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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
     عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:  متاسفانه هنوز آب طبق وعده های داده شده برای کشاورزان از سد رهاسازی نشده و این خلف وعده های وزارت نیرو کشاورزان را 

نگران کرده است و احتمال واکنش آنها به این خلف وعده ها می رود که عواقب آن به عهده وزارت نیرو است.

قیمت 500 تومان

صبح دیروز کشاورزان خواستار احقاق حقابه خود از امام جمعه اصفهان شدند؛    

کشاورزانی که می خواهند صدایشان شنیده شود

بازار طال و سکه  97/9/25 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,350,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,470,0005,041,000جدید

1,780,0002,521,000نیم سکه

1,050,0001,441,000ربع سکه

640000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18302900488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار
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  به مناسبت 
روز حمل و نقل؛

نقلی از حمل ایران!

هر ساله 26 آذر ماه یعنی دقیقا 
 روز حمل و نقل، مســئوالن در 
مصاحبــه های خــود به گفتن 
آماری می پردازند که از دید ملی 
بسیار مهم اســت .آماری چون 
تعداد فرودگاه های کشور،میزان 
کیلومتر راه آهــن و جاده های 
آســفالت و حتی تعداد ناوگان 
شهری. هر چند این آمار ها بسیار 
مهم است  اما از دید مردم  الویت با 

مسائل دیگری است. 
مردم کاری ندارند به اینکه ما چند 
کیلومتر راه آهن یا چه تعدادی 
فــرودگاه داریم، آیــا راه آهن ما 
خصوصی اســت یا دولتــی، آیا 
طرح جامع حمل و نقل کشوری 
داریم یا نه، و هزارن سوال و آمار 
 دیگر. مردم فقط میزان خدمات را 
می بیننــد و رضایتمندی مردم 
 در نحــوه خدمات رســانی به 
آنهاست. نوع و کیفیت و قیمت 
خدمت و مســائلي از این قبیل 
براي مردم مهم است. خواه توسط 
بخش خصوصي ارائــه گردد یا 
دولتي . برای مردم فقط نتیجه کار 

مهم است .  ...

 دالرهای سوداگرایانه به بانک ها برگشت؛  

سناریوهای کاهش نرخ دالر 
در بانک مرکزی

طی روزهایی که دالر به کانــال ۹ هزار تومانی 
سقوط کرده بود، بسیاری از صرافی های غیر بانکی 
از خرید ارزهای خرد امتناع کرده و دالالن فرصت 
نقش آفرینی یافتند؛ اما دولت دالرها را از دست 

مردم جمع کرد.
در روزهای پایانی هفته گذشــته، نرخ دالر وارد 
کانال ۹ هزار تومانی شد و همین امر، سناریوهایی 
را در میان فعاالن اقتصادی و صرافان از نوع برخورد 

بانک مرکزی با مدیریت بازار ارز، مطرح کرد.
این بــاور بودند کــه دولت تــاش دارد تا با 
سیاســت تزریق و خرید ارز در بازار، کنترل 
را به دست گیرد و شرایطی را فراهم آورد که 
روند کاهشی بر بازار ارز از تداوم الزم برخوردار 

باشد، اما این حرکت به طور قطع،...

قیمت آجیل شب یلدا اعالم شد؛

 نرخ های فضای مجازی کاذب 
است

رییس اتحادیه خشکبار و آجیل قیمت آجیل شب 
یلدا را اعام کرد و گفت: امسال برای آجیل یلدا دو 

نوع قیمت گذاری انجام شده است.
مصطفی احمدی با بیان اینکه امسال برای آجیل شب یلدا 
دو نوع قیمت گذاری انجام شده است، گفت: این اقدام دو 

دلیل داشته، اول آنکه مردم راحت تر انتخاب کنند، ...

وی افزود: »مسابقه راننده 
حرفــه ای اتوبوس هــای 
شهری« به عنوان نخستین 
رویــداد در ایــن زمینه به 
شــمار می رود، هــدف از 
برگزاری چنین مسابقاتی 
افزایش دقت رانندگان است 
شــهروندان و مردم هم باید ببینند که 
چه کسانی هدایت حمل و نقل شهری 
را برعهده دارند تا بــا اطمینان خاطر و 
آرامش بیشتر سفری همراه با اطمینان 
داشته باشند. شهروندان باید بدانند آنان 
تجربه و فن باالیــی دارند و حتی دارای 
مدرک لیسانس و فوق لیسانس هستند.

شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: مسابقه 
راننــده حرفه ای اتوبوس های شــهری 
می تواند الگویی برای کســانی باشد که 
چنین نکاتی را در ســطح شهر رعایت 

نمی کنند.
نوروزی خاطرنشــان کرد: این مسابقه 
برای نخستین بار در ایران انجام می شود 
و شــاید در خاورمیانه این مسابقه میان 
رانندگان اتوبوس شــهری وجود ندارد، 
البته این مسابقه در برخی کشورها مثل 

کانادا و آمریکا برگزار شده است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه ما افتخار 
می کنیم رانندگانی با فرهنگ، با شعور، 
با تجربــه و دارای دانــش الزم در این 
عرصه فعالیت می کنند، گفت: کســانی 
که اتوبوس ها را می سازند تا در خدمت 
شهروندان باشــند، باید این مسابقه را 
ببینند تا اگر نقایصی در حرکت و اشکالی 
فنی در ساخت اتوبوس است، این نواقص 
و اشکاالت فنی را رفع کنند. این موارد 

از فواید و آثار مثبت این مسابقات است.
نوروزی با بیان اینکه  این برنامه ها طی 
۳۳ روز می تواند به رشــد سطح کیفیت 
خدمات رســانی در حــوزه حمل و نقل 
کمک کند اظهار امیدواری کرد: در این 
۳۳ روز و با اجرای بیــش از ۱۰۰ برنامه 
شاهد رشد و ارتقای سطح فنی، ترافیکی، 
حمل و نقــل و آموزش باشــیم، هدف 
ارتقای ســطح خدمات و جلب رضایت 
شــهروندان و تامین آرامش و آسایش 

آن ها است.

