در کلیه پروژه ها باال می برد و شرایط را از حالت 

طبیعِی افزایش دستمزدها خارج می سازد.
برخی اهالی سینما در موضع گیری  های مکرر، 
منشــا این پول ها را اشــخاصی تلقی کردند 
که به دنبال پولشــویی در ســینما هستند. 
این در حالی اســت که سینما از گردش مالی 
کوچکی برخوردار اســت و فاقد ظرفیت الزم 
برای پولشویی است. همچنین کوچک ترین 
جزییات در حوزه تولید در ســینمای ایران، 
بارها در رســانه ها انعکاس می یابد و بنابراین 
یکی از پیش نیازهای پولشــویی که سکوت و 
غیررسانه ای شــدِن عملیات پولشویی است 
نیز وجود ندارد و قاعدتا هیــچ مجرم عاقلی 
برای پولشویی سراغ چنین حوزه  پرحاشیه  ای 

نمی آید.
از سوی دیگر، پولشــویی تبدیل سود حاصل 
از جرم و فساد )اســلحه، مواد مخدر، فحشاء 
و...( به دارایی های به ظاهر مشــروع است. به 
تعبیر دقیق تر، پولشــویی طراحــی و اجرای 
پروسه ای است که بر اســاس آن منشا آلوده 
پول ها به منشا قانونی تغییر یابد؛ هرچند در 
پولشویی بخشی از اصل پول از بین می رود و 
رقم خروجی تا حدودی کمتر از رقم ورودی 
اســت، در پروژه های ســینمایی معموال این 
رقم کاهش اصل ســرمایه به مراتب بیش از 
عرف مرســوم در پولشویی اســت و از منظر 
اقتصادی نیز سینما محل خوبی برای پولشویی 

و عادی سازی منابع مالی نیست.
شنیده ها حکایت از آن دارد که منشا ناشناخته 

شماری از فیلم های سینمایی که در 
چند سال اخیر ساخته شده، بیت کوین 
است. این رمزارز با کارکردهای مشابه 
پول بی پشتوانه، هرچند از نظر حقوقی 
مورد تایید هیچ کشوری نیست و هیچ 
دولتی آن را نمی پذیرد، تقریبا در سراسر 
جهان معامله می شود و اکنون نیز ارزش 
هر بیت کوین بین ۳800 تا ۴000 دالر 
ارزش گذاری و معامله می شود. در واقع 
تنها با معــادل ریالــِی ۱00 بیت کوین 
می توان یک فیلم سینمایی باکیفیت را در 

ایران تولید کرد.
ظاهرا برخی از اشــخاصی کــه در حوزه 
استخراج بیت کوین فعال هستند، بخشی 
از سرمایه شان را به سمت سینما آورده اند. 
شواهد نشان می دهد، انگیزه این اشخاص 
برای ورود به این حوزه، عالقه شخصی برای 
طرح دوستی با ســینماگران و ورود به این 
عرصه از طریق ســرمایه گذاری بوده است. 
سرمایه گذاری در چندین پروژه سینمایی، از 
پیش شرط های مرســوم برای دریافت مجوز 
تهیه کنندگی در سینمای ایران و ورود جدی تر 
به این عرصه اســت و ظاهرا این اشخاص نیز 
 در نهایــت به دنبــال چنیــن فرصت هایی

 هستند.
با توجه به آنکــه درباره اســتخراج و فروش 
پول های دیجیتال نه صرفا در ایران، بلکه در 
بسیاری از کشــورهای جهان قانون گذاری 
شفافی نشده و مشخص نیست با چه ضوابطی 
می توان در این عرصه فعال شد یا اساسا فعالیت 
در این عرصه از اساس غیرقانونی است، ورود 
این اشخاص به حوزه ســرمایه گذاری تولید 
سینما را نیز نمی توان غیرقانونی یا تالش برای 
پولشویی قلمداد کرد و در عین حال داوری در 
این زمینه تا قانون گذاری دقیق نمی تواند دقیق 
و منصفانه باشــد و در این ارتباط باید با تامل 

موضع گیری کرد.
ورود سرمایه گذاران غیرمتخصص به سینما 
در سراسر جهان، امری مرسوم است و مشخصا 
در ســینمای آمریکا، بســیاری از فیلم های 
بیگ پروداکشن، متکی به اعتباراتی ساخته 
می شود که توسط میلیاردهای چینی تامین 
مالی می شوند و در همین راستا، برای توجیه 
ســرمایه گذاری ایــن گروه، ســازوکارهای 
فنی خاصــی طراحی شــده و در اختیار این 
میلیاردها قرار داده می شــود. مساله اساسی 
 این که منشا این سرمایه گذاری ها، قابل اتکا و

 اعتماد باشد.
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حمایتخیرینازتجاریسازیایدههایبرتراستارتآپی
رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: استارت آپ های برگزیده توسط خیرین مورد حمایت قرار 
می گیرند.  دکتر عباس زارعی گفت: در استارت آپ ویکندی که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 

به مدت سه روز برگزار شد، دانشگاه های کشور  ۱۰۰ ایده ارائه کردند و ۱۰ ایده برای ارائه انتخاب شدند.
وی افزود: در نهایت سه ایده برتر برای حمایت انتخاب شدند که قرار است این تعداد به مراکز کسب و کار 

معرفی شوند. زارعی خاطر نشان کرد: سال گذشته جوایز به صورت نقدی بود اما امسال هدایا به صورت حمایت 
از ایده های دانشجویان در نظر گرفته شده است تا محصوالت به صورت تجاری سازی در جامعه وارد شود.

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران یادآور شد: ایده های ارائه شده به این جشنواره در رشته های علوم پایه به 
ویژه شیمی و فیزیک هستند. زارعی گفت: ایده های ثبت شده در مرحله اول توسط داوران تخصصی و در مرحله دوم توسط 

داوران کسب و کار مورد ارزیابی قرار می گیرند و ایده پردازانی که وارد مرحله دوم می شوند به مدت سه روز از آموزش و مشاوره های الزم 
به منظور تیم سازی و تهیه طرح اولیه برای ارائه به داوران کسب و کار برخوردار می شوند.  ابراهیم جمیلی، رییس بنیاد یک بنیاد حامی اظهار 
داشت: جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در محورهای زمین شناسی، زیست شناسی، میکروبیولوژی، فیزیک، شیمی، ریاضی، آمار و 

علوم کامپیوتر برای اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار می شود.
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بر اســاس پژوهشــی 
که در ســال ۲۰۱۲ از 
ســوی یک موسســه 
فعــال در زمینه هوش 
کســب و کار بــه نــام 
 Market Force
انجام شــد، وقتی پای 
تصمیم به خرید به میان می آید، ۷۸ 
 درصد مصرف کننــدگان تحت تاثیر 
پســت های فروشــندگان خرد قرار 

دارند.
متخصصین توصیه کــرده اند حفظ 
حضور در شبکه های اجتماعی نه تنها 
الزم است بلکه باید چند پلتفرم را در 
بر بگیرد. یک یا دو ســال پیش یکی 
از وبــاگ های فعــال در این زمینه 
اعام کرد »بزرگ ترین اشتباهی که 
اغلب کســب و کار ها در قبال شبکه 
های اجتماعی مرتکب می شوند این 
 است که تنها از یک پلتفرم استفاده 
می کنند. این پلتفرم در اغلب موارد یا 
فیسبوک است یا توییتر. اما حقیقت 
این است که یک پلتفرم برای این کار 

کافی نیست«.
پیار وارگاس، کارآفرین و خالق یک 
برند جواهر، ضمن تایید این موضوع 
می گوید: »هرچه بُرد بیشتری داشته 
باشید بهتر است«. وارگاس که دنبال 
کنندگانش روی اینستاگرام از ۴۵۰ 
هزار نفر نیز گذشــته، کســب و کار 
 خود را بــه صورت انحصــاری روی

 شبکه های اجتماعی بنا کرده است. 
او به کارآفرینــان توصیه می کند هر 

چقدر که می توانند روی شبکه های 
اجتماعی شان کار کنند.

