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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,430,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,575,005,182,000جدید

1,800,0002,331,000نیم سکه

1,050,0001,241,000ربع سکه

640000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18326500539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

دكترنقش تشريح  كرد:

جزییات هفتمین جشنواره 
مخترعان و نوآوران 

دانشگاه آزاد اسالمی 
هفتمین جشــنواره مخترعــان، مبتكران و 
نوآوران دانشگاه آزاد اسالمی برگزار می شود. 

رییس دانشــگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 
با بیان اینكه  حمایت از ایده ها و نوآوری های 
مخترعان و مبتكران به عنوان اولویت راهبردی 
در دانشگاه آزاداســالمی مطرح است، اظهار 
کــرد: توجه به ایــن راهبرد مهم و اساســی 
می تواند تحوالت خوبی را در زمینه کاربردی 
نمودن دانش و پژوهش دردانشگاه رقم بزند. 

دکترامیررضا نقش افزود: الزمه اتصال محكم 
اضالع مثلث علم، فنــاوری و اقتصاد، تبدیل 

دیدگاه مصرف کنندگی علم بر...

2 ادامه در صفحه 
           استعفای ما جدی است، ما حرف تبلیغاتی نمی زدیم ما واقعا نگران و دوستدار مردم اصفهان هستیم، اگر پروژه آب از محل های فعلی حل نمی شود از جای دیگر ما آب می خواهیم.

نماينده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس:  

نمایندگاناصفهانامروزبهمجلسنمیروند

از سلطان سکه تا سلطان پوشک در يک قاب؛

رفت و آمد سالطین به بازار ایران شدت گرفت

 شــفافیت حلقه گمشــده اقتصاد ایران اســت. از باالترین تا 
پایین ترین سطح، نبود شفافیت است که بحرانی 

جدی را ایجاد کرده اســت. در سایه نبود 
شفافیت است که سالطین بازار ایران یكی 
پس از دیگری سر بر می آورند. اینجا واژه 
سلطان مفهومی نزدیک به سلطان ندارد.

این واژه برای نشان دادن تشكیالتی...

به مناسبت روز پژوهشگر؛

...ای مرد عاقل یا 
خموش! 

این روزها به مدد دنیای مجازی 
همه، عالم دهر شــده ایم  و به 
خود اجازه مــی دهیم هر جا در 
هر مورد ســخن به میان بیاید 
اظهار فضل کنیم و سخنی برانیم 
که حق مطلب ادا شــده باشد! 
اقتصاد ، سیاست، هنر، پزشكی 
و .... برایمان فرقــی نمی کند و 
آسیابمان همه چیز خرد می کند. 
البته با قیافه حق به جانبی هم که 
می گیریم اصوال برایمان مشكلی 
پیش نمی آید و شاید اصال کسی 
به حرفهایمان گوش نكند و هر 
کس در مجلــس حرف خودش 
 را بزند . اما مشكل از جایی شروع
 می شــود که در جمع یک فرد 
 آگاه به مساله نیز نشسته باشد و 
حرف های ما را گوش کند. یک 
اقتصاد دان، یک پزشــک ، یک 
هنرمند و ... آنوقت است که اگر 
دهن بگشاید با توجه به سابقه و 
علمی که دارد می توان ما را چنان 
ساکت کند که دیگر رویی برای 
حرف زدن نداشته باشیم و اگر 

هم حرف نزد و...

در این مــكان ابتدا مقبر»عمــو عبدا...
کارالدانی« بنا شده و سپس برای جذب 
مردم به این مقبره با توجه به فاصله اش 
از شــهر اصفهان تصمیم گرفته شــده 
اســت که یكی از جذاب تریــن بناها از 
نظر معماری یعنــی منارهای جنبان بر 
فراز آن ساخته شود هرچند این موضوع 
یكی از حدسیات کارشناسان به حساب 
می آید، اما ظاهــرا این حدس جدی به 

نظر می رسد.
در ایــن زمینــه مرتضی فرشــته نژاد 
کارشناس مرمت و معماری آثار تاریخی 
که خود از 50 ســال گذشته در جریان 
مرمت این بنا بوده اســت در خصوص 
وضعیــت منارجنبــان طی ســالیان 
متمادی اینگونــه توضیح می دهد: این 
دو منار پس از ساختمان مقبره ساخته 
شــده و چون اصفهان تا کارالدان یک 
منزل راه بوده است و اینجا نیز قبرستانی 
مهم به حســاب می آمده و قبر این پیر 
عارف هم در این قبرستان وجود داشته، 
احتماال ایــن منارها را به این شــكل 

ساخته اند که حرکت کند.
وی می افزاید: ضمن مرمت هایی که طی 
50 سال گذشته انجام داده ایم متوجه 
شدیم دو درز انبســاط بین ساختمان 
مناره ها و ساختمان مقبره موجود است. 
در آن زمــان به دلیل اینكه هرکســی 
می توانســت باالی مناره ها حضور پیدا 
کند و کنترلی نبود همــواره داخل این 
درزها پر از سنگ و زباله بود تصمیم بر 

این شد که میان این درزها با ورقه های 
الســتیک پر شود تا مشــكلی برای بنا 

پیش نیاید.
  این کارشناس مرمت و معماری بناهای 
تاریخی معتقد است معمار سازنده الزم 
دیده که این درزها وجود داشته باشد تا 
زمانی که مناره ها حرکت می کند دچار 
فرسودگی مضاعف نشود، اما متاسفانه به 
دلیل حضور افراد از سراسر جهان و ایران 
برای تكان دادن این منار و اصرار برای 
اینكه هر فرد خودش ایــن کار را انجام 
دهد این بنا را دچــار چالش کرده بود، 
به همین دلیل 40 ســال پیش تصمیم 
بر این شد که سیمیالتور یا شبیه سازی 
تعبیه شود تا مردم با قرار گرفتن در آن 
حس حرکت های منار را داشته باشند و 

منار نیز آسیبی نبیند. 
فرشــته نژاد با انتقاد از اینكه متاسفانه 
طی سالیان گذشته هیچكس به مقبره 
پیر عارف در زیر این مناره ها توجه نكرده 
و امروز هم توجه نمی کند بلكه همه به 
دنبال تكان دادن منارها بوده و هستند، 
می گوید: منارجنبان اسباب بازی نیست 
و این منار فقط در زمان خودش جاذبه 
برای ورود افراد به این قبرستان داشته 
اســت و قرار بوده بازدیــد کنندگان را 
با پیر عارف دفن شــده در این بنا آشنا 
کند اتفاقی که به طور کلی به فراموشی 
ســپرده شــده و این موضوع نیازمند 

فرهنگ سازی است.
وی با اشــاره به اینكه تكان های متعدد 

به این بنا طی ســالیان گذشته موجب 
شده تا در طول این ســال ها مدام این 
بنا نیازمند تعمیر باشد، تاکید می کند: 
بــرای جلوگیری از تخریب بنــا قرار بر 
این شــد که یک بار پیش از ظهر و یک 
بار بعد از ظهر این بنــا تكان بخورد این 
تصمیم بیش از 30 ســال پیش اتخاذ 
شد، اما مسئوالن وقت ایراد گرفتند که 
مسافران از شهرهای مختلف می آیند تا 
این بنا را تكان بدهد هرچه اصرار کردیم 
که به صالح بنا نیست کسی گوش نكرد. 
این کارشناس مرمت و معماری بناهای 
تاریخی بــا انتقــاد از تكان های متعدد 
منارجنبان که موجب فرسایش بنا شده 
است، ادامه می دهد: این مناره ها برای 
تكان های متعدد طراحی نشــده است 
و فرسایش آجرهای پشــت بام و خود 
مناره ها شاهد این مدعا هستند جالب 
است بدانید که آجرهای این منارها بارها 

مورد مرمت واقع شده است. 
فرشته نژاد با بیان اینكه تنها چیزی که 
سالیان متمادی اســت روی آن تاکید 
نمی شود شــناخت پیر عارفی است که 
زیر این مناره ها قرار دارد، می گوید: طی 
50 سال گذشته به اصطالح معماران این 
منارها را پیاده و ســوار کرده ایم چراکه 
دچار شكستگی شدید شده بودند. امروز 
هم همچنان به مسئوالن امر که این منار 
زیر نظرشان اداره می شود می گویم که 
منارجنبان اسباب بازی نیست و باید از 

آن نگهداری کنید. 
چندی پیش فیلمــی در فضای مجازی 
منتشر شد که در آن عنوان می شد که 
آجرهای یكی از مناره های منارجنبان 
در حال سقوط است هرچند که در همان 
زمان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان در 
گفت و گو با ایسنا این موضوع را کذب 
محض دانســت، اما به هر حال سخنان 
مرتضی فرشــته نژاد به عنــوان فردی 
که مرمت این بنا را طــی ادوار مختلف 
دنبال کرده است نشان می دهد که این 
بنا بیش از پیش به نگهداری نیاز دارد و 
هرچند این فیلم کذب بوده اســت، اما 
منارجنبان باید از تكان های بیش از این 

معصون بماند.

منارجنبان خسته از تکان های شدید

متاسفانه طی سالیان 
گذشته هیچکس به 
مقبره پیر عارف در 

زیر این مناره ها توجه 
نکرده و امروز هم 

توجه نمی کند بلکه 
همه به دنبال تکان 
دادن منارها بوده و 

هستند، منارجنبان 
اسباب بازی نیست 
و این منار فقط در 

زمان خودش جاذبه 
برای ورود افراد به 

این قبرستان داشته 
است.

یکی از معروفترین و بی نظیرترین آثار تاریخی اصفهان است، که نه فقط در ایران که در جهان شهره عام و خاص است. منارجنبان دو ساختمان دارد 
یکی ساختمان منارها که بر روی ساختمان مقبره پیر عالمه »عمو عبدا...کارالدانی« بنا شده، تاریخی که بر روی قبر این پیر عارف حک شده است 

سال 716 هجری قمری را نشان می دهد کارشناسان نیز اعتقاد دارند که این بنا متعلق به قرن هشتم هجری است. 

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S



 ...ای مرد عاقل
 یا خموش!

ادامه از صفحه یک:
...    اجازه بدهد مــا به صحبت های 
عالمانه یمان  ادامه دهیم تنها ضررش 
اعتبارمان است که پیش آن فرد رفته 

و بازگرداندنش سخت است!
 به راســتی چرا مــا به خــود اجازه 

می دهیم از هر دری سخن برانیم ؟!
تا مرد ســخن نگفته باشــد عیب و 

هنرش نهفته باشد
- اندیشــیدن، پژوهش و نوآوری، 
اساســی ترین نیاز برای دست یابی 
به پیشرفت، توســعه، رفاه عمومی 
و اســتقالل واقعی اســت. تاکید بر 
پژوهش و تشــویق پژوهش گران و 
دانشمندان به فعالیت های پژوهشی 
مورد نیاز کشــور، یکی از مهم ترین 
راه های رســیدن بــه خودکفایی 
است.25  آذر به نام روز پژوهش در 
تقویم جمهوری اسالمی  نام گذاری 
شده است.  پژوهش، به معناي عام، 
بررسي یا کاوشــي سخت کوشانه و 
به معناي خاص، تحقیق و تجربه اي 
جامع با هدف  کشــف واقعیت هاي 
نو و تفسیر درســت این واقعیت ها، 
تجدیــد نظــر در نتیجه گیري ها، 
نظریه ها و قوانین پذیرفته شده در 
پرتو واقعیت هاي کشــف شده و به 
کارگیري عملــي نتیجه گیري ها، 
نظریه هــا و قوانین جدید اســت. 
در معنایي دیگــر، پژوهش فرآیند 
رسیدن به راه حل هاي قابل اطمینان 
از طریق گردآوري، تحلیل و تفسیر 
داده ها به گونه اي برنامه ریزي شده 

و نظام منداست. 
با توجه به معنــای پژوهش به این 
نتیجه خواهیم رســید کــه بدون 
پژوهش و تحقیق در هر مورد هیچ 
کسی اجازه نظریه پردازی در مورد 
مشــکالت جامعه نخواهد داشت و 
بهتر است اگر دوست داریم راجع به 
مساله ای صحبت کنیم حداقل چند 
مدتی راجع به تمام جوانب آن تحقیق 
کرده باشیم تا سخن سنجیده ای بیان 
کنیم. اگر پژوهشــي صورت نگیرد، 
دانش بشري افزایش نخواهد یافت 

و دچار سکون و رکود خواهد شد.
-به غیر از کاهش اعتبار در سخنان، 
فضای مجازی مشــکل دیگری نیز 
برای ما ایجاد کرده و آن هم اعتماد 
کردن به افرادی که نمی شناسیم و 
خود را محقق و پژهشگر می نامند. 
برای مثال وانمود می کنند معلم یا 
پزشک هســتند، در حالی که بیکار 
بوده و هیچ تحصیــالت آکادمیکی 

ندارند .
  مشــکل اصلــی از جایــی آغــاز
 مــی شــود کــه ایــن افــراد در 
دنیــای مجــازی، آن شــخصیتی 
کــه دوســت داشــتند داشــته 
 باشــند بــرای خودشــان تعریف
 می کننــد و با همان شــخصیت 
خودشــان را معرفی می کنند و با 
همان شخصیت با ما حرف می زنند 
یا حتی رشد هم می کنند. که البته 
عامل اصلی رشد آنها ما هستیم . ما 
و اعتمادهای نا به جایمان که به افراد 

می کنیم . 
دروغ های مجازی فقــط به روابط 
 شــخصی و عاطفــی افــراد لطمه 
نمی زنــد، بلکه گاهــی ضررهای 
مالــی و اقتصــادی هــم در اثــر 
دروغگویــی ایــن افــراد بــرای 
آنهایــی کــه در فضــای مجازی 
 ندیده و نشــناخته به آنهــا اعتماد 
می کنند ایجاد می شود که غیر قابل 
بازگشت اســت. به هر حال با آمدن 
فضاهایــی چون فضــای مجازی ، 
گنجشگ های رنگ شده ی زیادی 
به جای قناری خــود را جا زدند و ما 
مردم نیــز با الیک هایمــان به آنها 
کمک کردیــم و این یعنــی پایین 
 آوردن جایگاه پژوهش و پژوهشگر

 واقعی!