وی با اشــاره بــه بازدید از آسایشــگاه 
جانبازان و قول مناســب سازی اتوبوس 
مخصوص جانبازان گفت: خوشبختانه 
امروز این قول محقق شــده اســت. دو 
اتوبوس دیگر نیز در دست مناسب سازی 
برای معلوالن است و به گونه ای مناسب 
ســازی شــده که در بیرون از شهر هم 

خدمات ارائه کند.
شــهردار اصفهان افزود: در خرداد ماه 
سال گذشته ۵۰ دســتگاه اتوبوس نو و 
۳۰ دســتگاه اتوبوس بازسازی شده، به 
ناوگان اتوبوسرانی اضافه شد، امروز نیز 
۳۰ دســتگاه اتوبوس بازسازی شده به 
ناوگان حمل و نقل شهر افزوده می شود.

نوروزی خاطرنشــان کرد: اضافه شدن 
۱۱۰ اتوبــوس به نــاوگان حمل و نقل 
شهری کار بسیار خوبی است، اما نهضت 

همچنان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: ۳۰ دســتگاه اتوبوس 
بازسازی شده کمتر از سه میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون تومان هزینه در برداشته است، 
اما ۱۰ میلیارد تومان بهره اقتصادی دارد.

شهردار اصفهان اظهار امیدواری کرد: با 
ادامه این فعالیت ها شاهد ناوگان نو، بی 
نقص و عیب باشــیم که موجب کاهش 
آالینده ها شود، به طور حتم این فعالیت 
ها در کاهش آالینده هــا نقش موثری 
دارد، به خصوص در فصل سرما که میزان 
آالیندگی بیشــتر است همه باید تاش 
کنیم تا شهروندان از اتوبوس، تاکسی و 

مترو استفاده کنند.

نوروزی بــا بیان اینکه همه مســئوالن 
حوزه خدمات شــهری باید تاش کنند 
تا وضعیت مناسب تری نسبت به گذشته 
داشته باشیم، گفت: در روزهای ابتدای 
فعالیت خود در شــهرداری اعام کردم 
که تعداد مســافران مترو باید افزایش 
پیــدا کند و بــه ۱۰۰ هزار نفر برســد، 
امروز حداکثر بین ۴۰ تــا 6۵ هزار نفر 
از مترو اســتفاده می کننــد. بنابراین 
 سازمان اتوبوســرانی باید برای احداث
  ایســتگاه هــای اتوبــوس در کنــار
 ایستگاه های مترو برنامه ریزی کند؛ باید 
کاری کنیم تا از ظرفیت ایجاد شده برای 

جابه جایی مسافر استفاده شود.
 وی با بیان اینکه پایانه های دیگری باید 
به پایانه های شهر اضافه شود، خاطرنشان 
کرد: پایانه اندیشه، صمدیه و پایانه صفه 
این ها همــه باید به گونه ای باشــد که 
به مسافر برای رســیدن به مترو کمک 
کند تا بتوانیم با انتقال ۱۰۰ هزار مسافر 
از ســطح شــهر به زیرزمیــن وضعیت 
ترافیک و آلودگی را بهبود ببخشــیم و 
موجب امنیت و افزایش رضایت مندی 

شهروندان در سطح شهر شویم.
شــهردار اصفهان اظهار امیدواری کرد: 
بتوانیم کســانی را که از وســیله نقلیه 
 شــخصی یا تک سرنشــین اســتفاده
 می کنند به اســتفاده از مترو و اتوبوس 
ترغیب کنیم تا همه در شهری پاکیزه و 
در هوایی پاک زندگی کنیم و از داستان 

»آدم و هوا« خوب بهره ببریم.

آیین بهره برداری از پروژه های اتوبوسرانی اصفهان؛

نوروزی: کیفیت خدمات رسانی در حوزه حمل و نقل ارتقا می یابد

در روزهای ابتدای 
فعالیت خود در 

شهرداری اعالم کردم 
که تعداد مسافران 

مترو باید افزایش پیدا 
کند و به 100 هزار نفر 
برسد، امروز حداکثر 
بین 40 تا 65 هزار نفر 

 از مترو استفاده 
می کنند.

شهردار اصفهان گفت: برنامه های 33 روز حوزه حمل و نقل شهرداری می تواند به رشد سطح کیفیت خدمات رسانی در این حوزه کمک کند.
 قدرت اله نوروزی در آیین بهره برداری از پروژه های اتوبوسرانی اصفهان اظهار کرد: از تاریخ 26 آذرماه به مناسبت روز حمل و نقل تا 29 دی ماه به 

مناسبت روز هوای پاک اتفاقات و رویدادهای زیادی را در حوزه آموزشی، علمی و فرهنگی در سطح شهر شاهد خواهیم بود.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S



نقلی از حمل ایران!
ادامه از صفحه یک:

... البته این جریان فقط مختص مردم 
کشور ما نیســت و برای همه مردم 

جهان صدق می کند.
 - کمبــود ظرفیــت بلیــط های 
مقاصدی چــون مشــهد مقدس، 
تهران،اصفهان،و... دیگر شــهرهای 
پر جمعیت، گران بودن هزینه های 
حمل و نقل و نرســاندن خدمت به 
مــردم و کمــی کیفیــت خدمات 
از مشــکالتی اســت که هر روز در 
 ناوگان حمل و نقل ایران مشــاهده 

می شود.
تاخیــر، ایمنی پاییــن، بی نظمی، 
کثیفــی، پاســخگو نبــودن، عدم 
قابلیت اطمینان، فقدان پارکینگ 
خودرو کافــی و مناســب در مبدا 
ســفر، فقدان سیستم های مناسب 
 حمل و نقل درون شهری منتهی به
 ایســتگاه هــای راه آهــن و 
فــرودگاه هــا در مبــدا و مقصــد 
ســفر و ... و چندین مشــکل دیگر 
 کــه همگــی قابــل حل شــدن 

هستند. 
در کشــورهای اروپایی سال هاست 
قطار سریع السیر با سرعت بیش از 
200 کیلومتر در ساعت راه اندازی 
شده با احتساب این قطار ها مسیری 
چون اصفهان ، مشــهد را در عرض 
 4 الی 5 ســاعت مــی توانیم طی

 کنیم. 
در صورتی که برخی مواقع ما مجبور 
هســتیم این 4 الی 5 ســاعت را در 
فرودگاه منتظر بمانیم تا هواپیمای 
با تاخیرمــان آماده پرواز شــود که 
ســوار شــدن به آن و ســالم پیاده 
 شــدنش نیز ریســک 50 درصدی 

دارد!
امروزه ، حمل و نقــل جز زیر بنایی 
اقتصاد هر کشور محسوب می شود 
که تغییرات جزیــی درآن می تواند 
اقتصاد یک کشور را دچار تحوالت 