البته متخصصین به این موضوع نیز 
اشــاره می کنند که محتوای شــما 
نباید از یک پلتفرم بــه پلتفرم های 
دیگر »کپی پیست« شود، بلکه باید 
 آن را با در نظر گرفتــن مقتضیات و 
ویژگی های هر پلتفرم »بهســازی« 

کرد.
کامی بــرد، متخصص شــبکه های 
اجتماعــی در ایــن خصــوص می 
گوید: »هر شــبکه ای ارتباط خاص 
 خودش را دارد: فیسبوک استتوس، 
پست های دیواری و تصاویر را دارد، 
در حالی که فرمت پست های کوتاه، 
سریع، و خبری توییتر حال و هوای 
خاص خــود را دارد و قرار اســت در 
مختصر و مفید ترین شــکل ممکن 
نکته مهمی را به مخاطب برســاند. 
لینکدین نیز متقضیــات حرفه ای و 

کسب و کاری خود را می طلبد«.
او می افزاید: »درک تفاوت های این 
سه به شما کمک می کند محتوایی به 
اشتراک بگذارید که به دست مخاطب 
خاص خود برسد و پتانسیل بازاریابی 
شــبکه های اجتماعی شما را محقق 

کند«.
 تولید محتــوا بــا در نظــر گرفتن 
ویژگی هــا و مقتضیات هــر پلتفرم 
امری منطقی است. هرچه محتوای 
 شبکه های اجتماعی شــرکت ها با

 نیاز هــا و اولویــت هــای کاربران 
همسویی بیشــتری داشــته باشد، 
مشــارکت مخاطب با آن کســب و 
کار بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر 
بهینه سازی و دستکاری محتوا برای 
ســازگار کردن آن با پلتفــرم های 
مختلف اجتماعی نیز می تواند زمانبر 

و هزینه بر باشد.
محتوای مورد بحث چه ویدیو باشد، 
و چه عکس یا شکل دیگری از محتوا، 
اهمیتی که شبکه های اجتماعی برای 
کسب و کار ها دارند به ارزشی بستگی 
دارد که مخاطب بــرای آن محتوا در 

نظر می گیرد.
 در واقع محتوا در این میان حکم پول 

نقد این معامله را دارد.
باشــد  بهتــر  شــاید   بنابرایــن 
کســب و کار هایــی کــه منابــع 

شــان محدود اســت روی یک یا دو 
پلتفــرم اجتماعی تمرکــز کنند تا 
بتوانند بدون ایجــاد مزاحمت برای 
فعالیت های اصلی شــان، محتوای 
 با ارزشــی در اختیــار مخاطب قرار 

دهند.
بــا ایــن اوصــاف تنها چیــزی که 
 ممکن اســت باعث شــود ظرفیت 
شبکه های اجتماعی خود را محدود 
کنید محدودیــت منابع اســت. از 
 همین رو، صاحبان کسب و کار باید 
پلتفرم هایی که بیشــترین بازگشت 
 ســرمایه گــذاری را برایشــان رقم 
می زنند مشخص کنند. این پلتفرم ها 
همان هایی هستند که از سوی بازار 
هدف شان بیشتر مورد استفاده قرار 

می گیرند.
مثا برای شــرکتی که روی خدمت 
رســانی به کســب و کار های دیگر 
متمرکز است شاید لینکدین انتخاب 

مناسب تری باشد. 
شــرکتی کــه محصــوالت غذایی 
تولید می کند شــاید پینترســت را 
برای فعالیــت خود انتخــاب کند و 
 یــک آکادمی فوتبال جوانان شــاید 
شبکه های اجتماعی اشتراک گذاری 

ویدیو مثل یوتیــوب را برای فعالیت 
مناسب تر بداند.

حضور داشــتن روی پلتفــرم های 
اجتماعی متعدد شاید مطلوب باشد، 
اما محدودیت منابع شرکت نیز باید 
در تعیین اســتراتژی بــه کار گرفته 
شده در قبال شــبکه های اجتماعی 
در نظر گرفته شود. شــرکت ها باید 
مطمئن شــوند اســتراتژی شبکه 
 های اجتماعی شــان فــارغ از تعداد 
پلتفرم ها، مشــارکتی معنــادار از 
ســوی مخاطب در بر خواهد داشت. 
این امر نیز محقق نخواهد شــد مگر 
بــا ارائه محتــوای ارزشــمندی که 
 بــه زندگــی کاربران چیــز مفیدی

 بیافزاید.
به عنــوان جمع بنــدی باید گفت، 
»هرچــه بیشــتر، بهتــر« رویکرد 
مطلوبی اســت، اما هیچگاه نباید به 
قیمت قربانی شدن کســب و کار و 

خدشه به برند آن تمام شود.

چه میزان فعالیت روی شبکه های اجتماعی برای کسب و کار ها کافی است؟   

کسبوکار،رویخط!

صاحبان کسب و کار 
باید  پلتفرم هایی که 

بیشترین بازگشت 
سرمایه گذاری را 

 برایشان رقم 
می زنند مشخص کنند. 

 این پلتفرم ها 
همان هایی هستند که 

از سوی بازار هدف شان 
بیشتر مورد استفاده 

قرار می گیرند.

با ادامه یافتن روند رو به رشد استفاده از شبکه های اجتماعی 
توسط صاحبان کسب و کار برای برندسازی و افزایش تصاعدی 
پلتفرم های موجود در این زمینه، کارآفرینان با این ســوال 
مواجه شده اند که چقدر پرداختن به شبکه های اجتماعی، 
چند شبکه اجتماعی و چه نوع شبکه اجتماعی کافی محسوب 

می شود؟
پاسخ این سوال در شــرایط برابر این است: هرچه بیشتر 
بهتر. هرچه محتوای شبکه های اجتماعی شما بیشتر دیده 
و شنیده شود، احتمال تبدیل بازدیدکننده به مشتری نیز 

بیشتر خواهد بود.

 
استارت آپ

یونیکورن ها را فراموش کنید، ما به استارت آپ های زبرای بیشتری نیاز داریم

اســتارت آپ های Zebra )گورخر( از ســویی بر رفع 
چالش های اجتماعی، زیست محیطی و پزشکی تمرکز 
می کنند و در عین حال به سودآوری خود نیز می اندیشند.

از مناطق راکد صنعتی در دیترویت تا مزارع ذرت آیووا، شرکت های آمریکایی از صنایع 
مختلف روی نسل بعدی راه حل هایی متمرکزند که به آنها امکان بقا و رشد را در یک بازار 
جهانی شدیدا رقابتی و در حال تغییر بدهد. نمونه  بارز آن را خرید اخیر ۳.۲ میلیارد دالری 

شرکت SodaStream توسط Pepsi می توان برشمرد.
پیام ویژه برای شرکت های قدیمی روشن است: شما باید یا خود را متحول کنید یا رقبای 
جدید خود را ببلعید، در غیر این صورت به دست استارت آپ های چابک که بیشتر از هر زمانی 

به سرمایه  بیشتر دسترسی دارند، از دور کنار گذاشته خواهید شد.
میزان سرمایه گذاری ریسک پذیر در نیمه اول سال ۲۰۱۸ به حدود ۱۳۰ میلیارد دالر رسیده 
است )۶۵ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۷(. استارت آپ های امروز در مسابقه ای دیوانه وار 
برای صعود به دور بعدی بزرگتر و بهتر از لحاظ جذب سرمایه به سر می برند. شرکت هایی که 
پنج سال پیش در دور سرمایه  اولیه رقابت می کردند، در سال ۲۰۱۸ در سری A مسابقه 
می دهند و شرکت های سری A ، اکنون در دور جدید B به رقابت می پردازد.یونیکورن / 

unicorn

برای ســرمایه گذاران ریســک پذیر )VC( که صدها میلیون یــا حتی میلیارد 
دالر برای هر ســرمایه گذاری، پول خرج می کنند، نیاز به داشــتن یک یونیکورن 
بدیهی است؛ یعنی حداقل یک شرکت در سبد ســرمایه گذاری ها باید پول کافی 
 برای جبران خسارت سایر شکســت ها و تولید چندین برابر ســرمایه گذاری اولیه

 تولید کند.
اما این یونیکورن ها، با رشد پرشــتاب خود، در حالی که در سال های اولیه عملیات، 
ضررهای قابل ماحظه ای را به بار می آورند، باید مبالغ قابل توجهی را صرف کنند. در 
واقع این مبالغ، نیاز آنها را به جذب مداوم سرمایه های هنگفتی که عمدتا بر پایه  سهام 

است، تغذیه می کند.
آیا راه دیگری همچون طرح های تامین مالی متفاوت و بدون تاش مداوم برای جمع آوری 

مقادیر هنگفت سرمایه از طریق سهام، برای رشد شرکت ها وجود دارد؟
 Zebra( بله، به شکل یک جانور جدید در باغ وحش شرکت های های تک: شرکت گورخر

)Company
شرکت های زبرا با مشخصاتی از قبیل انجام کسب وکار واقعی، بدون هدف ساختارشکنی 
در بازارهای فعلی، دستیابی به سودآوری و اثبات آن برای مدتی معین و کمک به حل یک 
معضل اجتماعی، شناخته می شوند. همانطور که توسط مارا زپدا، مدیرعامل و هم بنیان گذار 
Switchboard توضیح داده شــده است، شــرکت های زبرا »هم سیاه و هم سفید« 