اقتصاد استان
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از منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان چه خبر؟
 مدیر منطقه۱۰ شهرداری اصفهان از پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات احداث خانه کودک استاد همایی خبر 
داد و گفت: برای احداث این فرهنگسرا ۹ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است. به گزارش روابط عمومي 
منطقه ۱۰ شهرداري اصفهان ،امامي مدیر منطقه ۱۰شهرداري اصفهان  اظهار کرد: احداث خانه کودک 
استاد همایی در خیابان معراج که تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت داشته تا پایان سال بهره برداری می رسد.  وی 

ادامه داد: عملیات احداث فرهنگسرای حصه در بزرگراه شهید اردستانی به مساحت ۱۸۰۰ مترمربع بعد از 
خیابان شهید رییسی جنب بوستان کوثر نیز در دست اجرا است و عملیات اجرایی این پروژه با اعتبار ۳۰ میلیارد 

ریال در آینده ای نزدیک به پایان می رسد. امامی از اجرای پروژه های روشنایی پارک های سطح منطقه با بودجه ای 
افزون بر چهار میلیارد ریال انجام شد، افزود: از جمله پارک هایی که روشنایی آنها در دستور کار قرار گرفته بود، شامل پارک های 

الله، طرفه نژاد، صبا، کوره ملی، گلستان، شــهید اول و بهار بود. امامی خاطرنشان کرد: منطقه ۱۰ یکی از پرجمعیت ترین مناطق ۱5 گانه 
شهرداری است که در آن محله های نیمه برخورداری وجود دارد به همین منظور برای ارتقاء پویایی منطقه و شهروندان باید سرانه فرهنگی 
آن افزایش یابد. وی با ابراز خرسندی از افتتاح برج فرهنگی آذربهرام طی روزهای اخیر، تصریح کرد: این برج که به برج کبوتر شهرت داشته در 

گذشته به نوعی بالاستفاده مانده بود، اما از این لحظه با در نظر گرفتن تمهیدات الزم به یک مکان فرهنگی تبدیل شده است.

واحدهای شهرک امیرکبیر و قصر صنعت به سرمایه گذاران واگذار می شود
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: در راستای 
ساماندهی مشاغل شهری و ایجاد فضای مناســب، برنامه ریزی الزم برای واگذاری واحدهای کارگاهی 
امیرکبیر و قصر صنعت به متقاضیان انجام شده است. محمد مجیری اظهار کرد: در راستای ساماندهی 
مشاغل شهری و ایجاد فضای مناسب برای استفاده تولیدکنندگان و صنعت گران؛ واحدهای کارگاهی، 

فروشگاهی، سوله و دفتر کار در شهرک  کارگاهی امیرکبیر و مجموعه کارگاهی قصر صنعت به سرمایه گذاران 
در حوزه تولید و توسعه صنعت واگذار می شود. وی با بیان اینکه این مجموعه ها با توجه به موقعیت جغرافیایی و 

دسترسی مناسب به امکانات برای استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و خدمات جانبی صنعتی مناسب است، تصریح 
کرد: با فعالیت و توسعه این کارگاه ها زمینه توسعه و ساماندهی صنوف تولیدی در شهر و بهبود محیط زیست کالن شهر اصفهان 

فراهم می شود. مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان افزود: در راستای کمک به 
تولیدکنندگان و حمایت از این بخش شرایط ویژه ای به منظور سهولت هرچه بیشتر تولیدکنندگان برای واگذاری این مجموعه ها در نظر گرفته 
شده است. مجیری خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان می توانند جهت اطالع از این شرایط به دفتر مرکزی سازمان واقع در کنار گذر غربی اتوبان 

شهید صیاد شیرازی، حدفاصل چهار راه پیروزی و خیابان رکن الدوله نبش کوچه ۳۶ مراجعه کنند.

قطعا سال آینده برای 
آب شرب به مشکل 
برخورد می کنیم و 

باید دولت از جایی که 
می تواند آب بیاورد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس:  

نمایندگان اصفهان امروز به مجلس نمی روند

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی 
استعفای نمایندگان استان اصفهان را جدی دانست و از 

عدم حضور نمایندگان در جلسه فردا خبر داد.
سمیه محمودی اظهار کرد: روز یکشنبه نمایندگان استان 

اصفهان به تهران نمی روند و در اصفهان می مانند.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه یکشــنبه نمایندگان اصفهان به صحن 
مجلس نمی روند، افزود: در روز یک شــنبه صحن علنی 
برگزار می شود اما همه ما نمایندگان استان اصفهان که 
حاضر به استعفا هســتند به دفتر آیت ا... طباطبائی نژاد 

می رویم.

فارس
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

           استعفای ما جدی است، ما حرف تبلیغاتی نمی زدیم ما واقعا نگران و دوستدار مردم اصفهان هستیم، اگر پروژه آب از محل های فعلی حل نمی شود از جای دیگر ما آب 
می خواهیم.

نخستین کوره ذوب القایی غرب 
استان در فریدن بهره برداری شد

 نخســتین کارگاه کوره ذوب القایی فلزات غرب استان با 
ظرفیت تولید روزانه 2 تن در روستای خویگان شهرستان 

فریدن به بهره برداری رسید.

جعفر نجف پور کارآفرین روســتایی و مســئول ایــن کارگاه روز 
شــنبه در حاشــیه بهره برداری این کارگاه گفت: این کوره با توان 
25۰کیلووات بــرق و ظرفیــت 5۰۰ کیلوگرم ضایعــات قادر به 
تامیــن دما تــا 2 هــزار و 5۰۰ درجه حــرارت بــرای ذوب انواع 
 فلزات از جملــه آلومینیوم، مس، چدن نشــکن و فوالد اســتیل 

است.
به گفته وی کویل)کوره( ، تابلو برق، برج خنــک کننده و رادیاتور 
از بخش های این سیستم اســت، همچنین نزدیک به ۱۰ دستگاه 
مانند تراش، پرس ، بلدینگ و جوش در محوطه این کارگاه استقرار 

یافته است. 
نجف پور با بیان اینکه روزانه دو تن از محصوالت این کارگاه به سراسر 
کشور ارسال می شود، افزود: با راه اندازی این کارگاه 25 نفر مشغول 
به کار شدند و زمینه برای به کارگیری غیرمستقیم بیش از 2۰ نیروی 

دیگر فراهم است.
ایــن کارآفرین برای راه اندازی کارگاه، با حمایت ســتاد تســهیل 
ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمــی فرمانــداری فریدن، 
 چهار میلیــارد و ۳۰۰ میلیون ریال تســهیالت کــم بهره دریافت 

کرده است.
بخشدار بخش مرکزی فریدن گفت: کوره ذوب القایی فلزات غرب 
استان درناحیه کارگاهی-صنعتی روســتایی قرار گرفته است که 
سهولت اخذ مجوز، ارائه آسان تسهیالت اشــتغال زایی و دریافت 
زودهنگام حمایت های الزم از جمله مزایای راه اندازی کسب و کار 

در این نواحی است.
ایزد ابوالحســنی افزود: با آنکه زمینه بکارگیری افراد در این کارگاه 
فراهم شده است و امکان اضافه شدن کردن نیروی جدید وجود دارد 
تاکنون استقبال چندانی از سوی افراد جویای کار به ویژه در روستا 

صورت نگرفته است. 
وی اضافه کرد: هر کدام از روستاهای فریدن ظرفیت ویژه ای دارد 
بنابراین پیرو شعار »هر روســتا یک محصول«، می توان روستاها را 
 با تکیه بر داشــته ها ارزیابی و زمینه برای اشــتغال پایدار را فراهم

 نمود.
فرماندار فریدن در حاشــیه بازدیــد از این بخش هــای مختلف 
ایــن کارگاه گفــت: تــا اکنــون ۳5 کارگاه مشــاغل خانگــی 
با اشــتغال زایی برای ۱۳7 نفر و 2۸ کارگاه اشــتغالی روســتایی 
 فراگیر بــا اشــتغالزایی بــرای ۱۰4 نفــر در فریــدن راه اندازی 

شده است.
ســید تقی معین الدینی افزود: دولــت توجه ویژه ای به توســعه 
روســتاها داشــته و به ویژه برای توســعه اشــتغال و توان افزایی 
 روســتاییان برنامه ریــزی  هایــی انجــام داده کــه اعطــای 
وام  های کم بهره به روســتابیان و همچنین بســته های حمایتی 
 برای ایجاد اشــتغال و بهســازی روســتا از جمله ایــن اقدامات

 است.
 امسال ســهم فریدن از مجموع اعتبارات اشتغالزایی روستایی 7۰ 
میلیارد ریال بود که تاکنون حدود ۳۰ میلیارد ریال آن در قالب 2۱ 

طرح پرداخت شده است.
بیش از 5۰ درصد جمعیت این شهرســتان را روستاها تشکیل می 
دهد، روســتاهای فریدن از مزیت های شاخص و قابل برنامه ریزی 

برای رونق اشتغال برخوردار است.
فریدن دارای رتبــه هفدهم اســتانی در بخش جــذب اعتبارات 

اشتغالزایی است.
روستای خویگان با بیش از هزار نفر جمعیت در جنوب شرق فریدن 

واقع شده است.
فریدن با 2 شــهر داران، دامنه و 2۸ روســتا بیــش از 4۹ هزار نفر 

جمعیت دارد.

گـــزارش

وی آب شــرب را حرف 
نماینــدگان  اصلــی 
اصفهان دانست و اذعان 
کرد: باید عدالت برقرار 
شــود، ما نمی گوییم از 
جایی کــم بگذارند و به 
ما اصفهانی ها بدهند اگر 
بودجه هســت یا نیست، حرف اصلی 

نمایندگان اصفهان آب شرب است.
محمودی از رفع مشــکل آب توسط 
حاکمیت خبر داد و گفت: موضوع آب 
شرب موضوع حاکمیتی بوده و خود 
حاکمیت باید این مشکل را رفع کند 
نه اینکه مردم وارد شــوند واقعا دولت 
فکری برای 5 میلیون نفر مردم استان 

اصفهان بکند.

نماینده مردم شــهرضا و دهاقان در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
اگر کاری کردند ما هم همراه می شویم 
چون که همیشــه همــراه بوده ایم و 
اگــر نکردند ما هم بــرای حق خود و 
برقراری عدالت توسط دولت پافشاری 

می کنیم.
وی بیان کرد: آقــای الریجانی در این 
بــاره صحبت کــرده و مراحلی انجام 
شده اما مراحل استعفا به این صورت 
است که توسط هیات رییسه به صحن 

مجلس می آید و تک تک اســتعفاها 
معرفی شــده تا نماینــدگان رای به 
استعفا دهند تا توسط رییس پذیرفته 

شود.
محمــودی اســتعفای نماینــدگان 
اصفهــان را جــدی و دور از تبلیغات 
دانست و افزود: اســتعفای ما جدی 
است، ما حرف تبلیغاتی نمی زدیم ما 
واقعا نگران و دوستدار مردم اصفهان 
هســتیم، اگر پروژه آب از محل های 
فعلی حل نمی شود از جای دیگر ما آب 

می خواهیم.
نماینده مردم شــهرضا و دهاقان در 
مجلس شورای اســالمی خاطرنشان 
کرد: قطعا سال آینده برای آب شرب به 
مشکل برخورد می کنیم و باید دولت از 

جایی که می تواند آب بیاورد.
وی در پایان عنوان کرد: ۱۹ نماینده 
اصفهان با آقای آبرامیان نماینده ارامنه 
جنوب این استعفا را امضا کرده اند، این 
استعفا سیاسی نیســت بلکه مردمی 

است و تا آخر هستیم.

    

رییس اداره بازآفرینی شــهری اداره کل راه و شهرسازی 
اصفهان با بیان اینکــه 27 محله به عنوان طرح هدف برای 
بازآفرینی شهری در این اســتان پیش بینی شده، تصریح 
کرد: این محالت ۱۰ درصد از کل برنامه هدف کشور را در 

سال جاری شامل می شود. 
وی ادامه داد: از سال جاری طرح بازآفرینی به عنوان برنامه 
ای برای احیا بافت مرکزی و فرســوده پیش بینی شــده و 
نهادهای اداری و خدماتی باید ۳۰ درصد از بودجه خود را به 

این طرح ها اختصاص دهند. 
به گفتــه وی برای اجــرای طرح های بازآفرینی شــهری 
اصفهــان افزون بــر ۱۳5 میلیارد ریال اعتبــار اختصاص 
یافته که بیشــترین تمرکز بر روی موضوع حاشیه نشینی 
و سکونتگاه های غیررســمی برای رفع معضالت اجتماعی 

است. 
زاغیان هماهنگی و همکاری بین ادارات برای اجرای طرح 
بازآفرینی شهری را خواستار شــد و گفت: نبود همکاری 
بین بخشــی مانع از مهمترین چالش های پیش روی این 

طرح است. 
۱4 هزار هکتار از مساحت شهرهای استان اصفهان را بافت 

فرسوده تشکیل می دهد.

طرح بازآفرینی شــهری با هــدف بازآفرینی بر اســاس 
محله محــوری اجرا می شــود که »کاهش فقر شــهری، 
ارتقای تاب آوری شهری، ارتقای هویت و منزلت مکانی و 
 افزایش حکمرانی محلی« از اهداف کالن محلی این طرح

 هستند. 
در این چارچوب قرار اســت تا پایان اجرای برنامه ششــم 
توســعه نیمی از محله های هدف طرح بازآفرینی شهری 
مشتمل بر هزار و ۳۳4 محله که در مجموع ۹ میلیون نفر را 
در خود جای داده اند با اختصاص ساالنه 25۰ هزار میلیارد 

ریال بازسازی شود. 
استان اصفهان ۱۰7 شهر دارد که سه شهر جدید هستند 
و مابقی شهرها دارای قدمت هســتند که طرح بازآفرینی 
شهری در این ۱۰4 شهر بر اساس اولویت وطرح مورد نظر 

انجام می شود.
طرح یاد شده تاکنون در شهرستان های اصفهان، اردستان، 
گلپایگان، خمینی شهر و سمیرم، تیران و کرون اجرا شده 

است.

55۰۰ واحد مسکن در بافت فرسوده اصفهان احداث می شود
سرپرست اداره باز آفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: پنج هزار و 500 واحد مسکونی امسال با ارایه تسهیالت بانکی 

در بافت فرسوده استان اصفهان احداث می شود.
امیر زاغیان افزود: این تعداد واحد مسکونی با ارائه تسهیالت ویژه از جمله تخفیف در صدور پروانه ساختمان و اختصاص وام بانکی تا سقف بیش 
از یک میلیارد و 100 میلیون ریال در بافت فرسوده اصفهان احداث می شود.  وی بیان کرد: این اقدام در راستای احیا بافت قدیمی استان و بازآفرینی 

و توسعه شهری عملیاتی خواهد شد. 