شگرفی بکند .
2۶ آذر، روز ملــی حمل و نقل ایران 
است. تعیین این روز به این مناسبت 
در سال ۱۳۷۶ به پیشنهاد وزارت راه 
و ترابری و برای آگاه ســازی جامعه 
با نقش و جایگاه بخش حمل و نقل 
در اقتصاد ایران، از ســوی شــورای 
 فرهنــگ عمومی کشــور صورت 

گرفت.
- برای یــک تجارت موفــق ، یک 
حمل و نقل موثر و موفق جزو اولین 
ارکان به حســاب می آید. تا جایی 
که از حمل و نقل  بــه عنوان موتور 
 توســعه و نیروی محرک توسعه یاد 
مــی کننــد. به نظــر می رســد 
 در کشــورهای توســعه یافتــه 
موفقیــت هــای راهبــردی در 
زمینه رشــد و توســعه اقتصادی، 
 مدیون ســرمایه گــذاری کالن در 
زیرساخت ها و تجهیزات حمل و نقل 
 و نیز توسعه مهارت های حمل و نقل 

بوده است. 
در همین چند روز گذشته خبرهای 
زیادی حاکی از دور زدن ایران توسط 
افغانستان به گوش رسید که نشان 
می داد افغانســتان توانسته بدون 
گذر از ایران توســط راه های آبی و 
زمینی به اروپا وصل شــود و مسلما 
این جریــان باعث رشــد صادرات 
محصــوالت افغانســتان خواهــد 
 شد و رشد کشــور را در پی خواهد 

داشت.
رقابــت در بازارهای بیــن المللی 
بــرای بــه دســت آوردن ســهم 
بیشــتر در تجــارت جهانــی، روز 
 به روز فشــرده تــر و پیچیــده تر 

می شود. 
بر همین اســاس برای کشور ایران 
رسیدگی به ناوگان حمل و نقل جز 
ضرورت محســوب می شــود و در 
صورت توجه نکردن به این موضوع 
به زودی کشورهای همسایه مجال 

رقابت را از ایران خواهند گرفت.

اقتصاد استان
02
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استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز در سال آینده
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان گفت: کمبود آب برای آبیاری فضاهای سبز شهری و درختان یکی 
از مشکالت منطقه ۱۳ در تابستان امسال بود، از این رو استفاده از پساب برای سال آینده در دستور کار 

این منطقه قرار گرفته است.
محمد شرفا اظهار کرد: در صدد هستیم با شرکت آب و فاضالب استان اصفهان قرارداد ببندیم و از فاضالب 

تصفیه شده شهر استفاده کنیم تا طراوت و سبزینگی درختان و فضاهای سبز منطقه حفظ شود.
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان با بیان اینکه لوله گذاری و قطره ای کردن فرایند آبیاری از ابتدای امسال 

انجام شده است، اظهار امیدواری کرد: در سال ۹۸ بخشی از نیاز آبی را با استفاده از پساب تامین و گام بلندی در 
راستی حفظ فضای سبز برداشته شود. وی با بیان اینکه منطقه ۱۳ در بلند مرتبه سازی جزء مناطق فعال شهر اصفهان 

است، گفت: هر چند شرایط اقتصادی انگیزه ساخت و ساز را کاهش داده است، اما خوشبختانه با ارائه بسته تشویقی، شرایط ساخت و ساز در 
این منطقه نسبت به سایر مناطق شهر خوب بوده است. شرفا تاکید کرد: تالش می کنیم مسیر صدور پروانه را برای انبوه سازان و سرمایه گذاران 
آسان کرد و فارغ از بسته های تشویقی مشکالت احتمالی آنها را در کمترین زمان ممکن برطرف کنیم؛ تا کنون جلسات زیادی با معاونت 

شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان برگزار کردیم تا به لحاظ شهرسازی خواسته های بحق انبوه سازان رفع شود.

عدم پیگیری و اجرا 
نشدن مصوبات دولتی 
مانند مصوبات شورای 

عالی آب، شورای 
هماهنگی زاینده رود 
و شورای امنیت ملی 

در مورد تخصیص آب 
به کشاورزان و احیای 

زاینده رود، کشاورزان 
را به دولت و وزارت نیرو 
بی اعتماد کرده و برای 
برگرداندن حق آبه به 
زاینده رود، خود وارد 

عمل شده اند. 

صبح دیروز کشاورزان خواستار احقاق حقابه خود از امام جمعه اصفهان شدند؛    

کشاورزانی که می خواهند صدایشان شنیده شود

صبح دیروز، جمعی از کشاورزان شرق اصفهان همزمان با 
حضور نمایندگان استان در دفتر امام جمعه اصفهان، در 
این مکان حضور یافته و خواستار حمایت و رفع مشکالت 

ناشی از خشکی زاینده رود شدند.
صبح یک شــنبه جمعی از زنان و مردان کشاورز منطقه 
شرق اصفهان که تنها راه معیشت آنها از راه کشاورزی 
بوده اســت همزمان با حضور نمایندگان استان در دفتر 
امام جمعه اصفهان، در این مکان حضور یافته و خواستار 
حمایت از کشاورزان و رفع مشــکالت ناشی از خشک 

کردن زاینده رود شدند.

مهر
گـــزارش
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     عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:  متاسفانه هنوز آب طبق وعده های داده شده برای کشاورزان از سد رهاسازی نشده و این خلف وعده های 
وزارت نیرو کشاورزان را نگران کرده است و احتمال واکنش آنها به این خلف وعده ها می رود که عواقب آن به عهده وزارت نیرو است.

 فوالدسازان اسپانسر تامین کنندگان
 می شوند

در این نشست بهرام سبحانی، رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران با بیان اینکه نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی  فوالد ایران با 
هدف آشنایی فوالدسازان با پتانسیل های داخلی برگزار می شود، 
گفت:به جرات می توان گفت صفر تا صد کارخانه های فوالدی در 
ایران قابل انجام است؛ چرا که هم در بخش تکنولوژی و هم تجهیزات 

به خودکفایی رسیده ایم.