هستند: آنها هم برای سودآوری و هم برای حل مشکل جامعه ایجاد می شوند.
 )LeumiTech یکی از مشتریان( Toya یکی از نمونه های مورد عاقه  نویسنده، شرکت
است، یک پلتفرم بازی طراحی شده برای انگیزه و الهام بخشیدن به دختران جوان برای 
رسیدن به پتانسیل کامل خود. از لحاظ تاریخی، صنعت بازی های دیجیتال فاقد محتوا برای 
زنان و دختران بوده یا از محتوای محدودی طبق تعریفی بسیار محدود از زنانگی، یعنی بر 

اساس زیبایی برخوردار است.
Toya، توسط آنت اشپرلینگ و ییفات آنزلویچ تاسیس شد. این شرکت با ارائه  بازی هایی که 
دختران را در نقش قهرمان قرار داده یا ارائه  بازی هایی که به جنسیت خاصی محدود نشده 
در حال به چالش کشیدن و تغییر این هنجارها است )به عنوان مثال با تمرکز بر طبیعت، 
اسرار و تاریخ(. Toya به عنوان یک نهاد انتفاعی، در خدمت اهداف اجتماعی بسیار مهم در 

زمینه  ارتقای برابری جنسیتی از طریق محصوالت خود نیز هست.
ایاالت متحده پر از نمونه هایی از زبراهای موفق است. یکی از شرکت های Zepeda، به 
نام Switchboard، یک پلتفرم برای تسهیل ارتباط فارغ التحصیان و دانشجویان کالج 
در مورد فرصت های شغلی فراهم می کند. این پلتفرم با استفاده از یک مدل »درخواست / 

پیشنهاد« نوآورانه و برای کمک به کالج ها برای پیگیری اطاعات اعانه دهندگان ایجاد شد. 
جریان های درآمدی متعدد آن عبارتند از: ارزیابی ها، مربیگری و آموزش، و دسترسی به 

پلتفرم.
شــرکتی به نام Hearken، که توســط جنیفر برادل هدایت و بنیان گذاری شــده 
است، قصد دارد »مدل ســنتی روزنامه نگاری را متحول کند«. هدف این شرکت، کمک 
به اتاق های خبری برای پوشــش اخبار بر اســاس بزرگترین ســواالت مخاطبان خود 
اســت. زپدا و برندل همراه با چنــد زن کارآفرین دیگــر، DazzleCon را راه اندازی 
کردند، یــک کنفرانس بــرای بنیانگذاران هم فکر بــا هدف یادگیری و بحــث در مورد 
 همه چیز زبــرا )همانند یک گــروه از گرگ ها، یک گــروه از زبراهــا Dazzle نامیده 

می شود!(.
همان طورکه این نمونه ها نشان می دهد، جنبش زبرا به طورعمده حرکت خود را مدیون 
زنان کارآفرین و کارآفرینان رنگین پوست است، گروه هایی که از لحاظ تاریخی، با وجود 
توانایی خود در اثبات سودآوری و تعهد به جامعه، در تقا برای جذب سرمایه به طور مساوی 

با همتایان خود هستند.
ماهیت شــرکت های زبرا، بسیار هم راستا با ویژگی های شــم تجاری در زنان است. زنان 
کارآفرینان درحالی که قادر به تامین بودجه  اولیه هستند، تمایل بیشتری به قطعیت باال 
و ریسک کمتر دارند و در نتیجه، باعث رشد سودآوری و پایداری کسب و کارها می شوند، 

هرچند با سرعت های پایین تر و به طور بالقوه در مقیاس کوچک تر فعالیت می کنند.
هنگامی که First Round Capital، سرمایه گذاری های انجام داده در بیش از ۳۰۰ 
شرکت در طول ۱۰ سال را بررسی کرد، متوجه شد که شرکت هایی با یک بنیانگذار زن از 
لحاظ عملکرد، ۶۳ درصد از تیم های با ترکیب کاما مرد موفق تر هستند. به طور مشابه، 
اداره کسب و کارهای کوچک )SBA(، دریافت که سرمایه گذاری در کسب وکارهای تحت 

رهبری زنان، باعث بهبود عملکرد شرکت های سرمایه گذاری می شود.
بانک هایی که در فضای استارت آپ فعالیت ریشه دار و طوالنی مدت دارند، به شرکت های 
زبرا بسیار عاقه مند بوده و به پتانسیل آنها اعتقاد دارند. زیرا در مدل های آنها، مسیرهای 
مطمئنی به ســودآوری و پایداری وجود دارد. اعتقاد قوی به اصول، این شرکت ها را قادر 
می سازد تا بدهی های بانکی خود را روی ترازنامه های خود بیاورند و از ابهام ناشی از افزایش 

صرف پول سهام اجتناب کنند.
ترویج تنوع در میان کارآفرینان و به ویژه تشویق زنان برای تبدیل شدن به جزء مهمی از این 
جامعه، برای کل اکوسیستم سودمند خواهد بود. به عاوه درحالی که می توانیم جهان را از 

دیدگاه متنوع تری ببینیم، امکان توسعه کسب وکارهای جدید را فراهم می کند.

entrepreneur: منبع
یـــادداشت
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،،
 هرچه محتوای شبکه های

  اجتماعی شرکت ها با
 نیاز ها و اولویت های کاربران

 همسویی بیشتری داشته باشد،
 مشارکت مخاطب با آن کسب 

و کار بیشتر خواهد بود.

زومیت
یـــادداشت

حباب دات آی آر؟

اخیرا برخی مدیران ارشــد دولت 
هم وارد این فضا شده اند و مستقیما 
به دنبــال جــذب ســرمایه برای 
اســتارت آپ ها افتاده انــد. چنین 
روندی می تواند منجر به ایجاد حباب 

دات آی آر ).ir( شود.
رشــد فناوری های نوآورانه باعث 
شــده فرصت های زیــادی برای 
کســب وکارهای نوپایــی کــه 
استارت آپ نامیده می شوند ایجاد 
شود و سرمایه گذاری روی آنها هم 
رواج یافته است. اما باید مراقب بود 
 com.( اتفاقی نظیر سقوط دات کام
crash( که در فاصله ســال های 
۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ در آمریکا رخ داد در 
سال های آینده در ایران رخ ندهد. 
به خصوص که دولتی ها هم وارد این 
فرآیند شده و به دنبال جذب سرمایه 
برای استارت آپ های ایرانی هستند.

داستان سقوط دات کام چه بود؟
در اواخــر دهــه ۹۰ میــادی 
شرکت های فناوری رشد عجیبی 
داشتند. شرکت هایی نظیر گوگل، 
آمازون، سیســکو، مایکروسافت، 
اپل و... رشدهای چند صد درصدی 
را شاهد بودند و ســرمایه زیادی به 
سوی هزاران شرکت فناوری محور 
به خصوص کسب و کارهای اینترنتی 

جریان داشت. 
ســقوط دات کام، ترکیدن حبابی 
بود که در ســال های قبل شــکل 
گرفته بود. این حباب تا حد زیادی 
ناشی از ذوق زدگی سرمایه گذاران 
کان و هیجان ناشــی از تبلیغات 
 Herd( و ســپس رفتار گلــه ای
Behavior( سهامداران خرد بود. 
 e عما هر کسب وکاری که پیشوند
یا آناین داشــت و در سرچ گوگل 
باال می آمد کسب وکار موفق تلقی 
می شد. نوعی سرمایه گذاری روی 
 )Prefix Investing( پیشوند

رخ داده بود.
به نظر می رســد شــواهدی وجود 
دارد که حباب مشــابهی در ایران 
در حال شــکل گیری است. رشد 
اســتارت آپ ها به طور بالقوه سریع 
و گسترده اســت. یعنــی محصول 
نوآورانه و مــدل مخاطره آمیز این 
کســب وکارها اگر با واکنش مثبت 
بازار روبه رو شود به فوریت گسترش 
می یابــد و اســتارت آپ بــه یک 
کسب وکار بزرگ بدل می شود. در 
عین حال همان قدر که ســرعت 
رشد استارت آپ ها باالست احتمال 
شکست شــان هم زیاد اســت. به 
همین دلیل شــیوه ارزش گذاری و 
تزریق نقدینگــی و ایفای نقش در 
هیات مدیره اســتارت آپ ها بسیار 
متفاوت با شرکت های دیگر است. 
در سال های اخیر منابع مالی قابل 
توجهی به سمت ســرمایه گذاری 
ســوق  اســتارت آپ ها  روی 
یافته است. بخشی از این منابع در 
قالب صندوق های سرمایه گذاری 
جســورانه )VC( و برخی هم در 
قالب های دیگر به اســتارت آپ ها 
تزریق شــده اند. بررســی ها نشان 
می دهد بخش مهمی از این سرمایه 
هم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
از منابع عمومی تامین می شــود. 
اپراتورهای تلفن همــراه، بانک ها، 
هلدینگ های سرمایه گذاری وابسته 
به نهادها و بنیادهــا تامین کننده 

بخش مهمی از این منابع هستند.
اما ســاز وکار فنی ارزش گذاری و 
سرمایه گذاری روی استارت آپ ها 
هنوز در کشــور بسیار نحیف است 
و متخصصانی که در ارزش گذاری 
استارت آپ ها سابقه و تخصص داشته 

باشند بسیار اندک هستند. 