خـــبــــر

دکترنقش تشریح  کرد:

جزییات هفتمین جشنواره مخترعان و نوآوران دانشگاه آزاد اسالمی 

هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه 
آزاد اسالمی برگزار می شود. 

رییس دانشگاه آزاد اســالمی واحد نجف آباد با بیان اینکه  حمایت از ایده ها 
و نوآوری های مخترعان و مبتکران به عنوان اولویت راهبردی در دانشــگاه 
آزاداسالمی مطرح است، اظهار کرد: توجه به این راهبرد مهم و اساسی می تواند 
تحوالت خوبی را در زمینه کاربردی نمودن دانش و پژوهش دردانشگاه رقم 

بزند. 
دکترامیررضا نقش افزود: الزمه اتصال محکم اضــالع مثلث علم، فناوری و 
اقتصاد، تبدیل دیدگاه مصرف کنندگی علم بر قدرت تولید کنندگی علم است 
که دانشگاه ها باید با گره زدن تحقیقات و پژوهش های خود به مسائل و نیازهای 
روز جامعه و صنعت به حاکمیت این رویکرد در محیط دانشگاهی کمک کنند. 
عضو هیات امنای دانشگاه آزاداسالمی استان اصفهان در تشریح اهداف، محورها 
و برنامه های این جشنواره کشوری گفت: هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران 
و نوآوران با ۱4 محور علمی شامل؛ پزشــکی، علوم  دارویی، شیمی، فیزیک و 
هسته ای، نفت، گاز و پتروشیمی، مواد و متالوژی، پلیمر، صنایع غذایی، برق، 
مکانیک و هوافضا، کشاورزی و منابع  طبیعی، عمران، کامپیوتر و فناوری اطالعات، نساجی 

و معماری برگزار می شود و شرکت در این جشــنواره برای همه دانشجویان، صنعتگران و 
دانش آموزانی که اختراع ثبت شده دارند، مجاز است. نقش  افزود: یکی از مزایای این جشنواره 
دعوت از مدیران صنایع مختلف و شرکت های دانش بنیان موفق برای شرکت در جشنواره 
است تا از این طریق امکان ارتباط مستقیم مخترعان و صاحبان صنایع و شرکت ها فراهم شود 

تا مخترعان بتوانند زمینه تجاری سازی اختراعات خود را فراهم کنند. 
وی خاطرنشان کرد: در بخش های جنبی جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران، نمایشگاه 
محصوالت و ایده ها، سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی مختلفی از قبیل آشنایی با مالکیت  
فکری، ثبت اختراع داخلی و خارجی، جستجو و تحلیل پتنت، تجاری سازی و بازاریابی پتنت و 
فناوری، طرح کسب و کار و ایجاد شرکت دانش بنیان و اعتبار سنجی ایده ها و اختراعات برگزار 
می شود. رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد یادآور شد: هفتمین جشنواره مخترعان 
مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاداسالمی از تاریخ ۱4 تا ۱۶ اسفند سال جاری در واحد نجف آباد 
برگزار می شود و مهلت ارسال اختراعات به دبیرخانه جشنواره برای داوری تا اول بهمن سال 
جاری است، عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به  آدرس سایت این جشنواره 

ifi۲۰۱۹.iaun.ac.ir مراجعه کنند.
اخبار اصفهان

خـــبــــر

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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صادرات ۱۱۰۰ تن خشکبار از اصفهان در ۷ ماهه امسال
مدیر توسعه بازرگانی جهادکشاورزی اصفهان با بیان اینکه صادرات خشکبار و آجیل از استان اصفهان در سال 
گذشته یک هزارو ۲۲۹ تُن بوده است، گفت: صادرات آجیل و خشکبار در هفت ماهه امسال برابر یک هزارو ۱۰۰تُن 
بوده که تقریبا با کل صادرات آن در سال ۹۶ برابر است. فرهاد حاجی مرادی اظهار کرد: صادرات آجیل و خشکبار 
از این استان در هفت ماهه سال ۹۷ به اندازه کل صادرات آن در سال ۹۶ بوده و نوسانات ارزی تنها دلیل این میزان 

افزایش در صادرات خشکبار و آجیل است.
مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه خشکبار صادراتی از اصفهان شامل بادام، پسته، خالل 

مغز پسته، میوه های خشک، خرما و انجیر تازه یا خشک است، افزود: کشورهای مقصد صادراتی خشکبار این استان سوئد، 
آلمان، پاکستان، امارات، هند، مالزی، کویت، قزاقستان، استرالیا، بلژیک و نیوزلند است. وی با بیان اینکه بدیهی است که نظام 

قیمت گذاری و سیستم قیمتی بازار بر پایه عرضه و تقاضا است، افزود: زمانی که در ایام خاصی کاالیی مورد تقاضای تعداد زیادی از مردم 
قرار بگیرد قیمت آن افزایش می یابد زیرا این دسته از اقالم، قیمت مصوب دولتی ندارد. حاجی مرادی با اشاره به مشکالتی که بر مبنای تغییر شرایط 
اقلیمی برای تولید پسته به  وجود آمد، گفت: اواخر سال گذشته در استان اصفهان شرایط آب و هوایی به گونه ای شد که برای باروری درخت پسته 

مساعد نبود و گرما و سرمای بی موقع باعث شد بار پسته این استان به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

2۰۰ میلیون تردد خودرو در جاده های اصفهان ثبت شد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان گفت: تردد بیش از ۲۰۰ میلیون خودرو از ابتدای سال 

جاری تاکنون توسط دوربین  های موجود در جاده های این استان ثبت شد.
مهدی خضری روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: این میزان تردد خودذوها نســبت به مدت مشابه 
در سال گذشته حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است. وی اضافه کرد: در مجموع در سال گذشته بیش از 

 ۲8۰ میلیون تردد خودرو توسط دستگاه های تردد شمار جاده ای در استان ثبت شد که مبین پرتردد بودن 
 جاده های اســتان اســت. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهــان ادامه داد : این اســتان از نظر

 ظرفیت های حمل و نقل در رده برترین استان های کشور است و یکی از مناطق حساس در کریدورهای شمال - 
جنوب و شرق - غرب کشور محسوب می شود. وی خاطرنشان کرد: 3۶ دوربین نظارت بر راه ها و ۱۰8 دوربین ثبت تخلف در 

راه های استان اصفهان وجود دارد که به نظارت بر مشکالت احتمالی راه ها و ثبت تخلفات کمک می کنند. خضری با اشاره به وجود ۱۰۹ نقطه 
حادثه  خیز در استان تصریح کرد : اصالح ۶۷ نقطه در اولویت این دستگاه قرار دارد. به گفته وی ساخت، ترمیم و اصالح شبکه راه ها به ویژه اصالح 
نقاط حادثه خیز، عملیات احداث مجتمع های خدماتی، رفاهی و راه اندازی مرکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین و نیمه سنگین برای 

حفاظت از محیط زیست و تقویت ایمنی خودروها از دیگر اولویت ها و برنامه های راهبردی این دستگاه است.

خبرهای دو خطیگردشگری

 شفافیت حلقه گمشــده اقتصاد ایران اســت. از باالترین تا 
پایین ترین سطح، نبود شفافیت است که بحرانی جدی را ایجاد 
کرده است. در سایه نبود شفافیت است که سالطین بازار ایران 
یکی پس از دیگری سر بر می آورند. اینجا واژه سلطان مفهومی 

نزدیک به سلطان ندارد.
این واژه برای نشان دادن تشکیالتی مافیایی و البته تا حدی 
غیر قانونی در ایران مورد استفاده قرار می گیرد. زمان زیادی از 
درج  خبر اعدام سلطان سکه در مطبوعات و رسانه های ایرانی 
نگذشته است، اما سالطین شناخته شده و ناشناخته این بازار 

هنوز هم کم نیستند.

مهر
گـــزارش

خبرآنالین
گـــزارش
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مرگ یک کارگر در اثر 
بیماری یا حادثه ناشی از کار 

در هر ۱۵ ثانیه  

درصورتی که  شاهد رعایت نشدن 
ایمنــی کار در یــک محیط کاری 
باشــیم دروهله اول تذکر ، سپس 
ارجاع به دستگاه قضایی و در مرحله 
آخر هم پلمــب آن واحد صنفی و 
صنعتی در دستور کار قرار می گیرد. 
حبیب اله مقصودی  سرپرســت 
اداره بازرسی کار گفت: پس از نبود 
نظارت ، مــواردی چون بی احتیاط 
حادثه دیده ، وجود دســتگاه هایی 
دارای نقص فنــی ویا بدون حفاظ، 
آموزش ندادن کارگران برای شغل 
مربوطه ،عدم تهیه وسایل حفاظت 
فردی و مهم تر از آن استفاده نکردن 
از حفاظت فردی توســط کارگران 
مهم تریــن دالیل بــرای حوادث 
ناشی از کار هســتند  . وی با اشاره 
به رقم 3۰ درصــدی فوتی و نقص 
عضو در حــوادث کاری می گوید: 
ســاالنه ۲۰ میلیــارد دالر صرف 
 حوادث و بیمــاری ناشــی از کار

می شود و اگر بخواهیم یک آماری 
از سازمان بین المللی کار ارائه دهیم 
در هر ۱۵ ثانیه جان یک کارگر در 
اثر بیماری یا حادثه ناشی از کار از 

دست می رود. 
مقصــودی خاطرنشــان می کند : 
درصورتی که  شاهد رعایت نشدن 
ایمنــی کار در یــک محیط کاری 
باشــیم دروهله اول تذکر ، سپس 
ارجاع به دســتگاه قضایــی و در 
مرحله آخــر هم پلمــب آن واحد 
 صنفی و صنعتی در دستور کار قرار

 می گیرد . 
کارگاه هایی که در آن ها حادثه ای 
منجر به فوت شود، پلمب می شوند 
مگر واحدهــای تولیــدی بزرگ 
ذوب آهــن و مثل فــوالد مبارکه 
که دارای مســئول ایمنی هستند 
درصورتی کــه وقــوع حادثه ای در 
ایــن واحدها نخســت فرصتی به 
آن ها داده می شــود که آن بخش 
غیر ایمن را ایمن ســازی کنند، در 
 غیر این صورت، همان بخش پلمپ 

خواهد شد.

یلدا توکلی
حــوادث
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صنایع دستی با 
سخنرانی های آتشین 

همایش ها رشد نمی کند
ســتی  یع د صنا
بخشــی  به عنوان 
فرهنگی  میراث  از 
ملموس، راوی داستان هایی از مکان ها و 
مردمان آن است. اصطالح صنایع دستی، 
طیف گسترده ای از تولیدات و آثار هنری 
ساخته شده به دست بشر را شامل می شود. 

در تعریف ارائه شده از سوی یونسکو )به عنوان 
نهاد ناظر بر فعالیت های صنایع دستی در سطح 
بین المللی( محصوالتی که توسط صنعتگران 
و هنرمندان، به طور کامل با دســت یا با کمک 
ابزارهای دستی یا حتی مکانیکی ساخته شوند 
را می توان صنایع دستی نامید؛ البته الزم به ذکر 
است که بهره گیری از ابزارهای مکانیکی با این 
شرط قابل قبول است که اســتفاده از ابزارهای 
دستی و ســنتی، بخش قابل توجهی از فرآیند 
تهیه و تولید محصول نهایی را شــامل شــود. 
ماهیت ویژه محصوالت صنایع دستی از برخی 
ویژگی های متمایز آنها ناشــی می شــود که از 
جمله آنها می توان به ســودمندی و کاربردی 
بودن شان، اصالت، نوآورانه بودن، مرتبط بودن 
با فرهنگ و سنت بومی، تزئینی بودن و اهمیت 
آنها به عنوان نمادهایی اجتماعــی، مذهبی و 
سنتی اشــاره کرد. در همین راستا نیز، ارزیابی 

صنایع دســتی بر پایه  کیفیت آنها، 
خالقیت به کار گرفته شده در فرایند تهیه و تولید، 
شیوه و قابلیت عرضه محصوالت به بازار، میزان 
سازگاری با محیط زیست و استفاده از تکنیک ها 

و طراحی های اصیل و سنتی انجام می شود.
عالوه بر ماهیت مســتقل فعالیت های صنایع 
دســتی، نمی توان از اهمیت آن به مثابه بخشی 
از فرآیند عرضه گردشــگری، یا یک محصول 
گردشــگری، غافل بود. چرا که می تــوان از آن 
به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای شناساندن 
فرهنگ و سنت های یک منطقه به گردشگران 
و نیز ایجاد ارتباط نزدیک و احساسی با آنان بهره 
برد. ضمن اینکه صنایع دستی به عنوان یکی از 
ابزارهای مهم انتقال درآمد گردشگری به اقتصاد 
کشورهای در حال توسعه و جوامع محلی آنها 
تلقی می شود. توجه به توسعه فعالیت های صنایع 
دســتی می تواند نقشــی جدی در کاهش فقر 
)به عنوان یکی از اهداف اصلی توسعه گردشگری 
پایدار در کشــورهای در حال توســعه(، ایجاد 
اشتغال و به دنبال آن، جلوگیری از کوچ مردمان 
روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ 
ایفا کند. همچنین صنایع دســتی می تواند به 
تقویت و تثبیت سنت ها و مشاغل بومی کمک 
کند و راهی برای نمایش ســنت ها و فرهنگ ها 
به گردشگران و ابزاری برای برقراری ارتباطات 
میان فرهنگی باشد. توسعه فعالیت های صنایع 
دســتی در صورتی که با مدیریت و برنامه ریزی 
درست همراه شود، می تواند پیامدهای مثبتی 
بر جنبه های اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی بر 
جوامع داشته باشد، که از جمله مزیت های آن 

می توان موارد زیر را بر شمرد:
- فعالیت های صنایع دستی را می توان 
به سراسر مناطق یک کشور گسترش داد 

)کمک به توزیع درآمد(؛
- ظرفیت باالی استخدام و به کارگیری 

اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه؛
- ایجاد میزان اشتغال بیشتر در مقایسه با 
سرمایه به کار گرفته شده برای راه اندازی 