وی با تا کید بر این کــه ماهیت این رویداد متفاوت با ســایر همایش های 
تخصصی در این حوزه اســت، افزود: هدف این است که شرکت ها و تامین 
کنندگانی که در توسعه و پشتیبانی صنعت فوالد نقش داشته اند، نظیر تامین 
کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی، امکانات خود را در معرض نمایش بگذارند.
قصد داریم با این رویداد، بانک اطالعاتی برای بهره گیری فوالدسازان فراهم 
سازیم و سیستم ارتباط میان تامین کنندگان و فوالدسازان را برقرار کنیم. 
سبحانی خاطرنشان کرد: شرکت ها و ســرمایه گذاران باید به تولید داخل 

روی بیاورند.
رییس انجمن فوالد در ادامه گفت: از افرادی که بیشــترین فعالیت را برای 

اعتالی صنعت فوالد داشته اند، به طور ویژه تقدیر خواهیم کرد.

  روز ملی فوالد در تقویم ثبت می شود
وی تصریح کرد: پیشنهاد ثبت روزی با عنوان »روز ملی فوالد « را ارائه کرده 

ایم که این امر در کشورهای دیگر نیز مرسوم است.
سبحانی همچنین اشاره ای به آمارهای هشت ماهه سال ۹۷ داشت و گفت: 
در مدت مذکور، در زمینه محصوالت فوالدی و نوردی به تولید ۱4 میلیون 
و 2۳2 هزار تن رسیدیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱0 درصد رشد 
داشته است. بیشترین افزایش مربوط به بخش میلگرد با رشد 22 درصدی 
بوده است. وی افزود: در بخش بیلت و بلوم با تولید ۹ میلیون و 25۸ هزار تن، 
رشد 2۳ درصدی تولید به ثبت رسید. همچنین در تولید اسلب به ۷ میلیون و 
۳۸2 هزار تن دست یافتیم که رشد ۱۱ درصدی داشته است. سبحانی در ادامه 
اشاره ای به میزان تجارت خارجی فوالد داشت و گفت: امیدواریم با تمهیدات 
فوالدسازان، رشد صادرات علی رغم تحریم ها تداوم یابد. وی گفت: ۸ تا ۱0 
میلیون تن مازاد تولید در سال جاری در کشور وجود دارد و چنانچه تمهیداتی 
اندیشیده نشود، شاهد افت تولید واحدها خواهیم بود. مایه افتخار است که 
بگوییم به جایی رسیده ایم که مازاد نیاز داریم و یکی از صادرکنندگان در 

منطقه شناخته می شویم.

  تولید باید در فضای غیرامنیتی صورت بگیرد
 ســبحانی در ادامه درباره اتفاقات ماه های اخیر در حــوزه فوالد گفت: در 
برهه ای تقاضای کاذبی در بازار پدید آمد و دولت به دنبال همین تقاضای 
کاذب، محدودیت هایی برای عرضه فوالدی ها در بورس اعمال کرد؛ در همین 
راستا، انجمن جلساتی با وزارتخانه برای حذف محدودی تها برگزار کرد. اعتقاد 
ما این بود که با وجود محدودیت های ناشی از تحریم، محدودی تهای داخلی 

معنا ندارد و در نهایت این الزامات و محدودیت ها برداشته شد.
رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد افزود: هدف از این بخشنامه ها حذف 
واسطه ها و منتفع شدن مصرف کننده نهایی بود؛ اما در عمل مصرف کننده 
هیچ نفعی از این دســتورالعمل ها نبرد. هنوز هم بخشــی از چالش های 
 این بخشنامه ها باقی اســت، درحالی که تولید باید در فضای امن صورت

 گیرد.
وی گاز را مزیت نسبی برای فوالد ایران دانست و اظهار داشت: تصمیم گیران 
باید این مسئله را در نظر بگیرند تا با اقداماتی نظیر افزایش قیمت گاز مصرفی 
فوالدسازان، شوکی به صنعت فوالد وارد نشود و سرمایه ها از این حوزه خارج 
نگردد. نکته دیگر اینکه دولت همواره در سا ل های اخیر بر این نکته تا کید 
کرده است که گاز را نه خام، بلکه در قالب ارزش افزوده باالتر صادر کند و به 
همین دلیل، ایجاد ظرفیت آهن اســفنجی در المرد فارس مطرح شد. وی 
با اشاره به این که در هشت ماهه اول امسال که محدودیت صادراتی وجود 
نداشت و تحریم مطرح نبود، پنج میلیون تن فوالد میانی و محصوالت فوالدی 
صادر شد گفت: ا گر محدودیت ها نبود، تا پایان سال صادرات فوالد کشور به 

۸/۷ میلیون تن می رسید که ارزش آن معادل ۳/ 5 میلیارد دالر بود.

خـــبـــر

کشــاورزان و خانــواده 
کشاورزان شرق اصفهان 
پشــتیبانی  خواســتار 
مســئوالن اصفهــان و 
نماینــدگان مجلــس از 
کشــاورزان شــدند و از 
امام جمعــه اصفهان نیز 
خواســتند هر چه ســریعتر به وضعیت 

معیشت کشاورزان رسیدگی کند.

  خلــف وعده هــای وزارت نیرو 
کشاورزان را نگران کرده است

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی 
شهرستان اصفهان نیز در این ارتباط اظهار 
داشــت: طبق مصوبه شورای هماهنگی 
قرار بود زمانی که منبع ذخیره آب پشت 
سد زاینده رود به اضافه حجم قبلی سد 
به ۳50 میلیون متر مکعب رســیده و یا 
معادل آن بارندگی شود آب برای کشت 
غله کشاورزان باز شود که خوشبختانه تا به 
حال این مقدار بارندگی محقق شده است 
ولی متاســفانه هنوز آب طبق وعده های 
داده شده برای کشاورزان از سد رهاسازی 
نشده و این خلف وعده های وزارت نیرو 
کشاورزان را نگران کرده است و احتمال 

واکنش آنها به این خلف وعده ها می رود 
که عواقب آن به عهده وزارت نیرو است.