ایسنا
گــزارش
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1.Wander the Great Expanse of The UNESCO 
World Heritage Naqsh-e Jahan Square
While itself home to many of the marvelous 
attractions of Isfahan, the Naqsh-e Jahan 
Square deserves a mention in its own right – if 
not because it is one of the biggest public plazas 
in the world.
Built to symbolize the importance of Isfahan 
in the Safavid Empire – not much has changed 
except the addition of horse-drawn carriages, a 
beautiful fountain, and hoards of tourist shops. 
You can’t avoid this square even if you wanted 
to – but is best visited in the late afternoon or 
evening when Iranian families and couples 
come out to enjoy its splendor and the light is 
more mallow.
2. Potter Over The Historic Zayandeh River 
Bridges
 Isfahan is endowed with no less than 11 
bridges crisscrossing the dried out Zayandeh 
River – five of which are protected historic 
monuments.
These bridges are popular places for locals to 
gather at any time of day, but especially in the 
evening as the bridges are perfectly lit up. The 
Si-o-Seh Pol bridge is a perennial favourite – 
and the longest, though Pol-e Khaju may well 
be the finest bridge in Iran.
Don’t miss Pol-e Shahrestan which is the oldest 
dating back to the 12th century or Pol-e Chubi 
with it’s interior parlours used by the shah and 
his concubines.
3. Check Into The Luxurious Attar Hotel In 
Isfahan
   Newly opened the opulent Attar Hotel in 
Isfahan blows every other Isfahan hotel out of 
the water – and at pretty reasonable prices by 
western standards.

One of the best new hotels in Iran opening 
to cater to a booming tourism industry – I 
can think of no better way to enhance a stay 
in Isfahan that by indulging in their colorful 
pool, relax in rooms that hark back to the Shah 
era and take in all of the traditional details. A 
truly one of a kind hotel in Isfahan – and their 
traditional Iranian breakfast is rumored to be 
the best in the city.
Other great mid-range hotels in Isfahan include 
Piroozy Hotel and Viana Hotel, both bookable 
online so you can avoid confusion around price 
or facilitates when you arrive. If you are really 
on a budget and need a hostel in Isfahan there 
is not a great selection but Seven Hostel run out 
of Orchid Hotel is by far the best bet (but at 15€ 
per night and no common space, you are better 
getting one of the mid-range hotels in Isfahan.
4.Climb Up The Isfahan Fire Temple For 
Incredible Views
   Dating back to Sassanian times there 
is not much left of the crumbling bricks at 
Ateshkadeh-ye (the Isfahan Fire Temple) 
but the panoramic view from the top over 
Zayandeh River and the edge of Isfahan make 
it all worthwhile.
A slippery and treacherous path requires a 
20-minute scramble uphill, but as long as the 
weather is good its worth it to wander amongst 
the ancient (or often rebuilt) ruins and gaze 
out to the horizon. Not the best example of a 
Zoroastrian Fire Temple in Iran, but there is still 
a certain otherworldly charm up here ave it all.
5. Sample The Traditional Food of Isfahan
 One of the highlights of Iran is the food and 
Isfahan is no exception.
You absolutely must try Biriyani when 
here, minced lamb served with bread and 
Faloodeh which is a cold dessert of corn 
vermicelli noodles in rosewater syrup. I also 
particularly liked the Dizi stew here ( lamb 
with assorted vegetables in a stew) but for the 
most comprehensive food guide to Isfahan, you 
really need to click through to this incredibly 
lengthy Food guide by The City Lane who does 
a far better job than I ever could!
My recommended approach?
Wander the streets and markets until you see a 
line or something delicious and then just go for 
it. Ask questions later!
6.Walk Along the Dried Out Zayandeh 
Riverbed
For centuries Isfahan city was an oasis 

settlement but a population explosion and 
industrialization demanded more water and 
sadly the Zayandeh River suffered.
Having seasonal dry-outs, the Zayandeh River 
has not flown through Isfahan since 2010 due 
to poor environmental policies and rampant 
mismanagement. A man-made disaster 
that has left tourists with the bizarre option 
of walking all over a dried-out riverbed, or 
wandering the parks either-side which are 
brightened up by a few pieces of modern art.
The sight of swan boats simply left here 8 years 
ago reminds me a bit of Chernobyl and are quite 
photogenic.
7. Marvel at the Exterior Of The Grand 
Masjed-e Shah Mosque
  The center point of the city, Masjed-e Shah 
Mosque otherwise known as the Abbasi Great 
Mosque is elegant and iconic – and by far the 
biggest building on the square.
The entrance gate provides plenty of stunning 
photo opportunities but considering there are 
many other beautiful mosques in Isfahan, you 
can probably skip going in this one if you want 
to avoid a hefty entrance fee. Simply wander 
around through the main entrance at sunset 
and into the internal courtyard – when it is free.
Don’t disrupt those going to pray, but you will 
get an incredible vantage point from which to 
admire the iconic blue tiling and overwhelming 
stature of Masjed-e Shah Mosque.
8. Learn The Intriguing History of Jolfa: The 
Armenian Quarter in Isfahan
 Jolfa is the Armenian quarter in the south of 
Isfahan.
Dating back to the 16th century when Shah 
Abbas the First ordered the transportation 
of the entire population of Jolfa ad hoc, a 
town boarding Armenia, to Isfahan to help 
complete his historic architectural works here 
in record time. These new populations talents 
as merchants, entrepreneurs and artists were 
needed, and it was ensured their religious 
freedoms were respected…though at quite a 
distance from the Islamic monuments he was 
creating.
Today Jolfa is a very fashionable and liberal 
enclave serving the needs of the remaining 
6,000 Armenian Christians here – with many 
beautiful restaurants, cafes, hidden churches 
and a vibrant feel around the central Jolfa 
Square. A curiosity deep in the heart of Iran that 
no travelers who visiting Isfahan should skip!

Fun Things To Do In Isfahan
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Water Mills 
in Dezful, 
Southwest of Iran

Dezful City is in the 
north of Khuzestan 
and has 250 hectare of 
old structures. Dezful 
historical structures 
include precious 
adobe buildings with 
stunning and exquisite 
architecture.
The historical mills of 
Dezful are an important 
part of the water 
structures in this city 
that are located on three 
parts of Dez River.
The first water mill 
in Dezful was built in 
Sassanid era that was 
even used until Qajar 
and Palavid periods to 
pond wheat and had 
made city economy 
boom.
There are about 5 to 60 
mills, some of which are 
under the old bridge, 
some others are under 
the new bridge and 
some are in “Ali Kolah” 

area. Some of them are 
destroyed for being 
on the main coastal 
road and inundations. 
Only 20 of the mills 
are remaining at the 
moment.
Landscapes were made 
and traditional inns 
were built beside the 
structures, one of the 
wheels of the mills was 
repaired and used for 
better uses. Therefore, 
the complex was called 
water museum which 
was warmly welcomed. 
The Water Mill of Dezful 
(the mills) being in Dez 
River bed and along the 
coastal road and Rana 
Coastal Park and Dezful 
Traditional Bridge have 
turned the complex 
to one of the tourist 
attractions in Dezful.
Water Mills of Dezful 
are one of the precious 
historical monuments 
in this county and 
are registered in the 
list of Iran’s national 
monuments. In line 
with world registration 
of water structures 
in Dezful along with 
its old structures and 
it historical bridge, 
UNESCO department 
was opened in Dezful.
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where to stay