کسب وکار؛
- میزان ســوددهی باال در برابــر میزان 

سرمایه گذاری اولیه؛
- ایجاد شغل در فصول کم گردشگر سال؛

- ایجــاد درآمــد ارزی از طریــق صادرات 
محصوالت؛

- میزان باالی ارزش افزوده؛
کشور ما به لحاظ سنتی و تاریخی از سابقه ای 
بسیار طوالنی در زمینه تولیدات صنایع دستی 
برخوردار است، اما متاسفانه به دالیلی که در 
ادامه این مطلب بدان ها پرداخته خواهد شد، 
هیچگاه آنگونه که شایســته بوده از این مزیت 
خود بهره ای نبرده اســت. این مسئله عالوه بر 
آسیب هایی که به مشــاغل و معیشت بسیاری 
از مردمان نواحی دورافتاده ایــران وارد آورده، 
موجب از دســت دادن یکی از شانس های مهم 
در زمینه توسعه گردشگری داخلی و بین المللی 

نیز شده است.
از جمله محصوالت صنایع دستی کشور می توان 
به کاشی و ســرامیک، ســفال، فرش و گلیم، 
تولیدات چوبی و فلزی و جواهرسازی با استفاده 
از سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی اشاره کرد؛ 
محصوالتی که شامل حجم عمده ای از صادرات 
این بخش نیز می شــود. ضمــن اینکه در حال 
حاضر نیز در حدود چهارصد هزار نفر در کشور 
به طور رسمی در حوزه تهیه و تولید محصوالت 

صنایع دستی فعالیت دارند.
در ســال ۲۰۱۷ میالدی، ایران با صادراتی در 
حدود ۶3۰ میلیون دالر )۴۰۰ میلیون دالر فرش 
و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و ۲3۰ میلیون 
دالر، سایر کاالها( در رتبه سی و یکم جهانی قرار 
گرفت. این در حالی است که ایران به لحاظ تنوع 
صنایع دستی در میان سه کشور نخست )به همراه 
چین و هند( در دنیا قرار دارد؛ الزم به ذکر است 
که کشور چین در سال گذشته میالدی درآمدی 
قریب به ۲۵ میلیارد دالر از صادرات صنایع دستی 
خود کسب کرده اســت. همچنین از مشتریان 
عمده صنایع دستی کشــور می توان به عراق، 
افغانســتان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، 

ترکیه، اردن، آلمان و انگلیس اشاره کرد.
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رییس فراکسیون 
مبارزه با مفاسد 

اقتصادی و اداری 
اما اخیرا اعالم کرده 
است: بازار سلطان 

شکر، سلطان حبوبات، 
سلطان دام و طیور، 

سلطان الستیک دارد. 
وی توضیحات مبسوط 
تری درباره هویت این 

سالطین نداده است.

    براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال 
۵۷.۴ درصد کاهش داشته است.

   انتشار آمارهای ناامید کننده اقتصادی در چین و افزایش ارزش دالر آمریکا موجب شد تا قیمت طال 
در پایان مبادالت روز جمعه بار دیگر با کاهش روبرو شود.

   همتی: هدف از محدودیت سقف تراکنش روزانه برای کارت های بانکی، جلوگیری از سفته بازی و 
کاهش ارزش پول ملی است و نمی خواهیم در تراکنش های روزمره مردم محدودیت ایجاد کنیم.

   معاون وزیر جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای ذخیره سازی 30 هزار تن سیب درختی و ۴0 هزارتن 
پرتقال برای تنظیم بازار شب عید ٩٨ خبر داد.

   رییس سازمان ملی استاندارد ایران، با بیان اینکه کاالهای غیراستاندارد، اجازه ورود به کشور را ندارند، 
گفت: تحریم ما را از نظارت بر اجرای استانداردها، منصرف نمی کند.

   بانک های خصوصی که تا پیش از این با نرخ سود ۲0 تا ۲3 درصد سپرده افتتاح می کردند، با تاکید اخیر 
رییس کل بانک مرکزی، نرخ های سود سپرده جدید را به ۲0 درصد کاهش داده اند.

  سلطان سکه
نامش وحیــد مظلومین 
بود. دادســرای عمومی و 
انقالب تهران در توضیح 
دالیــل اعــدام وی و 
همدســتش در اطالعیه 
ای اعــالم کــرده بــود: 
سحرگاه چهارشنبه ۲3 آبان ۱3۹۷ حکم 
وحید مظلومین فرزند حبیب اله و محمد 
اسماعیل قاســمی فرزند غالمعلی که به 
جرم افســاد فی االرض از طریق تشکیل 
شــبکه فســاد اخالل در نظام اقتصادی 
و ارزی و پولی کشــور با انجام معامالت 
غیرقانونی و غیرمجــاز و قاچاق عمده و 
کالن ارز و سکه به اعدام محکوم گردیده  
بودند، در این پرونده بر اســاس گزارش 
بهمن ماه ســال نود و شش بانک مرکزی 
و سپس با گزارشــات وزارت اطالعات و 

نیروی انتظامی، تعدادی از عوامل مهم و 
موثر در اخالل ارزی و تالطم بازار، از جمله 
دو مجرم فوق شناسایی و دستگیر شدند و 
گرچه متاسفانه از زمان اعالم بانک مرکزی 
و دســتگیری فرزند وحید مظلومین به 
نام محمد رضا مظلومین اعضای شــبکه 
موفق شده بودند بخشی از اسناد و مدارک 
جرم را معدوم یــا مخفی نمایند معذلک 
با تحقیقات میدانی و تحقیق از جمعی از 
متهمین دستگیر شده مشخص شد شبکه 
وحید مظلومین از موثرترین فعاالن غیر 
مجاز بازار ارز و ســکه بوده و با استفاده از 
حســاب های بانکی دیگــران از چندین 
ســال قبل تا زمان دســتگیری فعالیت 
گسترده غیر مجاز و در مدت زمانی فقط 
گردش حساب دو تن از اقوام و کارمندان 
نامبرده مبلــغ ۴8۵/88۱/۹۶۱/۲۱۹/8 
و ۲۷8/۴۴۷/۵۵۱/۲۵۰/3 ریــال بوده و 
حسب اسناد و مدارک و تحقیقات به عمل 
امده از حســاب بیش از ۴۰ نفر با تبانی با 
بعضی از کارمندان بانک در جهت پوشش 
فعالیت غیر مجاز ارزی و ســکه استفاده 

نموده اند. 

   سلطان قیر
حاال اما شــمارش معکوس بــرای اعدام  
مردی که ســلطان قیر لقب گرفته، آغاز 

شده است.
 در جریان بررسی پرونده سلطان قیر اما 
نام های آشنای دیگری هم بر سر زبان ها 

افتاد. بابک زنجانی، محمود رضا خاوری 
و ... در پرونده ســلطان قیر کلکسیونی از 
اتهامات درج شده است، از بدهی دو هزار 
میلیاردی به سیســتم بانکی تا قاچاق ۹ 
میلیارد دالر کاال به داخل کشور و صادرات 

قیر و نپرداختن هزینه خرید و ...
 محســنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه 
رســما این خبر را اعالم کرده و در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر طوالنی بودن پرونده 
باقری درمنی و خط قرمز بودن دولت نهم 
 و دهم، گفت: اتهامات باقــری درمنی و 
کالهبرداری های او مربوط به سالیان قبل 
بود. قوه قضاییه ایران اعالم کرده بود آقای 
باقری درمنی »با ایجاد شبکه چند نفری« 
که مدیریت آنها با او بــوده، بیش از 3۲۲ 
میلیون و 3۴3 هــزار کیلو قیر خریده که 

پول آنها را بازنگردانده است.
این مقــدار قیر به گفته وکیل شــرکت 
پاالیش »نفت جی« به قیمت روز معادل 

۱۴۵ میلیون دالر بوده است.

   سلطان پوشک
 داســتان تنها به نفت و قیر و سکه ختم

 نمی شود. هر چند تب بحران پوشک امروز 
فروکش کرده است اما آن روزها که کمبود 
پوشک به مساله اول اقتصاد بدل شده بود، 
برخی سخن از حضور ســلطان پوشک 
به میان اوردند. سلطانی که اتفاقا این بار 
ایرانی نیست. احمد امیرآبادی فراهانی، 
عضو هیئت رییســه مجلس گفت: تمام 

واردات و صفر تا صد پوشــک در ایران در 
اختیار یک فرد ترکیه ای بوده و مسئوالن 
دولت تمام اختیــارات در این بخش را به 
این فرد خارجی داده اند.  داستان پوشک 
اما با رشد قیمت ها به فصلی تازه رسید اما 
مساله اختیارداری ترکیه در بازار پوشک 
هنوز به پایان نرسیده است. این نماینده 
اما نام ســلطان پوشــک را شفاف مطرح 

نکرده است.

  سلطان شکر
سلطان شکر را باید از سالطین قدیمی بازار 
ایران دانست. پیش تر می گفتند سلطان 
شکر مرده است، با پرونده ای قطور اما سال 
گذشته بود که حتی در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری، مجری مخاطبــان را مورد 
سوال قرار داد و از آنان پرسید سلطان شکر 
کیست اما جوابی سرراست نگرفت. همین 

مساله نشان می داد سلطان شکر هنوز در 
حال فعالیت در گوشه ای است و امروز با 
بحران رخ داده در هفت تپه، نقش وی در 
این اقتصاد سلطان زده بیش از پیش آشکار 
می شود. علی اکبر مهرفرد، قائم مقام وزیر 
جهادکشاورزی در امور بازرگانی، بهمن 
دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند 
و شکر، غالمحسین بهمئی، دبیر انجمن 
صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکر 
و مانی جمشیدی، کارشناس کشاورزی، 
چهار شــرکت کننده ای بودند که با این 

سوال روبرو شدند.

    سلطان موز
این لقب هم از القاب کم فروغ بازار ایران 
بود. تیرماه امســال بود که با اعالم اسامی 
دریافــت کننــدگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
ماجرای کیستی سلطان موز مطرح شد. 

بررسی ها نشان می داد بیش از 3۶ میلیون 
یورو ارز دولتی برای واردات موز تخصیص 
یافته اما در همان دوره قیمت آن بیش از 
۵۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
داشت.آن زمان این ســوال طرح شد که 
سلطان موز کیســت اما تب این سلطان 

زودتر از پیش بینی ها به عرق نشست.

   و دیگر سلطان ها
سلطان گوشت، سلطان ارز و ... نیز در میانه 
رفت و امد سالطین گاهی بر سر زبان ها 
افتاده اند.خجســته، رییس فراکسیون 
مبارزه با مفاســد اقتصــادی و اداری اما 
اخیرا اعالم کرده است: بازار سلطان شکر، 
ســلطان حبوبات، ســلطان دام و طیور، 
سلطان الســتیک دارد. وی توضیحات 
مبسوط تری درباره هویت این سالطین 

نداده است.

از سلطان سکه تا سلطان پوشک در یک قاب؛

رفت و آمد سالطین به بازار ایران شدت گرفت
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رایگان	به	سمینار	رقابت	های	استارت	آپی	میوه	آنالین	بروید	
نهمین دوره از ســمینار رقابت های اســتارت آپی با موضوع میوه آنالین  در تاریــخ 26 آذر ماه و با حضور 

استارت آپ های برتر این حوزه در دانشگاه شهید شمسی پور تهران برگزار می شود. 
 نهمین دوره از رقابت های استارت آپی در تاریخ 26 آذر ماه در دانشگاه شهید شمسی پور تهران برگزار می 
شود و بنا به گفته دکتر محمد رضا مجمع، دبیر علمی این سمینار، دعوت نامه هایی برای استارت آپ های این 
حوزه ارسال شده است.  دکتر محمد رضا مجمع در تشریح تاریخچه برگزاری این رقابت ها با بیان اینکه در گام 

اول این رقابت ها به سراغ استارت آپ های آزمایش پزشکی آنالین به نام های آزماتو، آزمایش آنالین و آزمایشگاه 
آنالین بیمارستان رسالت رفتیم ادامه داد: گام دوم با حضور استارت آپ های وبیمه، بیمه دات کام، بیمه ازکی، بیمه 

بازار، بیتمه، بیمیالین سراغ بیمه ای ها رفتیم.  دبیر رقابت های استارت آپی ادامه داد:  گام سوم را با استارت آپ های تاکسی 
آنالین به نام های شتاب تاکسی، می بریم، ماکسیم، کرایه چی و چیتکس برداشتیم و در گام چهارم با استارت آپ های معماری آنالین به 

نام های خوگر، چیدانه، دکوریسا، دکوبوم، معماریال، اتاق، دکورچی، ست شید، آرشیگیت، کاپرو، چمدون، آرل و ساختمان ساز آشنا شدیم. در 
گام پنجم نیز به سراغ شیپور، کیلید و ملک رادار در حوزه رقابت های استارت آپی امالک رفتیم و در گام ششم با حضور واش لین، پاکلین، زودشور، 

تمیزشو، حباب، واش ماش، ببروبشور، الوسته، حباب، الندر اپ خشک شویی آنالین ها را در رقابت های استارت آپی بررسی کردیم.
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استارتآپ

رویایخاکستریکارآفرینی؛وامهاییکهپسازشکستاستارتآپبایدپرداختشوند

رشداینالبتهکهداشتهوسیعیرشدایراندرهاآپاستارتفعالیتموج
ازکهایعامیانهتعریفدر.نیستهمآنهاهمهموفقیتمعنایبهلزوما
هاآپاستارتکهشودمیمطرحموضوعاینآیدمیمیانبهآپاستارت
حتیایعدهودارندباالییشکســتپتانســیلعمومتصوربرخالف
مواجهسهمگینموانعبابارچندینتاآپیاستارتایدهیککهمعتقدند

نشود،بهموفقیتنمیرسد.