  ۷۵ درصــد از آب زاینده رود بر 
اساس مستندات متعلق به حقابه 

داران است
حســین محمدرضایی اعالم کرد: عدم 
پیگیری و اجرا نشــدن مصوبات دولتی 
مانند مصوبات شورای عالی آب، شورای 
هماهنگی زاینده رود و شــورای امنیت 
ملی در مورد تخصیص آب به کشاورزان 
و احیای زاینده رود، کشاورزان را به دولت 
و وزارت نیــرو بی اعتماد کــرده و برای 
برگرداندن حق آبه به زاینده رود، خود وارد 

عمل شده اند. 
وی اظهار داشــت: این بی آبی و بیکاری 
کشــاورزان در حالی ایجاد شده است که 
طبق مصوبات شورای عالی آب و شورای 
هماهنگی زاینــده رود و مطابق مدارک 
موجود ۷5 درصد از آب زاینده رود متعلق 
به حق آبه داران اســت و فقط 25 درصد 

آن مربــوط به دولت و وزارت نیروســت 
و دولت حق واگذاری ایــن 25 درصد را 
برای مصرف شــرب، صنعت و انتقال آب 
به استانها و شهرستان های دیگر وتوسعه 
بخش کشاورزی در استان های باال دست 

و پایین دست را دارد.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی 
شهرستان اصفهان تاکید کرد: متاسفانه 
برای مصارف فوق از حق آبه کشــاورزان 
برداشت شــده و باعث آن شده است که 
کشاورزان نتوانند از حق آبه خود استفاده 
و کسب در آمد کنند که به همین دلیل 

کشاورزان واجب الزکات شده اند. 
وی گفــت: مقرر شــده بود خســارت 
کشاورزان محاسبه و مبلغ آن به کشاورزان 
پرداخت شــود اما هزینه بسیار ناچیزی 
پرداخت شد به طوری که در برابر حق آبه 
کشاورزان که برای شرب، صنعت، انتقال 
به استان یزد، و برای توسعه باغات در باال 
دست زاینده رود برداشت شده است عدد 

ناچیز و صدقه ای بیش نبود. 

  کشاورزان اصفهان نیازمند صدقه 
نیستند

محمدرضایی ادامه داد: کشاورز به هیچ 
وجه نیازمند صدقه گرفتن نیست بلکه اگر 
حق آبه آنها به طور کامل داده شود، باعث 
اشــتغال زایی در این بخش می شود، آن 
موقع کشاورز هم زکات می پردازد و هم 
صدقه می دهد و نیازی نیز به کمک دولت 

ندارد  بلکه به دولت کمک می کنند.

  بارندگــی ۴00 میلیمتــری در
 سرشــاخه های زاینــده رود و 

آمارسازی های عجیب
وی ادامه داد: تا به حال در سرشاخه های 
زاینده رود بیش از 400 میلیمتر بارندگی 
ثبت شده است ولی جای تعجب است طی 
یک روز حدود ۳۳ میلیمتر بارندگی ثبت 
شده در چلگرد در جدول بارندگی سازمان 
هواشناسی چهارمحال و بختیاری از آمار  
موجودکم شد که مسئوالن ذی ربط باید 
پیگیر این آمارسازی های احتمالی شوند.

معوقات کارگران شهرداری کاشان پرداخت می شود
 شهردار کاشان با بیان اینکه به زودی معوقات کارگران شهرداری کاشان پرداخت می شود، گفت: پل زیرگذر 
مدخل کاشان تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد. سعید ابریشمی راد بعدازظهر شنبه در نشست خبری 
ضمن اشاره به معوقات این نهاد به کارگران خود اظهار داشت: کارگران شهرداری کاشان سه ماه حقوق معوقه 

دارند و این در حالی است که تا پایان سال دو ماه از این سه ماه را تسویه می کند.
 وی با بیان اینکه درآمد شهرداری از سه حوزه کسب و پیشه، خودرو و نوسازی است، افزود: شهرداری کاشان 

در حوزه کسب و پیشه 22 میلیارد تومان، خودرو ۱۱ میلیارد تومان و نوسازی ۷0 میلیارد تومان از شهروندان 
طلب دارد. 

شهردار کاشان با بیان اینکه حقوق معوقه کارگران شهرداری کاشــان کمتر از یک سوم مطالبات این نهاد از مردم است، 
افزود: پروژه زیرگذر مدخل کاشــان به طول یک  هزار و ۸00 متر بوده که دارای ۱2 پل همســطح و در دو فاز اجرایی می شــود. 

وی با بیان اینکه فاز نخســت این پروژه از 200 متر قبل از میدان منتظری شــروع و تا میدان ولیعصر ادامه دارد، خاطرنشان کرد: تنها دو 
 مغازه در فاز نخست نیاز به آزادســازی داشته که تماما انجام شــده و برخی از آزادسازی ها در فاز دوم نیز  انجام شــده و مابقی آن در حال 

پیگیری است.

    

معاون فنــی اداره کل منابع طبیعی اســتان اصفهان افزود: 
 با توجه به عالقــه حیوانات مــوزی همچــون »موش« به 
گونه های درخت »تاغ« این گیاه در بیابان زدایی موارد نزدیک 
به مناطق مسکونی کاشته نمی شود و رویکرد اداره کل منابع 
طبیعی اســتان اصفهان این اســت که از گونه های گیاهی 

مختلف در بیابان زدایی استفاده کند.
وی با اشاره به پدیده بیابان زایی در شرق اصفهان خاطر نشان 
کرد: متاسفانه مدتی است که این منطقه دچار پدیده بیابان 

زایی و وجود ریزگرد ها شــده است و این موضوع مهم سبب 
 شده اســت تا اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان تمرکز
 ویژه ای بر منطقه شــرق اصفهان داشته باشد و برنامه هایی 

برای جلوگیری از بیابان زایی در این منطقه تدوین کند.
مهاجری گفت: در کنار نهالکاری که یکی از روش های بسیار 
کارآمد برای بیابان زدایی اســت، احیا و اصــالح مراتع، بذر 
پاشی، احداث بادشــکن های غیر زنده نظیر بادشکن های 
ســنگی یا چوبی نیز برای بیابان زدایی در اصفهان استفاده 

می شود.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی اســتان اصفهان با اشاره 
به اینکه جلوگیری از حرکت شــن هــای روان در بیابان از 
مهم ترین اهداف بیابان زدایی اســت، اظهــار کرد: در حال 
حاضر نهالکاری یکی از بهتریــن روش ها برای بیابان زدایی 
 در اصفهان اســت و به صورت مرتب توســط ماشین آالت و 
فناوری های نوین انجام می گیرد البته انجام آن توسط نیروی 

انسانی، غیر ممکن و زمان بر است و صرفه اقتصادی ندارد.

»تاغ« در بیابان زدایی نزدیک مناطق مسکونی کاشته نمی شود
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان گفت: با توجه به عالقه حیوانات موزی مانند »موش« به گونه های درخت »تاغ« این گیاه در بیابان زدایی 
موارد نزدیک به مناطق مسکونی کاشته نمی شود و رویکرد اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان این است که از گونه های گیاهی مختلف در بیابان زدایی 
استفاده کند. عبدالرضا مهاجری در پاسخ به اینکه آیا استفاده از بعضی نهال ها در بیابان زدایی منجر به شیوع بیماری سالک در میان شهروندان می شود، 
اظهار کرد: عوامل متعددی از جمله وجود نخاله های ساختمانی و زباله ها در نزدیکی منازل مسکونی، استفاده از کودهای دامی و وجود حیوانات موزی همچون 
موش منجر به بیماری سالک می شود البته برای از بین بردن این حیوانات موزی همکاری نهاد های استانی همچون سازمان محیط زیست و معاونت برنامه ریزی 

استانداری و تامین اعتبار الزم است.