Before reaching the heart of Mesr (Persian word for 
Egypt) Desert in central Iran, there is a village where 
two lodges exist. Known as Barandaz 1 and 2, the lodges 
are located at Farahzad Village, Khur, and Bibanak 
County, in Isfahan Province. These lodges belong to 
Tabatabaei family. Barandaz Lodge has been the legacy 
of their grandfather for decades.Farahzad Village 
was built in the 1940s. Hoping that 12 Imams of Shia 
Muslims bless the village, at first they have built 12 
houses there. Barandaz Lodge 1 started its work as an 
accommodation for tourists in 2006; this was the house 
where many Tabatabaei family members spent their 
childhood in. Shortly after, they purchased and launched 
Barandaz 2. It is the largest house in Farahzad which was 
reconstructed before opening. At the entrance of the 
lodge, there is a special place where they hold certain 
local rituals and serve ethnic foods while guests gather 
around a big fire. You can sleep on comfortable fabrics 
piled over the roof.Barandaz means a place at where 
people traveling in the desert as a caravan, unload their 
camels to spend the night. Barandaz can be a room, a 
caravansary or a place in the heart of the desert with 
no shelter. They used the structure of the desert in the 
structure of the building, they use clay and thatch in the 
structure.Lodge 1 has five and lodge 2 has eight rooms. 
So far, they have been host to lots of guests from different 
countries for many years. The room capacities differ 
from 5 to 12 people. Both buildings feature a porch, 
garden, kitchen, bathroom, and Persian and western 
style toilets. Moreover, there are braziers on which you 
can light a fire and make a tea. At this historical lodge, 
you can enjoy Abgoosht that is a traditional Iranian stew. 
Remarkably, at Mesr Desser, you can take camel rides, 
walk in the sand dunes, and you can also gaze at stars on 
the lodge roof.Notably, due to its unique Iranian design, 
none of the rooms need cooling or heating systems at 
any time of the year. They designed the Barandaz Lodge 
in a way that in hot weather the interior space is cool and 
inside is warm when outside is cold. Keep in mind that 
due to its location in heart of the desert, you can’t access 
the internet.

Khajoo Bridge magnificent 
structure

where to visit

The Khajoo Bridge is one of the historical bridges over 
the Zayandeh-Rood River in Isfahan. It was constructed 
on the foundation of an older bridge, in 1650, during 
the era of Shah Abbas II. This Bridge was not built only 
for the purpose of transportation, but also used as weir. 
It is served as a teahouse and also a shady place to rest, 
therefore, it was termed as world’s multifunctional 
bridge.The fantastic construction idea and the Persian 
architecture have made it a famous bridge in the world. 
This bridge used to be a connection road between the 
Zoroastrian temples and north bank of the river.Khajoo 
Bridge has an interesting structure with133 meters 
long, 12 meters width that contains 23 arches inside. 
The materials used to construct this bridge are bricks 
and stones with length of two meters. The distance 
between the ceiling base and each channel is about 21 
meters.
This monument which was built in semi-circular forms 
is decorated with beautiful paintings and tile works. 
There is a pavilion located in the center of the bridge 
where Shah Abbas used to sit there and enjoy the 
beauties. Today, the only remnant from the king’s stone 
thrown is an elevated stone.
As you can see in the pictures, the water flow of 
Zayandeh-Rood River is regulated by some sluice gates 
located under the archways to control the water levels 
and flow rates. In the past, these sluice gates were closed 
to raise the water level behind the bridge and facilitate 
the irrigation of the gardens along the river,.

Isfahan is Iran’s top tourist 
destination and it’s easy to see 
why. Ancient Islamic architecture, 
Three UNESCO world heritage sites, 
gorgeous bridges, friendly locals 
and plenty of hidden locations to 
discover. Read on to find out more 
about this historic city in central 
Iran filled with majestic Persian 
architecture,  domes and minarets 
are covered with mosaic tiles and 
more markets than we could count.
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Iranian and Turkish 
parliament speakers 
underlined the need for 
reaching the trade exchanges 
worth 30 billion dollars.
Iranian Parliament 
Speaker Ali Larijani and 
his Turkish counterpart 
Binali Yildrim made the 
remarks in a meeting on the 
sidelines of the Eleventh 
General Assembly of 
Asian Parliaments here on 
Thursday. 
Larijani described Turkey 
as Iran’s important trade 

partner in the region. 
He noted that the US 
approach in using dollar as 
a cold weapon against the 
regional countries has made 
them to think of using their 
national exchanges in their 
transactions. 
The Turkish parliament 
speaker, for his part, said 
that the US behavior towards 
the countries of the region is 
unacceptable as it is creating 
problems for the regional 
countries in their trade and 
financial transactions.

Iran’s non-oil 
exports index 
raised by 13.5 
percent over the 
past eight months 
to November 
21 compared to 
the figure for the 
c o r r e s p o n d i n g 
period last 
year, said head 
of Iran Trade 
D e v e l o p m e n t 
Organization.
Addressing a group 
of businesspersons 
on Thursday, 
M o h a m m a d 
Reza Modoudi 
said despite 
all economic 
problems, Iran’s 
export index was 
positive, as it has 
exceeded 30 billion 
dollars, thus the 
trade balance being 
positive.
“ R e s t r i c t i n g 
exports is a threat 
and we should 
engage all the 
people in trade 
and economic 
activities, as it was 
in wartime,” he 
said.
“We are currently 
experiencing a 
full-fledged war 
in modern style, 
countering which 
requires popular 
economy,” he said, 
noting that private 
sector should have 
active presence 
alongside the 
government in the 
field of production 
and trade.
Mutual confidence 
between the 
government and 
private sector 
is the only way 
to circumvent 
sanctions, he said, 
noting that popular 
economy will 
make sanctions 
ineffective.
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Iran, Turkey stress materializing 30$b 
trade exchanges

In a statement, Bank Melli said the OFAC ‘s claim 
about transferring money for Iraqi militias, 
which was cited by anti-Iran media outlets a few 
days ago, is “far from reality and unaccounted 
for.”
Earlier this month, the OFAC sanctioned more 
than 700 individuals, entities, aircraft, and 
vessels as part of the US administration’s re-
imposition of anti-Iran sanctions that had been 
lifted under the 2015 nuclear agreement.
In its press release, the OFAC said it sanctions 
Bank Melli for “assisting in, sponsoring, or 
providing financial, material, or technological 
support for, or financial or other services to or in 
support of” the IRGC’s Quds Force.“As of 2018, 
the equivalent of billions of dollars in funds have 
flowed through IRGC-QF controlled accounts at 
Bank Melli,” the OFAC claimed. The Iranian bank, 
however, says the whole money transferred to 
and withdrawn from its branch in Iraq is far less 
than the amount claimed by the US Treasury.
“All the activities of the branch are according to 
the regulations of the Iraqi Central Bank,” the 
bank’s statement said.
The Bank Melli branches in regional countries 
and other parts of the world are operating 
in accordance with the international trade 
regulations and the rules of the host countries, 
the statement noted.
“The activities of these branches ... have been 
monitored by the central banks in these 

countries during the past seven decades,” the 
statement said.The Bank Melli Iran’s branch in 
Iraq was established in 2007 in a professional 
move and as part of the bank’s branch expansion 
policies, it added.
The branch was established in Iraq in a bid to 
offer conventional banking services according 
to legal procedures of the Arab country, the 
Bank Melli said in the statement. It added that 
so far, according to the audits of the host country, 
the bank’s performance has been assessed as 
accurate and well-documented.“Therefore, the 
OFAC ‘s false claim about transferring money for 
Iraqi militias ... ignores the consistent cultural, 
historical, social and economic relations 
between the two countries, and the fact that the 
huge number of pilgrims commuting between 
the two states need to use banking services,” the 
statement said.
In its press release, the OFAC claimed the IRGC’s 
Quds Force “has used Bank Melli to dispense 
funds to Iraqi Shia militant groups, and Bank 
Melli’s presence in Iraq was part of this scheme.”

“Bank Melli has enabled the IRGC and its 
affiliates to move funds inside and outside 
of Iran,” it added.Bank Melli Iran is the first 
national and commercial retail bank of Iran. It 
is considered as the largest Iranian company in 
terms of annual income. It is the largest bank in 
the Islamic world and in the Middle East.
By the end of 2016, BMI had a net asset of $76.6 
billion and a vast network of 3,328 banking 
branches; so it is known as the largest Iranian 
bank based on the amount of assets.
The Bank Melli has 3,328 active branches 
inside Iran and 14 active branches and four sub-
stations abroad. The first foreign branch of BMI 
was opened in Hamburg, Germany in 1948.
A recent report by Germany’s business 
newspaper Handelsblatt claimed that 
Germany’s part state-owned telecom provider 
Deutsche Telekom had cut off Bank Melli’s 
Hamburg office.However, Bank Melli announced 
in a statement that all of its overseas branches 
remained connected to phone and internet 
services. 