مساله وام دهی به این کسب وکارهای نوپا چندیست که در بین برخی بانک ها و یا 
صندوق های حمایتی دولتی مطرح شده ولی مدتی پیش مدیرکل دفتر نوآوری 
و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات گفت که این تجارت ها در ایران نیاز 
به وام ندارند. »سورنا ستاری«، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز اظهار 

نظر مشابهی دارد:
»یکی از بحث های مهمی که اکوسیســتم کارآفرینی ایــران در آن ضعف دارد 

نبود ســرمایه گذاری جســورانه )VC( است، ما باید 
به این برســیم که وام دادن به اســتارت آپ ها خیانت 
به آن هاســت، معاونت علمی پیش  از ایــن از طریق 
صندوق های وابسته به بیش از دو هزار شرکت وام داده 
اســت؛ اما امروز اثرات آن را می بینیم، بســیاری از این 
شرکت ها شکست خورده اند و امروز باید پول هایی را که 

وام گرفته اند پس بدهند.«
فعاالن حوزه استارت آپ اما مدت هاست که چنین نظری 
دارند و معتقد هستند اســتارت آپی که نیاز به وام داشته 
باشد اساسا استارت آپ نیست. آنها باور دارند که یک ایده 
نو و ناب استارت آپی اگر واقعا مفید باشد، به سرعت رشد 
کرده و سرمایه گذار الزم را پیدا می کند و البته عده ای هم 
می گویند که نیاز به سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی 
و یا دولتی موضوع مهم تریســت که در این سال ها نادیده 

گرفته شده است.
با این وجود عده ای از جوانان در سودای راه اندازی کسب وکار 
با دریافت وام های دولتی موافق هستند، وام هایی که سورنا 
ستاری معتقد است »برای شرکتی اســت که از آب و گل درآمده و می تواند بازار، 
قیمت، رقبا و ریسک ها را پیش بینی کند؛ اما این در اختیار یک استارت آپ نیست.« 
او باور دارد که هیچ کس نمی داند یک ماه بعد چه اتفاقی برای یک اســتارت آپ و 

شرکت نوپا می افتد.
»ناصر غانم زاده«، مدیر شــرکت سرمایه گذاری )VC( جســورانه »آپاتان« هم 
مدت هاست که از مخالفین سرسخت پرداخت وام به استارت آپ هاست. او باور دارد 
که در تمامی تعاریفی که از استارت آپ شده، برای نود درصد آنها احتمال شکست 
قابل تصور بوده و از هر ده استارت آپ، فقط یکی به موفقیت می رسد. غانم زاده در 

این باره به دیجیاتو می گوید:
»این تعریف ما را به این آگاهی می رساند که وقتی وامی به این صاحبان کسب وکار 
اعطا شــود و بعد اگر بر فرض و احتمال )که درصد این احتمال هم کم نیســت( 
استارت آپ شکست بخورد، افراد داخل آن استارت آپ باید در اوج شکستشان به فکر 
بازپس وام گرفته شده شان باشند. این امر عمال هالک کردن صاحبان کسب وکار 

محسوب می شود و آنها را برای فعالیت در فرصت های آینده شان باز می دارد.«
غانم زاده مثل بقیه مخالفین اعطای وام به استارت آپ ها مسئله سرمایه گذاری را 
مهم تر از وام دادن به این کســب وکارها می داند و آن را همانند ابعاد جهانی به دو 

بخش تقسیم می کند:
»ســرمایه گذار های Angel Investors یا همان فرشــتگان سرمایه گذار و 
سرمایه گذاران جسور )ریسک پذیر( در دنیا وجود دارند که هر یک به شیوه خود 
به استارت آپ ها و رشــد آنها کمک  می کنند. نیاز مبرم به سرمایه گذاران VC در 
بازار استارت آپ های ایران بسیار به چشم می خورد و به اعتقاد من رقمی بین چهل 
تا هشتاد عدد از این شرکت ها برای پوشش دهی تمام استارت آپ های ایران الزم 
اســت. اما تعدادی که امروزه در ایران از این شرکت ها داریم به تعداد انگشتان دو 
دست هم نمی رسد و حتی نمونه های داخلی موجود در حال حاضر هم صد در صد 

طبق استاندارد جهانی عمل نمی کنند.«
وی از شکست 50 درصدی استارت آپ هایی که VCها با کارشناسی بسیار بر روی 
آنها ســرمایه گذاری می کنند می گوید و باور دارد که این شرکت ها با پیش بینی 
احتمال شکســت شــروع به ســرمایه گذاری می کنند و بعد از این اتفاق هم از 

استارت آپ شکست خورده طلبی ندارند:
»در ایــن بین موضوعــی که وجود دارد این اســت کــه دولت لزومــا نیازی به 
دخالــت مســتقیم در ســرمایه گذاری روی اســتارت آپ ها و یــا اعطــای وام 
ندارد، ایــن دخالت دولت حتــی اگر به نیت خیر انجام شــود ممکن اســت در 
مواردی بــا کمک به اســتارت آپ A، دو کســب وکار B و C فراموش شــوند و 
این مســئله مشکل ســاز شــود. کار مثبتی کــه دولــت می تواند انجــام دهد 
کمک بــه شــرکت های ســرمایه گذار جســور و تزریق پــول به اکوسیســتم 
 اســتارت آپی اســت؛ موضوعی که تا به امروز به شــکل صحیح صورت نگرفته 

است.«
دولت با وجود اعالم اینکه استارت آپ ها نیازی به وام ندارند، کماکان از طرق مختلف 
انواع وام با بهره های کم چهار درصد را که در ظاهر جذابیت خاصی دارند و برخی 
صاحبان کسب وکار را به دریافت آنها وسوسه می کند، اعطا می کند. این درحالیست 
که بسیاری از صاحبان استارت آپ ها و فعالین آگاه این حوزه سعی به آگاه سازی 
دیگر افراد تازه وارد در این تجارت را دارند تا به دنبال وام های به ظاهر رنگی ولی با 

آینده ای نامعلوم نباشند.

معنای این حــرف این 
نیست که چشــم انداز 
خــود را روی در و دیوار 
بنویسید و هر روز صبح 
رو به آینــه خودتان را 
تاییــد کنیــد )گرچه 
ایرادی هم نــدارد(. اما 
کارآفرینانی که در بحبوحه  راه اندازی 
کسب و کار خود هســتند بهتر است 
آگاهانه گفتگوی درونی خود را متوقف 
و آن را بــا چیز مفید تــری جایگزین 

کنند.
شما هنگام راه اندازی یک کسب و کار 
جدید بــه اندازه  کافی بــا چالش ها و 
مشکالت مختلف مواجه خواهید شد. 
آنچه در این دوران بــه آن نیاز دارید، 
مشــوق و حامی به هر تعــداد ممکن 
اســت که اولین نفر آنها باید خودتان 
باشید. برخی از معمول ترین نمونه های 
گفتگوی درونی منفی نگرانه را در ادامه 
می توانید از نظر بگذرانیــد و ببینید 
چرا شما را از رســیدن به موفقیت باز 

می دارند:

-1شکستمیخورم
قطعا با این گفت وگوی درونی احتمال 
شکست خوردن شما بیشتر خواهد بود. 
به عالوه، ارقام و آمار موجود نیز نشان 
می دهند شکست شما در واقعیت دور 
از ذهن نیست. اتفاقا اکثریت قریب به 
اتفاق استارت آپ ها با شکست مواجه 
می شوند. اینکه شــما به چالش های 
پیش روی خود چه دیدی داشته باشید 
و چگونه به جنگ آنها بروید مهم ترین 

عامل تعیین کننده  شکست یا پیروزی 
شما خواهد بود.

شما به عنوان یک کارآفرین بالقوه که از 
نرخ شکست استارت آپ ها آگاهی دارد، 
تنها دو گزینه پیش روی خود دارید: به 
این فکر کنید که شکست می خورید، 
یا اینکه خــود را یک اســتثنا بدانید. 
دومین گزینه انتخاب بسیار سالم تری 
است. با این حال، شکست درس های 
ارزشمندی در اختیار شما قرار می دهد 
که احتمال موفقیــت در تالش بعدی 

تان را بسیار باال خواهد برد.

-2مدیرخوبینیستم
هیچ کس مدیر به دنیا نمی آید، اما هر 
کســی ویژگی هایی دارد که با تقویت 
آنها مــی تواند به رهبــر قابلی تبدیل 
شود. به یاد داشــته باشید که رهبری 
خوب انواع مختلفی دارد، الزم نیست 
برای رســیدن به موفقیت از ســبک 
مدیریتــی خاصی تقلیــد کنید. البته 
کارآفرینان موفق زیادی هســتند که 
رهبران خوبی نیستند. به همین دلیل 
است که برای انجام امور رهبری، مدیر 

عامل استخدام می کنند.
کارآفرینان، دریایی از مهارت ها و فنون 
مختلف با عمق نه چندان زیاد هستند و 
این به نوعی الزمه  کار آنهاست. اما اگر 
حس می کنید در این زمینه به جایی 
نمی رسید، روی نقاط ضعف خود کار 
کنید. در عین حال می توانید برای پر 
کردن شکاف های موجود، استفاده از 
یک رهبر قدرتمند تــر را نیز مد نظر 

داشته باشید.

-3منیککارآفرینواقعینیستم
کارآفرینی هیچ مدرک، جواز یا پروانه  
خاصی نــدارد و داســتان آن با اینکه 
بگویید »من یک پزشک واقعی نیستم« 
متفاوت اســت. واقعیت این است که 
حتی خود تعریف کارآفرین نیز محل 
بحث است. هیچ مجموعه معیار خاصی 
وجود ندارد که بهره مندی یا عدم بهره 
مندی شــما از آنهــا، کارآفرین بودن 
یا نبودن شــما را تعیین کند. تا وقتی 

کارآفرین واقعی را بــرای خود تعریف 
نکرده باشــید نمی توانید از خودتان 
بپرسید آیا واقعا کارآفرین هستید یا نه؛ 
به واقع اصال اهمیتی هم ندارد. اگر قصد 
دارید کســب و کاری راه بیندازید، در 
مسیر کارآفرینی قرار دارید. کافی است 

از پوسته  خود خارج، و تبدیل به همان 
رهبری شــوید که همیشه آرزویش را 

داشته اید.

-4اصالبلدنیستمچیزیبفروشم
اگر واقعا فروشــنده  خوبی نیســتید، 

مــی توانیــد بــه آن تبدیل شــوید. 
فروشــنده  مادرزاد بودن اتفاق بسیار 
 نادری اســت، اما هر کســی می تواند 
مهارت های الزم برای ایــن کار را فرا 
بگیرد. شما می توانید به انحاء مختلف 
به تقویــت مهارت های فــروش خود 
بپردازید، اما از یاد نبرید که هدف نهایی 
شما تبدیل شدن به فروشنده ای که به 
صورت حرفه ای با تک تک مشــتریان 
روبرو می شود نیست. شــما در حال 
حاضر باید بتوانید خودتان، کســب و 
کارتــان و محصوالت یــا خدماتی که 
ارائه می دهید را به ســرمایه گذاران و 
مشتریان اولیه عرضه کنید. چشم انداز 
شما در این مســیر انتهای مشخصی 
دارد، چرا که در حالت ایده آل باید در 
نهایت یک تیم فروش استخدام کنید. 
به یاد داشته باشید؛ فقط فروشنده ها 

نیستند که می توانند بفروشند.

-5ارزشاینکارراندارم

اگر فکر می کنید شــما ارزشــش را 
ندارید، پس چه کســی دارد؟ بسیاری 
از کارآفرینان خودشــان را باور ندارند 
و ارزش خــود را پایین مــی آورند که 
این، مســیر را بــرای شکســت آنها 
هموار می کند. به جــای تمرکز روی 
ارزش، روی تقویــت انگیزه کســب و 
کاری تان کار کنیــد. مبارزه با نگرش 
های منفی نگرانه ای مثــل این ها در 
روزهای اولیه  راه اندازی کســب و کار 
حیاتی است. به عالوه، مفهوم »ارزش« 
خیلی فردی اســت و لزوما به یک نوع 
شــخصیت خاص وابســته نیست. در 
این برهه خیلی چیز های دیگر هست 
که باید رویشــان متمرکز باشید. شما 
در مســیر کارآفرینی با گفت وگوهای 
منفی گرایانه  زیــادی روبرو خواهید 
شد، به این ترتیب چرا باید خودتان را 
هم به ورطه  منفی باف ها اضافه کنید؟ 
همیشه از هر حمایتی استقبال کنید، 

به ویژه از سوی خودتان.

5 تفکر سمی که کارآفرینان باید از ذهن خود خارج کنند؛

یک	کارآفرین	مثبت	نگر	باشید

فروشندهواقعااگر
،نیستیدخوبی

تبدیلآنبهتوانیدمی
فروشنده.شوید

اتفاقبودنمادرزاد
اما،استنادریبسیار

تواندمیکسیهر
برایالزمهایمهارت
.بگیردفراراکاراین

هایدشواریدوهر،دائمینگریمثبتوکارآفرینی
آسانکاروکســبیکاندازیراه.دارندراخودخاص
باشماکردنصحبتنحوهاســتشدهثابت.نیست
نتایجینتیجهدروتانذهنیچارچوبرویخودتان
یمکالمه.گذاردمیتاثیرگیریدمیواقعیدنیایدرکه
طرحمحوریتباویژهبه،مداومصورتبهمنفیدرونی
تواندمیدستاینازمسائلیوکارآفرینی،کاروکسب
قدمازقدمآنکهازپیشحتی،راالعادهفوقیایدهیک

برداشتهباشید،بهشکستیتمامعیارتبدیلکند.