خـــبــــر

مدیرکل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان:

تلفات جاده ای اصفهان ۱۸ درصد افزایش یافته است

مدیرکل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اصفهان گفت: با توجه به این حجم ترددها، در ۸ ماهه اول 

سال ۹۶ حدود ۳۹۶ مورد تلفات در جاده های برون شهری و روستایی استان 
اصفهان گزارش شده که سال بعد، این میزان به ۴۶۸ مورد افزایش پیدا کرده و در 

واقع ۱۸ درصد افزایش تلفات در کارنامه این استان ثبت شده است.

 مهدی خضری در نشست خبری ضمن اشاره به اینکه اصفهان در حوزه حمل و نقل رتبه 
اول را در کشور داراست، اظهار کرد: ۷2 درصد از سرنشینان عقب خودرو، کمربند نمی بندند 
و اغلب فوتی ها سرنشین های عقب هستند؛ عالوه بر این استفاده کردن از تلفن همراه حین 
رانندگی از دیگر دالیل افزایش تلفات جاده ای و تصادفات است که ۷۸ درصد از رانندگان 
از تلفن همراه برای مکالمه اســتفاده می کنند؛ همچنین به طور کلی ۸4 درصد از راکبان 
موتور سوار و ترک نشین موتور سیکلت از کاله ایمنی استفاده نمی کنند، به همین دلیل ۱4 
درصد متوفیان برون شهری، راکبان موتور سیکلت هستند که علت اصلی مرگ آنها ضربه 
به سر اســت. مدیرکل اداره راهداری و حمل و نقل چاده ای استان اصفهان اظهار کرد: باید 
برای رانندگی صحیح در شهر فرهنگ سازی انجام شود و به مردم هشدار داد که اگر در شهر 
به خوبی رانندگی کنند، می توانند در جاده ها نیز از سرعت و نکات ایمنی رانندگی به خوبی 

بهره برده و میزان تلفات را کاهش دهند؛ از این رو قرار است که با تعامل شهرداری جشنواره 
ای برای فرهنگ ایمنی در رانندگی و بستن کمربند ایمنی، برگزار شود.وی افزود: با توجه به 
اینکه اصفهان بهترین ناوگان عمومی  بین جاده ای را دارد، اما ظرفیت اشغال صندلی های 
ناوگان عمومی بین جاده ای تقریبا ۱۳ نفر است و باید در این زمینه تبلیغات مناسب و فرهنگ 
سازی انجام شود. خضری تصریح کرد: افزایش ۷درصدی تردد ناوگان در محور های مواصالتی 
استان ناشی از استفاده بیشتر مردم از خودروهای شخصی است. مدیرکل اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان ضمن اشــاره به ضرورت فرهنگ سازی 
 در کاهش تلفات و تصادفات، گفت: با افزایش حــدود ۷ درصدی تردد ناوگان در 
جاده های مواصالتی، اصفهان در تراز اول حمل و نقل کاال و رتبه سوم در جابجایی 
مسافر قرار دارد. خضری با اشــاره به حمل و نقل جاده ای خاطر نشان کرد: حدود 
40 هزار یگان کامیونی در استان اصفهان فعال و 5۹ هزار نفر راننده در این حوزه 
 مشــغول به کارند؛ حجم تعداد نــاوگان، راننده و میزان بار جابجا شــده که جزو 
شاخص های حمل و نقل هر استانی اســت و اهمیت راهداری نیز به این امر است، 

نشان می دهد اصفهان در این زمینه نیز پیشتاز بوده و در رتبه اول قرار دارد.
اخبار اصفهان

خـــبــــر

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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200کیلومترراهروستاییدراصفهانساختهمیشود
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به ساخت 200 کیلومتر راه روستایی که 
در دست اقدام است، عنوان کرد: کمربندی جنوب غرب اصفهان با مسیر 17 کیلومتری در دست 

ساخت است.
حمیدرضا امیرخانی صبح دیروز در صحن علنی شورای شــهر حضور داشت با اعالم این خبر که 

تعدادی از بزرگراه ها به آزادراه تبدیل می شود، بیان کرد: بزرگراه اصفهان- دلیجان با مشارکت 100 
درصدی بخش خصوصی به آزادراه تبدیل خواهد شد، بزرگراه نطنز- اردستان- نایین- یزد نیز پیش بینی 

شده است که به آزادراه تبدیل شود.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با اشاره به ســاخت 200 کیلومتر راه روستایی که در دست 

اقدام است، عنوان کرد: کمربندی جنوب غرب اصفهان با مسیر 17 کیلومتری در دست ساخت است که 12 کیلومتر آن 
بهره برداری شده و پنج کیلومتر دیگر نیز در مرحله ساب گرید است و این اقدام می تواند از بار ترافیکی محور آقارب پرست کم کند.

وی با اشاره به آغاز عملیات رینگ چهارم شهر اصفهان با مشارکت شهرداری، تاکید کرد: 18 تقاطع غیرهمسطح در استان اصفهان 
در حال اجرا است که مجموع این اقدامات در کاهش بار ترافیکی موثر است.

نقشهپهنهبندیریسکخطردراصفهانتهیهمیشود
معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان گفت: قراردادی پژوهشی از ســوی شهرداری در زمینه 
زلزله خیزی با دانشگاه اصفهان و درخصوص پهنه های پتانسیل دار فرونشست با دانشگاه هنر منعقد شده 

است.
سید احمد حسینی نیا اظهار کرد: فرونشست در شهر اصفهان به خصوص به دلیل کم آبی موضوعی است که 

اخیرا مورد توجه قرار گرفته است؛ در حال حاضر دو مجموعه به طور همزمان در دانشگاه اصفهان و دانشگاه 
هنر، موضوع فرونشست زمین بر اثر خشکسالی را  در قالب قرارداد پژوهشی بررسی می کنند؛ در این مطالعات و 

پژوهش ها پهنه های زلزله خیز اصفهان و اثرات فرونشست بر شهر اصفهان مورد بررسی می شود.
وی افزود: از هشــت کانون فعال در برنامــه جامع اصفهان بــا رویکرد نوین، کانــون مدیریت بحران، بســتر و تدابیر 

الزم را بــرای مقابله با بحران ها در نظر می گیرد؛ در شــهر اصفهان مقوله محاســبات و کنترل ســازه ها در حوزه زلزلــه جدی دنبال می 
شــود عالوه بر این فعالیت ها در ســازمان نظام مهندسی و مهندســان محاســب ، در حوزه معاونت شهرسازی شــهرداری اصفهان نیز 
 کنترل مضاعف ایســتایی انجام می شــود البته در اصفهان به نسبت شــیراز و مشــهد و تبریز چندان پهنه های بلند مرتبه و برج سازی 

دیده نمی شود. 