Iran, Russia stress expansion 
of ties in Eurasian context
The Iranian Ministry of Energy and the Secretary-
General of the Eurasia Economic Union met 
in Moscow on Thursday and stressed further 
expansion of relations within context of recent 
Iranian agreement with the Union.
Reza Ardakanian met with Tigran Sarkisian 
on Thursday evening, while the Russian side 
expressed satisfaction with concluding a free 
trade agreement between Iran and the Eurasian 
Economic Union, while underlining adherence 
to the agreement reached within framework of 
the accord.
He also presented a report on the approval of the 
agreement in relevant parliaments.
Iranian Ministry of Energy, emphasizing the 
serious pursuit of the provisions of the recent 
agreement by parliament of Iran when returning 
to Tehran, expressed his hope that in light of the 
implementation of the agreement, the ground will 
be prepared for trade and services between Iran 
and the five countries of the Eurasian Economic 
Union including Russia, Kazakhstan, Belarus, 
Armenia and Kyrgyzstan.
Ardakanian has traveled to Moscow as chairman 
of the Joint Economic Commission of Iran and 
Russia in order to coordinate the 15th Summit of 
the Joint Commission for Economic Cooperation 
in Tehran.

Iran, Turkey parli. chiefs call 
for realization of $30bn trade 
transactions
 Parliament speakers of Iran and Turkey met Thu. 
in Istanbul, stressing the need for the realization 
of $30 billion worth of bilateral trade between the 
two sides in the face of US sanctions.
Iranian Parliament Speaker Ali Larijani held talks 
with his Turkish counterpart Binali Yıldırım on 
Thursday on the sidelines of 11th plenary session 
of the Asia Parliamentary Assembly  (APA) hosted 
by Istanbul.
During the meeting, Larijani condemned 
Washington for using the dollar as a ‘cold weapon’, 
saying the move has prompted all countries 
to mull replacing dollar with their national 
currencies in bilateral trade.
Larijani maintained that the US is creating 
insecurity in the region and pursuing the ‘Deal 
of the Century’ to cement the presence of the 
Israeli regime, voicing regret that some regional 
countries have already acquiesced to this 
fabircated regime either due to their ignorance 
of the US agenda, or because they are too weak to 
protest.
The Turkish parliament speaker, for his part, 
said the US part in currency fluctuations is a 
“warning” for regional countries and runs counter 
to international law.

The Bank Melli Iran (BMI) has 
dismissed a claim by US Treasury's 
Office of Foreign Assets Control 
(OFAC) that it has been funneling 
"billions of dollars" to its Iraqi branch 
in order to fund militias. 

Iran bank rejects US claims of 
illegal money transfer to Iraq

news

Trump Touts Billions of Dollars 
‘Pouring Into US Coffers’ from 
China Tariffs Ahead of Meeting with 
Xi
President Donald Trump early Thursday touted the “billions of 
dollars” pouring into “the coffers of the USA because of the tariffs 
being charged to China” ahead of his scheduled meeting with his 
Chinese counterpart, Xi Jinping, at the Group of 20 summit this 
weekend.“Billions of Dollars are pouring into the coffers of the 
U.S.A. because of the Tariffs being charged to China, and there is 
a long way to go,” he wrote on Twitter, The Hill reported.

“If companies don’t want to pay Tariffs, build in the U.S.A. 
Otherwise, lets just make our Country richer than ever before!” 
Trump added.The two leaders are scheduled to meet for dinner 
Saturday at the G-20 summit in Argentina to discuss a possible 
truce that could tamp down an escalating trade war between the 
world’s two largest economies.China and the US have exchanged 
billions in tit-for-tat tariffs over recent months, keeping the 
world markets on edge.
Top White House economic adviser Larry Kudlow on Tuesday 
expressedhope that a “breakthrough” could be made by the 
two leaders.“President Xi has an opportunity to change the 
tone and the substance of these talks. It’s a big opportunity. 
President Trump has indicated he is open. Now we need to know 

if President Xi is open,” Kudlow 
told a group of reporters at 
the White House.Trump 
is seeking concessions on 
alleged intellectual property 
theft and what he describes 
as exploitative trade 
practices, while Xi is hoping 
the president pledges limits new 
tariffs on Chinese goods.
The Federal Reserve warned 
Wednesday that failure to resolve the trade standoff could 
trigger a “particularly large” drop in markets.

Iran’s 
export 
index up by 
%13.5

EU’s new ideas for trade ties with Iran 
coming up: Official
Senior Iranian diplomat said on Thursday that Europe has new ideas 
regarding financial mechanism for forging trade and economic 
interactions with Iran.
In an interview with Kyodo News Agency on Thursday, Abbas 
Araqchi said, “Fresh ideas and approaches, including that of 
managing the system were raised during talks with the European 
sides.” “We know that the EU is under US pressure to isolate Iran, but 
what is very important is that JCOPA should be preserved,” deputy 
foreign minister said.
Noting that Iran’s benefits from JCPOA have reduced, he added that 
if the situation continues, the deal will get closer to diminishing and 
EU efforts to save it will be of no avail.
EU should guarantee trade interactions with Iran, “As the time is 
passing speedily and our patience is running out,’ he said.
Despite sanctions, Iran has always found ways to import its oil, 

as traditional customers’, including Japan which have sometimes 
stopped oil exports, doubt has not caused the oil sales come down 
to zero, he said.
Indeed, some of the Iranian long-standing customers have no 
alternative for Iran’s oil, he stressed, noting that Iran’s major oil 
customers, China and India, enjoy waivers, as they have announced 
their readiness to buy oil from Iran.
Noting that Iran will lose its patience gradually, Araqchi said that 
Iran has lost confidence in Washington, concluding that there is no 
hope for resuming new talks.
He also called on the Japanese companies to adopt creative wisdom 
for keeping trade with Iran and avoid unnecessary cautions.
Elsewhere in his speech, Araqchi also appreciated Japan’s supports 
for the 2015 nuclear deal, noting that communicative channels 
between Tehran and Beijing are still in place and US pressures 
failed to stop friendly cooperation.Iran expects Beijing to continue 
oil imports from Iran and not to surrender to US pressures, Araqchi 
said.



Result of Tehran-Ankara-
Moscow efforts gradually 
emerging: Turkey
 Speaker of Turkish Parliament Binali Yıldırım 
says endeavors of Tehran, Ankara and Moscow 
endeavors serve as a major step towards solving 
the Syrian crisis.
Speaking to the 11th session of the Asian 
Parliamentary Assembly (APA), Yıldırım said 
all the three countries have done a great deal to 
put an end to the conflict, and the fruits of the 
efforts are beginning to emerge.
The 11th APA session, which Turkey has its 
rotating presidency, began in Istanbul on 
Tuesday evening with the slogan of 'Increasing 
the Economic Growth in Asia'.
Yıldırım said that the discussion during 
this summit will constitute a strengthening 
of constructive relations and cooperation 
between the members.
'The war, disease, environmental problems and 
climate change, immigration, famine and other 
cases threaten human life and well–being,' he 
added, saying the world is in a contradictory 
path today.
The Speaker of Turkish Parliament said, 
'Although the GNP of the world is estimated 
at over $ 80 trillion, there is no such thing as 
poverty if it is divided among the world in a fair 
way.'
Qatari parliament Speaker, 
Minister of Culture visit Iranian 
publishers' booth
Qatari Parliamentary Speaker Ahmed bin 
Abdullah Al-Zaid and Minister of Culture and 
Sport Salah bin Ghanem al-Ali visited Iranian 
publishers' booth following the opening of 
Doha International Book Fair, with invitation 
of Iran's Deputy Minister of Culture and Islamic 
Guidance Mohsen Javadi.
Qatari parliament Speaker, Minister of Culture 
visit Iranian publishers&39#; booth
The deputy minister of Culture and Islamic 
Guidance, at the forefront of which was 
attended by the speaker of parliament and the 
Qatari Minister of Culture, expressed his delight 
at the participation of the exhibition.
Qatari Parliament Speaker and Minister of 
Culture also commended the invitation from 
Iranian publishers to attend the exhibition this 
year at the Iranian pavilions.
Mohsen Javadi, invited to the exhibition as 
Iran special guest, went on to learn about the 
publishing of books by the publishers of Islamic 
countries, the report added.
The 29th International Book Fair in Doha will be 
held for 10 Days at the Center for International 
Exhibitions of Qatar from 29 November.
A total of 427 publications from inside and 30 
foreign countries are present at the exhibit this 
year, according to the Qatari Ministry of Culture 
and Sports.