،،
راخودشانکارآفرینانازبسیاری

باورندارندوارزشخودراپایین
برایرامسیر،اینکهآورندمی

جایبه.کندمیهموارآنهاشکست
تقویتروی،ارزشرویتمرکز
کارتانکاریوکسبیانگیزه

کنید.

entrepreneur:منبع
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

دیجیاتو
یـــادداشت

آپاستارتاولینظهور
حوزهدریونیکورن
فینتکدرکرهجنوبی

اســتارت آپ های حــوزه  مالی در 
سال های اخیر جذابیت باالیی برای 
سرمایه گذاران داشــته اند و چند 
نمونه یونیکورن در بین آن ها ظهور 

کرده است.
اســتارت آپ کره ای Toss فعال 
در حــوزه  فیــن تــک )خدمات 
مالــی( در جریــان جدیدتریــن 
دوره  جذب ســرمایه  خــود، ۸0 
میلیون دالر سرمایه  جدید کسب 
کرد. ایــن دوره  جذب ســرمایه با 
همکاری شــرکت های آمریکایی 
 Ribbit و Klein Perkins
Capital اجرا شد. شرکت هایی 
 Altos Ventures، همچــون
 Bessemer Venture
و   Partners، PayPal
 Qualcomm Ventures
و چنــد ســازمان دیگــر در این 

سرمایه گذاری شرکت کردند.
دوره  جــذب ســرمایه  اخیــر 
استارت آپ Toss، ارزش آن را به 
۱.2 میلیارد دالر می رساند. به  بیان  
دیگر، این استارت آپ جدیدترین 
یونیکورن حــوزه  فین  تک و اولین 
یونیکورن فین تک کــره جنوبی 

محسوب می شود. 
اســتارت آپ تاس کار خــود را با 
سرویس های پرداخت نقطه به نقطه 
شــروع کــرد و به مــرور خدماتی 
را همچون بیمه، ســرمایه گذاری، 
حساب های پس انداز، مدیریت اعتبار 
و پیش خوانی برای نظارت و مدیریت 
دارایی ها توسط کاربران ارائه کرد. 
این شرکت با همکاری دیگر فعاالن 
حوزه  مالی حدود ۱0 میلیون کاربر 
ثبت  شده دارد. به بیان دیگر، خدمات 
آن ها به حدود 20درصد از جمعیت 

کره جنوبی ارائه می شود.
ســرمایه  جدید جذب شــده، در 
اســتارت آپ تاس به منظور بهبود 
فناوری هــای موجــود و جــذب 
 مشــتریان جدید هزینــه خواهد

 شد. 
به عــالوه، برنامه هــای همکاری با 
سازمان های مالی بیشتر به منظور 
توســعه  بــازه  خدمات نیــز جزو 
برنامه های مدیران این استارت آپ 
اســت. قطعــا توســعه  بــازار به 
اســتارت آپ کره ای کمک خواهد 
کرد تــا در فضای شــدیدا رقابتی 
خدمات مالی، حضور جدی داشته 
 Toss باشد. از رقیبان استارت آپ
می توان به KakaoPay اشاره 
کرد که غولی همچون علی بابا را در 
فهرست سرمایه گذاران و پشتیبانان 

خود دارد.
ارائه  همزمان و یکپارچه  خدمات 
مالی در یک سرویس، روندی است 
که اکثرا در اروپا مشاهده می شود. 
به هرحــال، به نظر می رســد مدل 
مذکــور در حال توســعه به دیگر 
مناطق جغرافیایی جهان هم باشد. 
تاس تصمیم دارد تا خدمات خود را 
در داخل کره  جنوبی توسعه دهد اما 
مناطقی پرظرفیت همچون جنوب 
شرق آسیا )خصوصا ویتنام( را نیز 
در برنامه ریزی های استراتژیک خود 

لحاظ می کند.
سرمایه  آمریکایی که به شرکت های 
فین تک کره جنوبی سرازیر می شود، 
در توســعه و تکامل اکوسیســتم 
مذکور در کشــور کمــک خواهد 
کرد. اگرچه کــره  جنوبی موفق به 
معرفی اولین یونیکــورن خود در 
حوزه  فین تک شد اما هنوز پشت سر 
رقبایی همچون هند و چین حرکت 

می کند. 

زومیت
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The complex is located in the bazaar 
area to the northeast of Maydan-i 
Kamal al-Malik. It is built behind the 
shops on the covered bazaar street 
known as Bazar-i Khayyat’ha (Tailor’s 
Bazaar), which branches from the 
Bazar-i Miyan’chal at a domed 
intersection in front of the Amin 
al-Dawla Caravanserai. It has two 
entrances leading from the bazaar 
street onto vestibules. The main 
entrance is at a corner where the 
northeastern-running street turns 
at a right angle to run northwest, 

and then takes another right turn to 
resume its northeasterly direction. 
This entrance portal leads through 
a short hall onto a domed entrance 
vestibule, which takes the form of 
a rectangle with angled corners. 
Straight ahead, on the northeastern 
wall of the vestibule, is a passage 
that leads onto the timchah. On the 
southeastern wall is a passage leading 
to the saray. Opposite the passage 
leading to the saray (northwestern 
wall). is a deep chamber. Each of the 
four angled corner walls also gives 
onto a chamber. 
The timchah to the northeast of the 
entrance vestibule is a rectangular 
room with angled corners. Three 
vaults cover this rectangular space, 
with the central vault being the 
largest and most ornate. All three 
have apertures that allow light in, and 
the ceiling is decorated with a nearly 

three-dimensional type of geometric 
strapwork known as yazdi-bandi. The 
rooms around the timchah are placed 
higher, overlooking the centrals pace 
through windows and balconies. They 
are accessed through small corridors 
that lead onto pairs of rooms. Two 
hallways lead off the central space on 
its northwestern side, one connecting 
the timchah to the bazaar street, 
which has wrapped around the 
exterior of the complex, and another 
leading onto more rooms.
The saray is an open court, also in 
the form of a rectangle with angled 
corners, and rises two stories. It 
is placed at a lower level than the 
remainder of the complex and is 
accessed via a flight of stairs leading 
from the hallway off the entrance 
vestibule. Rooms opening onto the 
courtyard from both levels surround 
the central space.

Timchah-I Bakhshi: Commercial 
Complex within the Bazaar of Kashan

Jolfa preserved its 
Christian-Islamic 
architecture

Fereydoonshahr ski resort 
to be internationalized
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Turan 
Posht: 
A High, 
Historic 
Village in 
Iran

Turan Posht 
(also known as 
Turam Pusht), is a 
village in Dehshir 
rural district, 
Taft county. It is 
located 60 Km 
southeast of Taft. 
The village is 5000 
years old.
Turan Posht is 
the most ancient 
village of Yazd 
Province which 
is attributed to 
Turandokht, one 
of the kings of 
Sasanid Empire 
and the daughter 
of Khosrow 
Parviz.

Among the 
monuments of 
the village are two 
domed shrines, 
namely, Sheikh 
Joneyd at Ibn Abi 
Taher graveyard, 
and Chehel 
Dokhtaran.
There are 
b e a u t i f u l 
tombstones in the 
village graveyard 
inscribed with 
Kufic calligraphic 
script.
Jame’ Mosque, 
Pir-e Morad, Tomb 
of Seyed Gol-e 
Sorkh, Qadamgah 
attributed to Ali 
ibn Musa al-Reza, 
a watermill, a 
great castle, 
c a r b o n a t e d 
spring, several-
thousand-year-
old cemetery 
with ancient 
inscriptions, Jinn 
castle, Mirab’s 
house, Takht-e 
Rostam (Rostam’s 
T h r o n e ) , 
historical caves 
and many 
more are other 
attractions of 
Turan Posht 
village.
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In Jolfa neighborhood, in addition to churches 
and bells, the architectural style of houses is 
different from other parts of the city as some 
of them include tile works with Armenian 
inscriptions.
“Jolfa neighborhood is like a distinguished 
region in the heart of beautiful Isfahan; this place 
has old pavements and unique architecture. It 
is actually divided into big and small squares, 
Char-Su, Gharakel, Hakoopjan, Sang Tarashha, 
Tabrizis, and Iravanis, that now only Tabrizis 
and Iravanis neighborhoods have Armenian 
inhabitants,” Shokooh Sadat Arabi Hashemi, the 
author of the book “Armenians of New Jolfa in the 
Safavid era” said.
Pointing to David House in Jolfa, she continued, 
“This house is one of the monuments remained 
from the Safavid era that some changes have 
been done in the southern part of this house 
during the Qajar dynasty; two rooms and one 
covered iwan have been added.”
Referring to Sukias House as one of the famous 
houses in this district, which is located in 
Tabrizis neighborhood, she added, “A two-story 
hall was built in the middle of the main building. 
There is a small octagonal stone pool in the 
middle of this hall that porches in two-stories 
have been constructed around it. Miniature 
paintings can be seen inside the niches and 
porches from the Safavid era; these paintings are 
made artistically with the style of Reza Abbasi.”

“We are trying to receive an international license for 
Fereydoonshahr ski resort to host the international 
competitions,” the head of ski board of Isfahan province 
said. 
 “Concerning the good amount of snowfall in 
Fereydoonshahr situated in the Zagros mountain 
range, ski resort of this county has launched since two 
weeks ago, and many ski enthusiasts have welcomed it,” 
Mahmood Yasliani said.
Pointing to holding the national championships in 
Fereydoonshahr ski resort, he noted, “This year we 
will host the provincial championships, multilateral 
competitions, national championships of men’s Alpine 
skiing, and junior national snowboard competition for 
all age and probably for women as well; of course holding 
the women’s competitions is uncertain and depends on 
the number of female skiers.”
“Generally, we will certainly hold all the competitions 
and training programs, coaching courses, and improving 
the level of trainers’ knowledge, that we couldn’t hold 
them last year due to the low amount of snowfall,” he 
added.
“Holding a talent contest for children aged 6 to 12 
years old in Freydoonshahr and Afous ski resort is one 
of the most important programs of the province’s ski 
association board; the first phase has been carried out 
in two parts of girls and boys, and the next phase which is 
specialized to snow skiing will be started at the first days 
of January, so that talented people will be identified for 
the national championships,” he continued.
“Currently, Fereydoonshahr ski resort doesn’t have an 
international license, but we are trying to receive it. If it 
happens, hosting the international ski competitions will 
be put on the agenda of the board,” he also said.

The Timchah of Bakhshi is a commercial complex 
within the bazaar of Kashan. It includes a timchah, 
or vaulted space onto which shops open, and a 
saray, or guesthouse. The complex takes its name 
from Hajj-Husayn Bakhshi who commissioned the 
construction of the space. 

The timchah to the 
northeast of the 
entrance vestibule 
is a rectangular 
room with angled 
corners.

Khonsar, in which Khon means: a source 
of expansion of water. Originally it meant: 
sofreh: a large, usually ornamented piece 
of beautiful cloth spread on a table or 
floor with various foods on for each meal 
of the day; and sar means a place full of 
some particular thing. While Khan means 
the head of a tribe, it may, also, be used as 
title of respect. Khavansar is a city in and 

the capital of Khvansar County, Isfahan 
Province, Iran. At the 2006 census, its 
population was 20,490, in 6,019 families.
The name Khansar comes from the 
Avestan language. Khun means spring and 
sar means place, so khansar means place of 
the spring. The Khunsari (Khwanshari): a 
northwestern Iranian language is spoken 
in the city as well as Judeo-Khu nsari: 
a Judæo-Persian language spoken in 
Khansar and elsewhere in the far-western 
Isfahan Province, of western Iran. The 
population include Khansaris and Judæo-
Khunsaris.
History
According to existing historical evidence, 
the city is over 2000 years old, it has been 
in existence since the Sassanid Empire 
(226 - 651). Khansar has been a scientific 
and educational center since the time of 
the Safavid dynasty and many great Shi’ite 
scholars were educated there. Khansar has 
been a centre for training thinkers, poets, 
and especially theologians, for centuries.
Attractions
Khansar is famous for its honey and 

flower-filled gardens. There is a great 
profusion of fruit, the apples yielding a 
kind of cider which, however, does not 
keep longer than a month. Khansar has 
famous hand-woven rugs called Weis in 
polygonal shapes. The most important 
places worth seeing in this city are: Hot 
springs and Mineral waters in Golestan 
Kooh, Sar Cheshmeh park, Cheshmeh 
(Spring) Omid, east of Khansar, The 
Zoroastrian temple in Tir Kooh, Baba 
Pir, Baba Mohamed Castle, Shahzadeh 
Ahmad, Jame mosque, House of Abharis 
and Mariam Beygom school in Khansar 
city. Golestan kooh is a beautiful place 
to visit in the Spring, with a profusion of 
Fritillaria imperialis flowers. Hiking and 
skiing ih the nearby mountains is very 
popular.
Khansar River
Khansar River comes from the mountains 
of Khansar and after entering Golpayegan 
field connects to Ghamrood, and becomes 
known as “Kharghab”. This river is 23 km 
of Khomein east, near “Golha Gard” will 
reach to the Khomein River.

Khvansar ,Its Honey 
and Flower-Filled 
Gardens
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Iran produced 29.64 million tons 
of iron ore concentrate in the 
first eight months of the current 
fiscal year (March 21-Nov. 
21), to register a 19% growth 
compared with last year’s 
corresponding period.
According to the Iranian 
Mines and Mining Industries 
Development and Renovation 
Organization’s latest report, 
Golgohar Mining and Industrial 
Complex accounted for 10.6 
million tons of the total output, 
followed by Chadormalu Mining 

and Industrial Complex with 6 
million tons, Iran Central Iron 
Ore Company with 3.55 million 
tons and Middle East Mines and 
Mining Industries Development 
Holding Company with 3.34 
million tons.
Other producers were 
Goharzamin Iron Ore Company 
with 2.96 million tons, Opal 
Parsian Sangan with 1.93 million 
tons, National Development 
Company with 914,447 tons and 
Jalalabad Iron Ore Complex with 
325,144 tons.