اقتصاد ایران
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توقيف محموله 
ميلياردي پارچه قاچاق 

فرمانده انتظامي شــاهین شهر و 
میمه از توقیف یك کامیون حامل 
8 میلیارد ریال پارچه خارجي قاچاق 
توســط ماموران پلیس آگاهی این 
شهرستان خبر داد. سرهنگ حسین 
بســاطي   اظهار داشــت: ماموران 
پلیس آگاهي فرماندهی انتظامی 
شهرستان شاهین شهر و میمه به 
منظور شناسایی خودروهای حامل 
کاالی قاچاق شب گذشته عملیات 
کنتــرل و نظارت بــر خودروهای 
ســنگین در محورهاي مواصالتي 
این شهرستان را به اجرا گذاشتند.

وی افزود: ماموران در این عملیات 
حین کنتــرل خودروهای عبوری 
به  یك دستگاه کامیون باري که از 
استان های جنوبی به سمت تهران 
در حرکــت بود مشــکوک و آن را 

متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین 
شهر و میمه اظهار داشت: ماموران 
پس از متوقف شــدن خودرو طی 
هماهنگی با مقام قضایی از خودروی 
مذکور بازدید به عمل آوردند که در 
نتیجه محموله بزرگی از پارچه های 
خارجی که فاقــد هرگونه مدارک 
گمرکی و به صــورت قاچاق حمل 
می شــدند کشــف شد.سرهنگ 
بســاطي در پایان با اشاره به اینکه  
ارزش محموله کشف شده توسط 
کارشناسان مربوطه 8 میلیارد ریال 
برآورد شده است افزود: در این رابطه 
دو نفر دستگیر و همراه پرونده جهت 
سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي 
معرفي و محوله کشف شده نیز به 
اداره اموال تملیکی استان تحویل 

شد.

 محموله کاالی دخانی قاچاق 
به مقصد نرسيد 

فرمانده انتظامي گلپایگان از کشف 
48 هزار نخ سیگار و 60 بسته تنباکو 
خارجي قاچاق در بازرسي از دو واحد 
صنفي در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ »علي ســبحاني « اظهار 
داشت:  طرح سراســري مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز با اولویت کاال هاي 
گمرکي و دخاني توســط ماموران 
پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
شهرســتان گلپایگان انجــام به 
مرحله اجرا گذاشته شد .وي افزود: 
ماموران در این طرح طی بازرسی از 
دو واحد صنفي  تعداد 48 هزار نخ 
سیگار و  60 بسته تنباکوي خارجی 
 قاچاق و فاقد هولوگرام را کشــف

 کردند .
فرمانــده انتظامــي شهرســتان 
گلپایــگان ، ارزش کاالي قاچــاق 
کشف شده را برابر اعالم کارشناسان 
مربوطه 120  میلیون ریال  اعالم و 
خاطر نشان کرد: در این رابطه دو نفر 
به اتهام تهیه و توزیع کاالی دخانی 
قاچاق دســتگیر و همــراه پرونده 
جهت اقدامات قانونی تحویل مراجع 

قضایی شدند.

یلدا توکلی
حــوادث
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بر این اســاس برخی بر 
این باور بودند که دولت 
تالش دارد تا با سیاست 
تزریق و خریــد ارز در 
بازار، کنترل را به دست 
گیرد و شرایطی را فراهم 
آورد که روند کاهشی بر 
بازار ارز از تداوم الزم برخوردار باشد، 
اما این حرکت به طور قطع، آهسته و 

پیوسته طراحی شده است.
در عین حال، برخی از صرافان نیز بر 
این باور هســتند که دولت تا قبل از 
ژانویه و فرا رسیدن سال نو میالدی، 
تالش دارد تــا نــرخ را در یك نقطه 
متعادل و در کانــال ده تا دوازده هزار 
تومانی مدیریت نماید تا بلکه این روزها 
که به طور طبیعی فصل تسویه حساب 
شرکت های خارجی و نقل و انتقاالت 
مالی میان ایران و ســایر کشورهای 

دنیا اســت، بگذرد و در نهایت پس از 
آن، سیاست اصلی بانك مرکزی برای 

مدیریت بازار ارز پیاده سازی شود.
برخی از نمایندگان این گروه فکری، 
بر این باورند که ظرف هفته های باقی 
مانده تا سال نو میالدی، بانك مرکزی 
تالش می کند تا با مدیریت تقاضا برای 
ارز، زمینه ساز کنترل بازار شده و اجازه 
ندهد که نرخ بیش از حد و به رسم هر 
ساله، افزایش را تجربه کند. این را البته 
می توان از روند حرکت نرخ ارز ظرف 
هفته های گذشته به خوبی برداشت 
کرد. البته ایام سال نو میالدی امسال 
با سالهای گذشته چند تفاوت دارد؛ به 
دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش 
پول ملی و از همــه مهمتر گرانی بی 
سابقه نرخ پروازهای خارجی، به طور 
طبیعی تقاضا برای سفرهای خارجی 
نسبت به سال گذشــته کاهش یافته 
اســت و همین امر، بخشــی از تقاضا 
برای خریــد ارز در ایام پایانی ســال 
میالدی را کاهش داده است و زمینه 
را برای مدیریت بهتر بانك مرکزی بر 
تقاضاهای موجود در این مقطع سال 

فراهم کرده است.
اما سناریوی دیگر در این بازار، اتفاقاتی 
بود که در روزهای پایانی هفته گذشته 
در بــازار ارز رخ داد. یکــی از صرافان 
در گفتگو با خبرنــگار مهر می گوید: 
ورود نرخ دالر به کانال نه هزار تومانی 