Multilateralism Undermined by 
America’s Unilateralism, Isolationism

One major purpose of the UN is to 
end wars, foster international 
cooperation to resolve the region’s 
socio-economic problems, and 
to promote human rights and 
fundamental freedoms. All this 
and more are yet to be the case for 
the long-suffering people of Iraq, 
Afghanistan, Syria and Yemen, 
where America’s endless wars and 
occupations continue apace - despite 
UN calls for an end.
Just like any other UN member 
state, the US is obliged to “refrain 
in their international relations 
from the threat or use of force 
against the territorial integrity or 
political independence of any state” 
(Article 1.4), and to give the UN 
“every assistance in any action it 
takes in accordance with its Charter” 
(Article 1.5). This includes ending 
the illegal war and occupation of 
Syria. This also includes at least a 
temporary ceasefire in Yemen so that 
international humanitarian aid can 
be delivered to the besieged port city 
of Hodeida and other areas.
Sadly, the United States and its 
regional allies Saudi Arabia and 
Israel are increasingly at odds with 
the ideals of the UN Charter. Their 
support for terrorism and sectarian 
conflicts are causing unprecedented 
humanitarian crises in the region, 
worsened by rising threats to start 
new wars with Iran, Russia and China. 
To that end, important international 
organizations and treaties are being 
threatened as well, by unilateral 
withdrawals, illegal blockades and 
sanctions, trade wars, virtual vetoes 
and threats of worse.

As a consequence, multilateralism 
- international law - is under attack 
from many different directions 
precisely when the volatile region 
needs it most. Ironically, the ongoing 
undermining of multilateralism and 
international law, especially with 
the rise of Trump’s ‘America first 
policy’ has gained new momentum 
as backlashes to globalization and its 
pitfalls have spread from developing 
countries to transition economies 
and declining industrial powers.
Which is to say, the US is paving the 
way for an uncertain future – and 
riskier environments around the 
region and the world. Little wonder 
no one cares for Palestinians in 
Gaza, or Yemenis, or Syrians. These 
humanitarian crises evoke only 
muted reaction from the world 
bodies: The motions for Gaza or 
Yemen at the UN were stifled by the US 
veto. The silence and complicity in the 
Arab world is deafening. The Istanbul 
meeting of the Organisation of Islamic 
Cooperation was more rhetoric than 
any real action on the ground.
At this point, Iran, Russia, China and 
many other countries are opposed 
to Washington’s unilateral policies, 
even many EU member states, 
which is good news. Even United 
Nations Secretary-General Antonio 
Guterres is on board.Apart from 
the climate front and trade wars, 
these governments across the world 
have also been criticizing the Trump 
administration for withdrawing the 
US from the Iran nuclear deal and 
for threatening to punish foreign 
governments that don't cut trade 
ties with Iran. The US' major trade 

partners, such as China, the European 
Union, Japan and Canada, have been 
resisting Trump's tariff wars that are 
threatening the global trading system 
and global economic growth as well.
The list goes on, but it is never 
enough. Global resistance against 
Washington’s unilateralism will go 
nowhere without firm actions and 
policies. The world needs to stand up 
against Washington’s bullying tactics 
not in word but through action. In the 
end, the same rules at the UN must 
apply for the big, middle-sized and 
small countries.
Here, many member states feel that 
the biggest threat to the global order 
is not rogue states, but the dominance 
of America - hence the need to shackle 
it with treaties and multilateral 
organizations. With the United 
States intent on continuing with its 
destructive unilateralism and one-
man foreign policy, the international 
civil society needs to strengthen 
multilateral cooperation at the UN 
- the highest-profile platform for 
dialogue between the continents.
The discussions should be focused 
on the theme of multilateralism 
and international law and how to 
strengthen them through all-
inclusive policies and actions. The 
world community should look to 
work together to prevent the regional 
AND global peace and security from 
being undermined by the unruly 
actions of isolationist Washington 
and a handful of partners - based 
upon the principles of multilateralism 
and of international law. There is no 
other way to reinforce a badly bruised 
multilateralism.

The United Nations, the world’s 
most inclusive multilateral 
institution, is still unable to 
hammer the brakes on America’s 
illegal wars in the Middle East.
The multilateral institution 
also had been unable to “save 
succeeding generations from the 
scourge of war, … reaffirm faith 
in fundamental human rights, 
… establish conditions under 
which justice and respect for the 
obligations arising from treaties 
and other sources of international 
law can be maintained, and 
promote social progress and 
better standards of life in larger 
freedom.”

Pakistan Minister for Foreign Affairs, 
Shah Mehmood Qureshi has underscored 
the need for further promotion of 
bilateral relations with Iran.
Qureshi, speaking at a ceremony in 
Islamabad to mark the first -100day 
performance of the Pakistan Tehreek-
e-Insaf (PTI) government said main 
impetus of Pakistan's foreign policy 
is to improve relations with all of our 
immediate neighbors.
He said the priorities of foreign policy 
were revised, keeping in view the 

national interest of Pakistan. 
The minister said the Foreign Ministry 
has established 73 bilateral and 16 
multilateral engagements over the 
past 100 days to improve ties with the 
neighboring countries.
The Foreign Minister said Iran is our 
important neighbor. A peaceful and 
stable border with the brotherly country 
is necessary. He said he met with his 
Iranian counterpart Mohammad Javad 
Zarif twice in efforts to improve the 
bilateral ties.

Shah Mehmood Qureshi said 
improvement in relations with India is 
very important for regional peace. He 
said the groundbreaking of Kartarpur 
Corridor is also a step in the direction 
of creating good relations with the 
neighbors.
He said China is a long-term strategic 
partner of Pakistan. The visit of Prime 
Minister to China has been highly 
successful. The focus of China-Pakistan 
Economic Corridor (CPEC) has been 
changed to infrastructure to human 

resource, 
skills development, 

investment and efforts to increase 
exports of Pakistan.
He said the component of cultural 
diplomacy has also been added into 
foreign policy as part of promoting soft 
image of the country.

Pak FM calls for further promotion of ties with Iran
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Iranian Energy Minister: Iran, Russia can 
turn sanctions to opportunity
The US sanctions against Iran and Russia could become unique opportunities for 
expanding cooperation between Tehran and Moscow, the Energy Minister of Iran said.
Reza Ardakanian, before leaving Russia, told reporters that relying on the very good human 
capacities, natural resources, and considering the determination of the leaders of the 
two countries on the development of cooperation, sanctions can be used as a maximum 
opportunity. 'Iran and Russia could exploit the sanctions.'In another part of his speech, 
he announced that the 15th session of Iranian-Russian Joint Committee would be held in 
Tehran in the second half of February.Regarding his visits to Moscow, Ardakanian said, 'It 
was a good opportunity to speak as head of the Iranian-Russian Joint Commission with 
Alexander Novak, Russian energy minister and head of the Russian side.'

Iran cannot wait for promised SPV forever: 
Deputy FM
 Iran cannot wait for the EU's promised SPV (Special Purpose Vehicle for trade) 
mechanism, deputy foreign minister said.
Despite the US pressures, the European Union continues efforts to provide a financial 
mechanism for trade with Iran, Iranian Deputy Foreign Minister for Political Affairs Abbas 
Araqchi said.He made the remarks in an exclusive interview with the Islamic Republic 
News Agency (IRNA) on Friday.Araqchi noted that the EU needs more time to provide the 
SPV mechanism but underlined that Iran cannot wait forever.
Iran continues talks with Russia, China and the European countries to save the nuclear 
deal, he added.Araqchi said that Iran will be bound to the agreement only if its interests 
are guaranteed.

Iranian Parliament 
Speaker Ali Larijani 
said Thu. that Asian 
countries have been 
in serious discussions 
on signing monetary 
agreements in a bid 
to counter the US’ 
economic sanctions.
Larijani made 
the remark upon 
returning to Tehran 
Thursday night, 
after concluding 
his one-day visit to 
Turkey’s Istanbul 
for participation 
at the 11th plenary 
session of the Asia 
P a r l i a m e n t a r y 
Assembly (APA).
Speaking to 
reporters about the 
results of the trip, 
Larijani said the APA 
session focused on 
talks on economic 
cooperation to 
neutralize the impact 
of US sanctions 
against other 
countries, energy 
cooperation, the use 
of technologies, and 
environment.
He added that some 
good proposals 
were made 
regarding economic 
c o o p e r a t i o n , 
such as signing 
bilateral monetary 
agreements to 
counter Washington’s 
sanctions. He said 
the participating 
countries at the APA 
session engaged in 
serious talks about 
signing monetary and 
banking pacts given 
the fact that some of 
them are under the US 
sanctions.
Larijani stressed that 
the APA has a high 
capacity for carrying 
out important tasks.
He also noted his 
meetings with the 
Russian delegate 
and his Turkish 
counterpart on 
the sideline of the 
session, adding that 
the talks focused 
on economic 
c o o p e r a t i o n , 
investment, and 
removing obstacles 
to trade and 
implementation of 
previously-reached 
agreements.