US 
pressure 
more on 
Iran’s oil 
products 
rather 
than crude 
oil
US pressure 
more on Iran’s oil 
products rather 
than crude oil
Iran Oil Minister 
Bijan Zangeneh 
has indicated 
the heavy US 
pressure on 
Iran’s sales of 
oil products, 
and the effects 
of sanctions on 
the country’s 
“gas plans” with 
Pakistan.
“The threats 
against OPEC 
have partly 
foreign and 
domestic origins. 
The current 
trend in the 
market indicates 
that the OPEC’s 
positive move 
on cutting the 
oil output was 
accepted,” the 
minister said.
He described 
the recent OPEC 
meeting as being 
‘under serious 
US pressure’, 
and said that the 
major pressure 
against Iran was 
inflicted by two 
n e i g h b o r i n g 
countries.
“If we would 
have agreed 
with the cut in 
p r o d u c t i o n , 
600,000 barrels 
of crude oil 
would be 
reduced from our 
production, but 
through Iran’s 
p e r s i s t e n c e , 
the country was 
exempted from 
the OPEC output 
cut plan,” he said.
Z a n g e n e h , 
further speaking 
about the US 
sanctions, said 
the pressure was 
more on the oil 
products than 
crude oil.
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Iran’s Iron Ore Concentrate, Pellet, 
DRI Output See Solid Growths

After years of negotiation, Iran has 
awarded the development project of 
this port to India, and the South Asian 
country committed $500 million to build 
two new berths in this port.
However, after the US reimposed 
sanctions on Iran in November, 
the future of many Iranian projects 
including Chabahar port were 
shadowed by the consequences of the 
sanctions.
But following several rounds of 
negotiations and discussions with New 
Delhi, the US administration finally 
exempted the Chabahar project from 
the sanctions.  
The new improvements around this 
important port intrigued the Tehran 
Times to pay a visit to Chabahar and 
conduct an interview with Behrouz 
Aghaie, the director general of Ports 
and Maritime Department of Sistan-
Baluchestan Province (where Chabahar 
lies). What follows is the gist of the 
interview with the official.
An introduction to Chabahar port and 
development project
Chabahar has two main ports, Shahid 
Kalantari port and Shahid Beheshti port. 
Shahid Kalantari port’s development 
has been finished in 1983. However, the 
development project for Chabahar’s 
Shahid Beheshti port is planned to be 
implemented in five phases of which 
the first phase was started in 2007 and 
due to financial problems resulted from 
US’s first round of sanctions on Iran the 
project was almost halted until 2016 
in which the sanctions were lifted over 
Iran’s economy.
“In May 2016, Iran, India and 
Afghanistan signed a trilateral transit 
agreement in Tehran, a part of which 
is dedicated to Chabahar port’s 
development project.” Aghaie said.
India for long, has been negotiating with 
Iran for cooperation in development 
of this important port. Since through 
Chabahar port India can bypass Pakistan 
and transport goods to Afghanistan and 
Central Asia, while Afghanistan can get 

linked to India via sea.
At the time, Indian Prime Minister 
Narendra Modi announced that New 
Delhi would be investing $500 million in 
the strategic port.
Then during the visit of the Iranian 
president to India in February 2018, 
the lease contract for Shahid Beheshti 
Port-Phase 1 was signed between Iran’s 
Ports and Maritime Organization (PMO) 
and India’s Ports Global Limited (IPGL).
Aghaie noted that after settlements, 
the Indian party has chosen an 
Iranian company to cooperate in the 
development project.
“They held a tender in which various 
Iranian candidates attended and in the 
end a company named Kaveh Group 
was chosen as the Iranian partner in this 
project”, he mentioned.
According to the official, technology 
transfer is an important part of the deal 
with the Indian side and in this regard 
most of the work force which is going to 
be employed for this project are going 
to be from Iran and the Indian side is 
also committed to transfer port related 
knowledge and technology into the 
country.
Aghaie further mentioned the progress 
of the Shahid Beheshti Port Phase 1 so 
far, saying, “During this phase over 203 
hectares of land has been reclaimed, 
construction of three multi-purpose 
berths with a total length of over 1700 
meters is completed, and over 15.5 
million cubic meters of dredging has 
been executed which creates 16.5 
meters of depth for berthing of vessels 
with even highest drafts.”
“We have also constructed a 1470-meter 
breakwater tail to make it completely 

safe for vessels to berth during monsoon 
season,” he added.
Asked about the equipment and 
machinery, the official explained that 
near €60 million worth of equipment, 
mobile cranes, towers and pneumatic 
ship unloaders, lifts and tractors 
have been purchased and they have 
been operated during the phase 1 of 
development project, most of which 
have been bought from renowned 
European companies including those 
from Germany and Finland and some 
are supplied by Iranian Machin Sazi Arak 
Company. 
Role of private sector
Speaking about the role of the country’s 
private sector in this project, Aghaie 
stressed the importance of this sector’s 
presence in Chabahar development 
saying, “The Ports and Maritime 
Organization has so far invested over $1 
billion in Chabahar development project 
and this has made the private sector to 
see the importance of this port for the 
country’s economy and made them to 
come forward.”
“They need to come forward and we 
always welcome them and support 
every company that is willing to 
cooperate with us in making this port 
what it is deserved to be”, he underlined.
According to Aghaie, since the beginning 
of the current Iranian calendar year 
(March 2018) the private sector has 
invested over 450 billion rials (near 
$107 million) in the first phase of 
developing Shahid Beheshti port and 
he expressed hope that another $105 
million will also be attracted by the end 
of the current Iranian calendar year 
(March 2019).

Saffron exports value up by 
46% in first 8 months
 Iran’s exports of saffron have registered a 46 
percent increase in the first eight months of 
the current Iranian year (Mar. 21 – Nov. 21) as 
compared to the same period last year, according 
to deputy head of the National Saffron Council.
Deputy head of the National Saffron Council 
Gholam Reza Miri told Mehr News correspondent 
on Saturday that 152.6 tons of saffron valued 
at $240 million were exported from Razavi 
Khorasan province in the first eight months of 
the current Iranian year corresponding to Mar. 
21 – Nov. 21, 2018.He added that the figures show 
a 32.46 percent increase in terms of weight and 
46 percent increase in terms of value compared 
to the same period last year.He maintained 
that Razavi Khorasan province shares about 
90 percent of Iran’s total saffron exports.Miri 
stressed that the price of saffron, after having 
gone through severe fluctuations, has now 
stabilized.
He further added that saffron producers were 
satisfied with the status of this year’s production.

Iranians’ international trips 
down by half in 2018
The number of Iranians travelling abroad 
dropped from over 10 million last year to nearly 
5 million in the first seven months of the current 
Iranian year (Mar. 21 – Oct. 22), according to 
deputy director of tourism organization.
Vali Teymouri, the deputy director of the Cultural 
Heritage, Handicrafts and Tourism Organization, 
said Saturday that 4,704,509 Iranians traveled 
abroad in the first seven months of the current 
Iranian year (Mar. 21 – Oct. 22), which shows 
a significant drop compared to the number of 
travels registered for the corresponding period 
last year, which amounts to 10,524,952.
He said the destinations were mostly to 
pilgrimage sites, countries of transit, or cheaper 
countries to visit. The most visited countries from 
March to October were Iraq, Turkey, UAE, Georgia, 
Germany, Qatar and Saudi Arabia.
According to the latest reports by travel agencies, 
Iranians’ international trips this Autumn were 
heavily affected by increased rate of departure 
tax, foreign currencies, and plane tickets, 
dropping by 33% compared to the same period 
last year.

Home Construction Loans 
for Rundown Urban Areas
EghtesadOnline: Major Iranian home builders 
operating in rundown urban districts can now 
receive up to 1.1 billion rials ($10,000) in loans 
from the state-run Bank Maskan, also known 
as the Housing Bank, as per the government’s 
new policy to shift the focus of major builders to 
distressed urban areas and informal settlements.

In southeastern Iran, on the Sea of Oman, there is a 
port city called Chabahar which is the home for Iran’s 
only oceanic port. Due to its strategic geographical 
positioning, Chabahar port holds a great significance 
for Iran both politically and economically.

Chabahar port, Iran’s winning card 
in trade with South Asia, CIS

news

By: Ebrahim Fallahi

Iran Commerce Chamber 
Urges Speedy Implementation 
of SPV
Iran-Finland relations vis-a-vis US sanctions regime, 
cooperation between the Iranian and European small- 
and medium-sized enterprises, the Joint Comprehensive 
Plan of Action and a planned special purpose vehicle 
(SPV) were the main topics discussed by a European 
delegation in Tehran.
Visiting chairwoman of the European Parliament’s 
delegation for relations with Iran, Tarja Cronberg, who 
has also served as Finland’s labor minister, and Iran 

Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture 
President Gholamhossein Shafei, held a wide-ranging 
talks on Tuesday. 
The two sides highlighted the importance of the speedy 
implementation of SPV, the special payment channel 
created by Europe as part of its efforts to keep trade 
flowing with Iran in defiance of US sanctions, ICCIMA 
reported on its website.
“SPV would help solve a number of financial problems 
Iran is currently dealing with,” Financial Tribune quoted 
Shafei as saying.
“Iran is optimistic about SPV. However, the European 
countries need to make the final decision fast and 

set a date at which this 
financial system would be 
activated.”   
On Monday, the European 
Union’s foreign policy 
chief said the SPV could be 
in place by the yearend.
The European Union 
wants SPV to help preserve 
the economic benefits for Iran 
promised by the 2015 nuclear deal 
with world powers, from which US President Donald 
Trump withdrew in May.

The new 
improvements 
around this 
important port 
intrigued the 
Tehran Times 
to pay a visit 
to Chabahar 
and conduct an 
interview with 
Behrouz Aghaie, 
the director 
general of Ports 
and Maritime 
Department 
of Sistan-
Baluchestan 
Province (where 
Chabahar lies). 
What follows 
is the gist of the 
interview with 
the official.



Iran owns strongest helicopter 
fleet in ME: Army Aviation chief
Commander of Iran Army Aviation Second Brig. 
Gen. Yousef Ghorbani said Sat. that the Islamic 
Republic is in possession of the “strongest” and 
“biggest” helicopter fleet in the Middle East.
The Commander of Islamic Republic of Iran 
Army Aviation, commonly known as Havaniruz, 
made the remarks in a specialized conference 
on helicopter parts manufacturing industry 
held at Havaniruz HQ on Saturday.
Second Brig. Gen. Yousef Ghorbani added 
that the US sanctions on Iran requires the 
Army Aviation to be all the more prepared and 
equipped to defend the country’s airspace 
against regional and trans-regional threats.
He stressed that a strong and capable parts 
manufacturing industry is needed for the 
development of the country's helicopter fleet.
He further noted that Army Aviation is 
constantly monitoring hostile countries 
in order to be prepared for any potential 
confrontation, adding that Havaniruz seeks 
to use the knowledge and expertise of elites 
and knowledge-based companies for the 
manufacture of helicopters and parts for the 
defense industry.
According to Deputy Coordinator of Islamic 
Republic of Iran Army Ground Forces, Ali 
Jahanshahi, who was also present at the 
conference, a newly-established industrial 
unit at Havaniruz, called ‘Ya Ali’, manufactures 
over 1,500 different types for helicopters in the 
Army Aviation fleet.
Dialogue, only solution to 
Persian Gulf crisis: Qatar’s 
Emir
The Emir of Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, 
emphasized in his Saturday speech at the open-
ing of Doha Forum 2018 that the only solution 
to the crisis among Persian Gulf Arab states is 
dialogue.
According to Al Khaleej Online News Website, 
at the opening ceremony of the international 
event bringing together leaders and officials 
from different countries, Emir of Qatar referred 
to the siege of Qatar by Saudi Arabia, the United 
Arab Emirates And Bahrain, saying Doha’s 
approach towards the Persian Gulf crisis has 
not changed and other countries should stop 
interfering in its internal affairs.
He regarded the issue of Palestine one of the ma-
jor regional challenges, adding conflicts have 
given rise to the formation of organizations 
which pay no heed to human rights.
He went on to say crack down, double stand-
ards, and human rights violations pose a threat 
to humanity and due to technology advance-
ment, one can’t deny the truth.The two-day 
forum will revolve around security, peace, me-
diation, economic pickup and regional develop-
ments.The future of energy will be the crux of 
the summit. Policy-making and its implications 
for nations will also be examined.

Iran, Qatar Voice Support for Regional 
Security, Stability

Iranian Foreign minister 
Zarif, who is heading a 
high-ranking delegation 
to Doha to participate 
in the two-day Doha 
Forum 2018, met 
with Qatar's Foreign 
Minister Mohammed bin 
Adbulrahman Al Thani 
today in the morning.
Broadening and 
deepening bilateral 
relations between 
the two neighboring 
countries was atop the 
agenda of bilateral talks 
between the two senior 
diplomats.
Zarif and Al Thani also 
voiced their respective 
countries’ strong 
support for the latest 
progresses made in 
Yemeni peace talks in 
Sweden, adding that 
Tehran and Doha are 
after strengthening 
security and stability in 
the region.
In a related front in early 
October, an economic 
delegation left Iran 
for Qatar to meet with 
Qatari officials and 
businessmen and 
discuss ways to further 
develop bilateral 
economic relations.
The Head of Bushehr 
Province Industry, Mine 
and Trade Organization 
Hossein Hosseini 

Mohammadi broke the 
news adding that the 
Iranian delegation is 
comprised of private-
sector entrepreneurs 
and state officials.
According to Hosseini 
Mohammadi, the visit 
aimed at bolstering 
commercial relations 
with Qatar and resolving 
problems relevant to 
business between the 
two countries.
He added that increasing 
non-oil exports from 
the Southern province 
of Bushehr to Qatar 
and clearing barriers 
obstructing trade 
between Iran and Qatar 
are atop the agenda of 
the trip.
Hosseini Mohammadi 
noted that recent 
developments in the 
foreign relations of Qatar 
including the imposition 
of economic sanctions by 
some Persian Gulf states 
against it, has given way 
to Iran for broadening 
political, economic and 
commercial relations 
with it.
Over the past six months, 
more than 36,000 tons of 
goods worth 57$ million 
have been exported from 
Busheher to Qatar, he 
further recounted.
He went on to say 

Bushehr has abundant 
potential to export 
minerals, such as cement 
and clinker, fishery, 
date palms, and other 
products to Qatar.
He concluded that the 
trip is expected to 
improve exports from 
Bushehr to Qatar, with a 
boom in trade relations 
between the two sides.
A report released 
by Iranian Customs 
Administration in June 
showed that Iran had 
exported 216.585 tons 
of goods worth 47.666$ 
million to Qatar during 
the first two months of 
the current Iranian year 
(March -2018 ,21May 
2018  ,21), showing a 
considerable growth in 
terms of value.
"Iran's export to Qatar 
increased five-fold times 
as compared with last 
year's corresponding 
period," the latest 
statistics of Iran's 
Customs Administration 
on foreign trade showed.

It noted that the amount 
of Iran’s exports to Qatar 
during the first two 
months of the current 
year compared to the 
same period last year 
had been increased by 64 
percent and 435 percent 
in terms of weight and 
value, respectively.
Saudi Arabia and its 
allies, including the 
UAE, Bahrain and Egypt 
severed ties with Qatar 
in early June 2017 over 
charges that it supports 
terrorism. They have 
accordingly imposed 
a land, sea and air 
blockade against Qatar 
thus leaving only a sea 
and air corridor open 
with Iran.
This created a rise 
in Iran’s exports – 
particularly fruits and 
vegetables – to Qatar 
over the past months. 
Iran has also become a 
corridor for exports of 
other countries to the 
blockaded Persian Gulf 
state.

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif and 
his Qatari counterpart Mohammed bin Adbulrahman 
Al Thani, in a Saturday meeting in Doha, voiced their 
countries’ strong support for bolstering security and 
stability in the region.