Larijani:
Asian states mull 
signing monetary 
pacts to counter 
US sanctions

Iran
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Apart from the 
climate front and 
trade wars, these 

governments across 
the world have also 

been criticizing 
the Trump 

administration for 
withdrawing the 
US from the Iran 
nuclear deal and 
for threatening 

to punish foreign 
governments that 
don’t cut trade ties 

with Iran. 



Iran bank rejects US claims of 
illegal money transfer to Iraq

Isfahani cartoonists to participate in 14th edition 
of World Press Cartoon
World Press Cartoon which was founded in 2005 is known for holding one 
of the world's largest annual press cartoon contests.
The manager of "Isfahan House of Cartoon" announces the participation 
of Isfahani cartoonists in 14th edition of the International cartoon contest 
in Portugal. Jamaledin Etebarian, Hamed Bazrafkan,  Payam Pourfallah, 
Mansoureh Dehghani, Vahid Sharifi, Motahareh Nasekhian and Mahnaz 
Yazdani are the competitors from Isfahan. The aim behind this festival is to promote 
and award the best drawings published in the world press. Isfahan has the biggest share of participators 
among other Iranian caricaturists. Lets see some caricatures and think about their hidden meaning.  

The Kremlin regrets 
the US administration’s 
decision to cancel a 
meeting between the 
presidents of Russia 
and the United States, 
Vladimir Putin and 
Donald Trump, Kremlin 
spokesman Dmitry 
Peskov said."We regret 
the US administration’s 
decision to cancel the 
planned meeting between 
the two presidents in 
Buenos Aires," he said. 
"This means that a 
discussion on important 
issues on the bilateral 
and international agenda 
is being postponed 
indefinitely.""As far 
as Russian President 
Vladimir Putin is 
concerned, he is ready 
for contacts with his US 
counterpart," the Kremlin 
spokesman added.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
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Morning call to prayer : 
05:21:56  
Noon call to prayer : 
11:52:21   
Evening call to prayer: 
17:16:22  

High: 16 ° c
Low: 2° c
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Iran cannot wait 
for promised SPV 
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A high-tech company called Merlin Burrows believes 
it might have finally pinpointed the remains of the 
mythical city of Atlantis where it once stood.
November, 12:11 - 2018 ,30 Science Comments 
If there’s one archaeological find that would turn the 
world on its head it would be the discovery of the lost 
city of Atlantis. Many have looked for the remains of 
the mythical locale, but nobody has come close to 
actually finding it and researchers claiming to have 
found it in the past have all ultimately been proven 
wrong.
Now, with a suite of high-tech hardware at its 
disposal, a company called Merlin Burrows believes 
it might have finally pinpointed the location where 
the city once stood. Needless to say, you should take 
everything you read from this point on with a huge 
grain of salt, NYpost reported
Thousands of years ago, Plato wrote about the 
civilization, noting that its incredible technological 
advancements and wealth had no equal and that 
the city was ultimately destroyed by some terrible 
event. Nobody even really knows if Plato meant for 
his writings to be taken as documentation of the 
existence of the city or if he was just sewing a yarn to 
serve as a warning against the dangers of excess, but 
that hasn’t stopped plenty of people from searching 
for Atlantis.
Merlin Burrows, which calls itself a land and sea 
search company specializing in finding “forgotten 
or hidden” things, is poised to release a documentary 
about what it says may finally be proof that Atlantis 
was real.
Speaking with Live Science, Merlin Burrows CEO 
Bruce Blackburn says his company used satellite 
data to comb an area that the group believed may 

have been the location of the thriving city. Their 
work began years ago and, according to Blackburn, 
the location was chosen based on Plato’s writings as 
well as other texts.
The spot, which is located near the coast in Spain’s 
Doñana National Park, was subsequently searched 
for clues. Merlin Burrows says it was then that 
the company found what it believes is remains of 
temples and towers. Dating of the material, which 
is thought to be early concrete, suggested it was 
between 10,000 and 12,000 years old, which would 
fit the rough timeline of when Atlantis is said to have 
existed.
This is hardly the first time a group has claimed 
discovery of Atlantis and it’s not even the first time 
that researchers suggested the remains might be 
sitting in this specific location in Spain. However, 
Merlin Burrows says its upcoming documentary 
titled “Atlantica” will put questions to rest.
With so many false “finds” in the past, the 
archaeological community at large is pretty worn 
out on Atlantis discoveries. If this is indeed the 
proof we’ve all been waiting for it’ll be an incredible 
achievement, but for now we’ll have to keep our 
fingers crossed.

 

"If we provide drainage for urban paths, water will 
enter the infrastructure facilities, then it will be 
directed to a big reservoir to supply the agricultural 
water or be absorbed into soil," Mohammad Sheikh 
al-Islam said.
Referring to the excessive offtake of ground water 
resources as the main reason of land subsidence in 
Isfahan, he noted, "Water offtake from aquifers will 
lead to water shortage. In this regard, the water and 

wastewater company should prevent licenses of 
digging wells to be issued and the illegal wells should 
be sealed as well."
"When underground aquifers being dried out, 
the land subsidence will happen, and will cause 
irreparable damages on the ground; a few years ago, 
a runway went down due to the land subsidence 
phenomenon," he added.
Pointing to the land subsidence and inappropriate 
situation of some areas in Isfahan, he continued, 
"As we go down from the upper areas to the lower 
regions of Isfahan, the situation of subsidence is 
getting worse and worse, since the earth of the upper 
areas is made of stone, but the main component of 
the earth in the lower areas is soil, and this issue 
has caused some problems in the current water 
conditions of Isfahan."

Representatives of five Caspian Sea littoral states 
extended the ban on commercial sturgeon fishing 
in the Caspian Sea by the end of 2019, Head of the 
International Affairs Department of Iran's Fisheries 
Organization said.Addressing the closing session of 
the Second Summit of the Caspian Sea Conservation 
and Optimal Utilization Commission, held in Baku 
on Friday, Morteza Mehranpour said the ban on 
sturgeon fishing was launched in 2010.
'For the first time in 2010, a five-year ban on 

sturgeon fishing was declared in Baku during the 
summit of five Caspian sea littoral states' presidents 
and the ban is extended every year', he recalled.
Representatives of the five countries, the Republic of 
Azerbaijan, Russia, Turkmenistan and Kazakhstan, 
gathered in Baku during Tuesday to Thursday 
to explore solutions to the conservation of living 
Caspian resources and joint cooperation in the 
'Second Summit of the Caspian Sea Conservation and 
Optimal Utilization Commission'.

Commander of Iranian Navy said a new generation 
of Moudge-class destroyer and third generation of 
Jamaran destroyer will join the naval fleet in the 
Persian Gulf on Saturday.
Rear Admiral Hossein Khanzadi made the remarks 
at Tehran Friday Prayers, a day after two Ghadir-
class submarines capable of launching subsurface-
to-surface missiles, torpedoes and mines joined 
Iran's naval fleet.
Khanzadi noted that a -955Ghadir submarine, and 

a next-gen Fateh-class strategic submarine, and a 
completely domestically-manufactured Sahand 
destroyer will join the southern naval fleet today.
He added that a next-gen Moudge-class destroyer 
and a third generation Jamaran-class destroyer 
will also join the fleet in the Persian Gulf on 
Saturday.According to him, Dena-class destroyers 
and another Jamaran-class destroyer will be re-
constructed in a few months and join the naval 
fleet.

The forces of the Yemeni army and Popular 
Committees, in a retaliatory attack against the 
Saudi-led coalition, fired a domestically made 
missile at the Riyadh-backed militants in the West 
Coast region, local reports said.
The Yemeni forces hit the positions of the Saudi 
mercenaries with a “Badr P1-” ballistic missile, 
inflicting heavy casualties on them, the Arabic-
language al-Masirah TV reported.  

The attack came after the Saudi fighter jets 
bombarded a residential house in al-Karamah, 
a village in the Yemeni province of Hudaydah, 
injuring 8 civilians, three of whom are in critical 
conditions.   
The local TV also reported on Friday that a new 
offensive by the Saudi-led coalition in Yemen’s al-
Mina District, killed one civilian and injured five 
others, including two women and a child.

Researchers Claim to Have Found Mythical City 
of Atlantis in Spain

Preventing water loss with urban drainage 
system

Saying that "urban drainage" saves the land 
form subsidence phenomenon and prevents the 
water loss, a civil development expert said, "It 
is necessary to drain the urban paths to prevent 
the water loss during the rain."

Commercial Sturgeon fishing ban extended in Caspian Sea

Navy cmdr.:Next-gen Moudge-class, Jamaran-class destroyers to join 
Iran’s naval fleet Yemen Fires Homegrown Ballistic Missile at Saudi Mercenaries’ 

Positions
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