Director General of Georgia’s 
customs stressed the Georgian 
government and people respect 
Iranian people and that serious 
efforts have been made to perform 
regulations in compliance with Iran’s 
culture, tradition, and religious 
values.
Mamuka Jangulashvili, during a 
meeting with Iran’s Ambassador 
to Georgia Javad Ghavam-Shahidi, 
said that the two countries need to 
cooperate so that Iranians can enter 

Georgia in a positive atmosphere 
and return home with pleasant 
memories. Jangulashvili expressed 
Georgia’s willingness to expand 
collaborations with Iran and 
finalizing the recent agreements 
signed between the two countries. 
He also added that in order to 
adapt to European regulations, the 
Georgian customs law will go through 
extensive changes in 2019. 
He said that the changes will 
include all the countries and further 

information will be released soon. 
The Georgian official went on to 
refer to the country’s import of 
construction materials from Iran and 
said that any imports will be subject 
to standard and valid certificates. 
Shahidi, for his part, emphasized 
on following up the difficulties 
that Iranians had faced recently 
while entering Georgia and urged 
respecting Iranian religious and 
cultural values. 
He pointed to the mounting trade and 

economic 
ties between the two 

countries and highlighted the 
importance of timely and accurate 
information dissemination on 
changes in customs law. 

Tbilisi respecting Iranian nationals: Georgian official

report
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Moscow will continue to 
defend interests of Tehran 
as its strategic partner in 
the international arena, 
a special envoy of the 
Russian president told 
the Islamic Republic News 
Agency (IRNA) during a 
recent interview in the 
Russian capital.
Iran is Russia’s historical 
partner, said Ramazan 
Abdulatipov, Special Envoy 
of the Russian President 
for Humanitarian and 
Economic Cooperation 
with the Caspian States.
Russians have good ties 
with Iranians, and the 
heads of state of the two 
countries enjoy very 
good relationship as well, 
said Abdulatipov, adding 
that there are many 
possibilities for promoting 
bilateral cooperation 
between the two nations.
He further said that 
his country and Iran 
cooperate in oil, gas and 
economic issues.
Trilateral coop-
eration between 
Iran, Afghanistan, 
Pakistan on fight-
ing drug traffick-
ing
 Iran, Afghanistan and 
Pakistan have agreed to 
find solutions to common 
challenges regarding drug 
trafficking.
At the concluding session 
of two-day tripartite 
meeting hosted by 
Ministry of Narcotics 
Control in Islamabad, 
the three sides agreed 
on various regional 
cooperation mechanisms.
These regional 
cooperation mechanisms 
included enhancement of 
regional response through 
information-sharing and 
planning and conducting 
d r u g - i n t e r d i c t i o n 
operations.
They also agreed regarding 
establishment of Border 
Liaison Offices, Radio 
Pakistan reported.
Earlier, Iranian President 
Hassan Rouhani in 
a meeting with the 
Speaker of Parliament 
of Afghanistan had 
said, “Tehran-Kabul 
relations are beyond 
neighbourliness and 
therefore, overcoming 
terrorism and 
establishment of 
security and stability and 
economic development 
in Afghanistan is very 
important for the Islamic 
Republic of Iran”.

Tehran, 
Moscow’s 
strategic 
partner in 
region: Russian 
aide
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by Iranian 
Customs 
Administration 
in June showed 
that Iran had 
exported 
216.585 tons 
of goods worth 
47.666$ million 
to Qatar during 
the first two 
months of the 
current Iranian 
year (March ,21 
-2018May ,21 
2018), showing 
a considerable 
growth in terms 
of value.

Iran hails ‘promising’ deal 
between warring Yemeni 
sides
Iran has hailed preliminary deals between 
Yemeni parties as "promising", expressing hope 
that they would prepare the ground for the next 
round of talks in order to reach a final agreement.
Foreign Ministry spokesman Bahram Qassemi 
on Thursday welcomed "positive confidence-
building measures" taken by the warring groups 
under the supervision of UN chief Antonio 
Guterres in Sweden.I said this on the crisis in 

Yemen in April 2015.
Today, after untold human suffering & 
war crimes by the Saudi coalition & its U.S. 
accomplices, & efforts to whitewash their crimes 
with absurd allegations against Iran, our four-
point plan still remains the only viable option. 
Guterres said Thursday the Yemeni parties had 
reached an agreement on a ceasefire in the Red 
Sea port city of Hudaydah, bringing the first 
round of the talks to a close.
The two sides agreed that the world body would 
play a “leading role” in Hudaydah which is 
currently controlled by the Houthis.

Qassemi referred to the deal on Hudaydah as 
a very important one, and praised the Yemeni 
parties for discerning the catastrophic situation 
which the impoverished country is going 
through.
“The agreement shows that the Yemeni 
groups participating in the talks have carefully 
and correctly understood the catastrophic 
situation of the innocent people of Yemen, 
and … have preferred the continued dispatch 
of humanitarian aid to their own interests,” 
he noted.He also expressed hope that the 
agreements would be implemented within the 

specified framework, 
paving the way for 
holding the next 
round of talks in the 
near future with the 
aim of clinching a final 
deal.
Qassemi highlighted the 
“constructive” role played 
by the Islamic Republic of Iran in facilitating the 
Yemeni-Yemeni talks in Sweden, saying Tehran 
made the contribution as part of its responsible 
approach toward regional crises.

 Delays in 
implementing SPV 
distorts Iran’s public 
trust in Europe
Head of Iranian Parliament’s Research 
Center Kazem Jalali, said that “Special 
Purpose Vehicle” (SPV) has not yet started 
operating, adding “owing to prolonged de-
lays in the operation of EU’s trade mecha-
nism, Iran’s public trust in Europe has 

been distorted.”
Unfortunately, EU was expected to put 
SPV in place sooner, however their long 
delays have distorted Iran’s public trust, 
Jalali told Mehr News correspondent on 
Saturday.
The member of the National Security and 
Foreign Policy Commission of Iranian 
Parliament added that “unfortunately, 
we have not heard any particular news 
regarding the operation and implementa-
tion of so-called Special Purpose Vehicle 
(SPV) to facilitate trade with Iran.”

In response to those who believe that set-
ting up EU’s financial mechanism is timely, 
Jalili said “Europeans have had enough 
time to put the so-called mechanism in 
place, and they have not yet fulfilled their 
obligations seven months after the US’ 
unilateral withdrawal from JCPOA.”
Iran and the EU are working on Special 
Purpose Vehicle (SPV), which will replace 
the SWIFT system and will allow to cir-
cumvent US sanctions against Tehran. The 
mechanism aims to keep trade flowing in 
case of US sanctions against Tehran. 



Chabahar port, Iran’s winning card 
in trade with South Asia, CIS

Iran's Imam Khomeini Port Sees 3% in Non-Oil Goods 
Throughput
 Close to 17.41 million tons of non-oil commodities were loaded 
and unloaded at Imam Khomeini Port in the southern Khuzestan 
Province during the first eight months of the current Iranian year 
(March -21Nov. 21) to register a %3 increase compared with last year's 
corresponding period.
According to Director General of Khuzestan Ports and Maritime Organization 
Adel Deris, 11.31 million tons of oil products were also handled in the port during 
the same period. He did not specify the year-on-year change in volume, the news portal of the 
Ministry of Roads and Urban Development reported.

Iranian researchers 
built a new home-made 
humanoid robot with 
the ability to move 
and carry objects in 
warehouses.
“The robot is applicable 
in warehouses in a 
way that we order the 
robot to take, carry and 
fetch a special object. 
It is also capable of 
finding a special object 
among other goods,” 
Mohammad Reza Ameri, 
one of the researchers at 
Islamic Azad University 
of Yazd city, told FNA on 
Saturday.
He added that the robot 
is equipped with an 
artificial intelligence and 
a camera to carry objects 
without any limitation in 
weight.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:32:03  
Noon call to prayer : 
11:58:56  
Evening call to prayer: 
17:18:40   

High: 13 ° c
Low: -3 c

5000 Rials

Iranian Scientists 
Manufacture 
Humanoid Robot 
for Warehouse 
Works

Dialogue, only 
solution to Persian 
Gulf crisis: Qatar’s 
Emir

US pressure more on 
Iran’s oil products 
rather than crude oil

Timchah-I Bakhshi: 
Commercial Complex 
within the Bazaar of 
Kashan
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Pointing to the GDPR which was implemented 
in the European Union member states in 
May, head of Iran Information Technology 
Organization said the final draft of the User 
Data Protection Bill has been written jointly 
by the ICT Ministry, the Judiciary Research 
Institute, and the influential Majlis Research 
Center.
The draft of the long-awaited bill was unveiled 
at the opening ceremony of the 24th round 
of Electronic, Computer, and E-Commerce 
Exhibition (Elecomp 2018) on July 28. Amir 
Nazemi said, “The draft has been revised since 
then,” the ICT ministry’s website reported.
At the annual exhibition ICT Minister 
Mohammad Javad Azari Jahromi introduced 
the bill in detail which aims to assuage users’ 
concerns about the shrinking privacy in 
cyberspace at the universal level. The first 
draft was introduced less than two months 
after the implementation of the GDPR, 
according to Financial Tribune.
Earlier in May and after the EU introduced the 
GDPR, Jahromi through his personal twitter 
account welcomed the measure and said Iran 
would soon do likewise. 
Unveiling the bill, he said, “Introduction of 
(effective) regulatory measures to protect 
users is becoming widespread across 
continents,” professing his commitment to 
push for similar safeguards in Iran.
Protecting Privacy
Echoing Jahromi’s earlier comments, Nazemi 
says, “Around the globe regulations have 
been introduced for preserving privacy. One 
example is the GDPR introduced in the EU. The 
new regulation has also been adopted in most 
non-EU countries.”
In addition to the bill, another mechanism is 
to be introduced in Iran for preserving users’ 
privacy regarding massive data collected by 

major online firms.
Personal data or behavioral information 
about a person gathered by online shopping 
websites can be employed by businesses for 
sending product advertisements and pushing 
ads based on users’ search history.
The wealth of information collected by 
major online companies can be analyzed and 
employed for targeted advertisement or sale 
schemes. Many consider such practices as a 
breach of individual privacy.
Nazemi is of the opinion that “To be able to 
protect user privacy, firms that have gained 
traction with the people must be obliged to 
meet special commitments.” 
As per the latest draft of the bill, Iran’s Cyber 
Police will be in charge of overseeing the 
economic performance of digital businesses.
Self-Imposed Sanctions!
Nazemi addressed another issue local online 
businesses have been struggling with for 
months and which has generally come to be 
known as “self-imposed sanctions”.
Over the past few months, and following 
the imposition of US sanctions, the Iranian 
economy has taken a hit and the array of 
tough restrictions have undermined the fast 
expanding e-commerce industry.
Nazemi is of the opinion that hurdles 
created by some local authorities have had 
a worse impact on the sector compared to 
the US hostility and its love for sanctions. 
Such hurdles are usually referred to as “self-
imposed sanctions” by economic experts, 
political analysts, and the local media.
He adds that blocking websites of online 
firms is the worst example of “self-imposed 
sanctions”, which “actually conveys to 
entrepreneurs not to enter the field of online 
business.”
In addition to sowing seeds of despair 
among the youth, such unwanted moves by 
authorities “also push Iranian online firms 
towards employing foreign online hosting 
services for their websites. By using foreign 
hosting services, if a firm’s website is blocked 
by local authorities the online platform can be 
accessed via a VPN,” he adds.

The health and sustainability of environment are 
the greatest concerns of modern humans, and is also 
considered as one of the world's challenges. In the 
current century, human life and the environment 
have been the subject to many changes and 
transformations due to the industrial achievements 
that come along the industrialization and new 
technologies.
Isfahan province is no exception in this regard, and 

more than 2,000 plant species and 900 animal species 
of this province have evolved so far; by continuing 
this process we may lose a major part of these 
environmental reserves in less than 20 years later.
Various programs regarding preserving plant and 
animal species will be held at the country level. 
Isfahan province has put some programs on the 
agenda to preserve the environment. Protecting the 
animal species in native habitats, preserving the areas 
that endangered species are living there, the constant 
effort of environment guards and experts to protect 
different species in the province are on the measures 
going to be taken.   
Treating injured animals is another important activity 
in this regard, and the main purpose of implementing 
this plan is returning injured animals to their native 
habitats.

The bill is part of wider reforms known as the 
Comprehensive Banking Bill aimed at overhauling 
the ailing banking system.
“CBI independence from government is the ‘punch 
line’ of the new central bank law” Mohammad Reza 
Pour-Ebrahimi was quoted as saying by Tasnim 
News Agency.  
Pour-Ebrahimi pointed to the positive effects of the 
bill on the economy saying that it has been finalized 
in the economic commission and will be debated 
in the chamber this week, according to Financial 
Tribune.A report released by the Majlis Research 
Center earlier had called for the regulator to strive 
for a more autonomous role in setting monetary 
policies and stabilizing the market.
The bill was sent to the Majlis in tandem with another 
bill named as the ‘Banking Reform Bill’ a year ago 
with the aim of updating banking regulations. 
It has undergone multiple modifications and 

revisions since and has created controversy among 
lawmakers.
Improving the independence of the CBI, enhancing 
monetary policymaking and enforcing CBI 
supervision over the money market are among its 
key goals.
Compound Interest Eliminated 
Parliament recently voted to eliminate compound 
interest on bank loans and deposits and the ratified 
bill was sent to Guardian Council – a body that 
ensures compliancy of laws with Sharia and the 
Constitution – Pour-Ebrahimi said. 
Compound interest is the addition of interest to the 
principal sum of a loan or deposit, or in other words, 
interest on interest. It is the result of reinvesting 
interest, rather than paying it out, so that interest in 
the next period is earned on the principal sum plus 
all of the accumulated interest of previous periods of 
a deposit or loan. 
This will make a sum grow at a faster rate than 
simple interest that is calculated only on the 
principal amount. “Previous compound interest 
law stipulated that if a borrower was granted a loan 
of say 1,000 points, they had to repay 4,000 points 
after four years “he said. In the new law, the initial 
contract is considered as the base for banks and 
repaying loan in the fifth or tenth year will be part of 
the initial contract. 

Iranian Government Finalizing User Data 
Protection Bill

Isfahan's Canine and Felidae in 
danger of extinction

Two issues of human fingerprints in wildlife 
and climate changes have led to increase in 
the number of endangered wildlife species; 
animals that our lives depend on the survival 
of them.

I ndependence of the Central Bank of Iran lies 
at the heart of a new set of regulations known 
as Central Bank Bill, says the head of the Majlis 
Economic Commission.

Drawing on EU’s General Data Protection Regulation 
(GDPR), Iran’s ICT Ministry has prepared a bill it calls 
‘User Data Protection’ that will soon be sent to the Majlis 
for ratification and become law.

A Bid for CBI Independence
“To be able to 
protect user 
privacy, firms 
that have gained 
traction with 
the people must 
be obliged to 
meet special 
commitments.”


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