در غیــاب حضور پررنــگ دالالن در 
بازار، منجر به این شــد که بسیاری از 
دارندگان ارز که به امید افزایش نرخ، 
در روزهای میانی تابســتان اقدام به 
خرید دالر نمــوده و آن را نگهداری 
کرده بودند تا نرخ بــاال رود و بعد آن 
را به فروش برســانند، نگران کاهش 
بیشتر نرخ تا هفت و هشت هزار تومان 

شدند. 
وی می افزاید: همین موضوع سبب شد 
تا بســیاری از دارندگان سرمایه های 
خرد، که تا آن روزها موفق به فروش 
ارز خود در بازار به قیمت دلخواه نشده 
بودند، از ترس کاهش بیشتر، وارد بازار 
شوند و البته با این افزایش تقاضا برای 
فروش دالر، صرافی های غیربانکی نیز 
از خرید سر باز زدند؛ چراکه به هر حال 
آنها نیز محدودیت هایــی در فروش 
ارزهای خریداری شــده از مشتریان 
دارنــد و باید آن را در ســرفصل های 
تعیین شــده از ســوی بانك مرکزی 
هزینه کنند که ایــن روزها، تقاضای 

باالیی هم ندارند.
به همین دلیل بود که هفته گذشــته 
 بانــك مرکــزی تصمیــم گرفت که 
بانــك هــا و صرافی های آنهــا را به 
عنوان کانال اصلــی خرید ارز از مردم 
معرفی کند تا با نرخ های تعیین شده، 
اقدام به خرید دالرها از دســت مردم 
کرده و البته اجازه مانــور دالالن در 

بازار بــرای خرید ارزهای در دســت 
مردم را ندهد. این گونــه بود که نرخ 
اعالمی بانك مرکــزی فاصله جذابی 
برای فروشندگان نســبت به دالالن 
داشــت و همیــن امر هــم منجر به 
تشــکیل صف های طوالنــی فروش 
 ارز از ســوی مردم بــه صرافی های

 بانك ها شد. 
حال امــا یك مقام مســئول در نظام 

بانکی از بررســی بانك مرکزی برای 
مدیریت بازار ارز جهت ورود نرخ دالر 
به کانال هفت هزار تومانی خبر داد و 
گفت: صحبت در بانك مرکزی از ورود 
ارز به کانال هفت هزار تومانی است که 
هم نیازهای تولید را با نرخ مناسب تری 
پاسخ دهد و هم فاصله نرخ ارز در بازار 
آزاد را با سامانه نیما کاهش دهد؛ این 
گونه می توان امیدوار بود که نرخ دالر 

در بازار مدیریت بهتری شده و بساط 
ارزهای چندنرخی برچیده شود.

وی افزود: صحبت ها در بانك مرکزی، 
 نرخ شناور مدیریت شــده بر اساس 
مابه التفاوت تــورم داخلی و خارجی 
اســت که البته هنوز هم برخی موانع 
پیش روی آن وجــود دارد؛ اما به هر 
حال گام هــای ابتدایــی آن در حال 

برداشته شدن است.

 دالرهای سوداگرایانه به بانک ها برگشت؛  

سناریوهایکاهشنرخدالردربانکمرکزی

مهر
گـــزارش
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سوخت و انرژی

قيمت آجيل شب یلدا اعالم شد؛
 نرخ های فضای مجازی کاذب است

ریيس اتحادیه خشکبار و آجيل قيمت آجيل شب یلدا را اعالم کرد و گفت: امسال برای آجيل 
یلدا دو نوع قيمت گذاری انجام شده است.

مصطفی احمدی با بیان اینکه امسال برای آجیل شب یلدا دو نوع قیمت گذاری انجام شده است، گفت: 
این اقدام دو دلیل داشــته، اول آنکه مردم راحت تر انتخاب کنند، دوم اینکه بازرســان ما راحت تر به 

تخلفات رسیدگی کنند.
وی افــزود: در همین راســتا، آجیل شــب یلدا بــا پوســت کیلویی بیــن 60 تــا 80 هزارتومان در 
 عمده فروشــی ها و آجیل شــب یلدا با مغز بین 80 تــا 100 هزارتومان در عمده فروشــی ها عرضه 

می شود.
احمدی گفت: 10 درصد سود خرده فروشی نیز به این ارقام افزوده خواهد شد.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قیمت انواع خشکبار نسبت به 
حدود 20 روز پیش، در مجموع 10 درصد کاهش داشته است، ادامه داد: مدتی است در فضای مجازی 
کمپین هایی ایجاد شده که ارقام چشمگیری را برای خشکبار اعالم می کنند، این ارقام به هیچ عنوان 

مورد تایید ما نیست.
وی همچنیــن دربــاره مباحــث مطــرح شــده مبنــی بــر اینکــه قیمــت هــر عــدد پســته 
 بــه 1٥00 تومــان رســیده اســت، تصریــح کرد:ایــن مســائل کــذب اســت و منطقــی

 نیست.
احمدی با اشاره به اینکه تولید و بحث عرضه و تقاضای بازار قیمت را تعیین می کند، اضافه کرد:قیمت 
منطقی هرکیلوگرم پسته بســته به جنس، نوع، اونس و محل تولید آن از 110 هزار تا 240 هزارتومان 

متغیر است.
وی کاهش تولید را دلیل اصلی گرانی خشکبار در سال جاری عنوان و اضافه کرد: عالوه بر پسته، تولید 

بادام درختی، فندق و گردو نیز امسال آسیب دید.
احمــدی بــا اشــاره بــه افزایــش نــرخ ارز افــزود: ایــن مســاله باعــث افزایــش تمایــل 
تولیدکننــدگان بــه صــادرات محصــوالت خــود شــد، بنابرایــن تغییــرات نــرخ ارز و 
 افزایــش صــادرات باعــث گرانی شــد که اگــر تولیــد به انــدازه کافــی بــود چنیــن اتفاقی رخ 

نمی داد.

طی روزهایی که دالر به کانال ۹ هزار تومانی سقوط کرده 
بود، بســياری از صرافی های غير بانکی از خرید ارزهای 
خرد امتناع کرده و دالالن فرصت نقش آفرینی یافتند؛ 

اما دولت دالرها را از دست مردم جمع کرد.
در روزهای پایانی هفته گذشته، نرخ دالر وارد کانال ۹ هزار 
تومانی شد و همين امر، سناریوهایی را در ميان فعاالن 
اقتصادی و صرافان از نوع برخورد بانک مرکزی با مدیریت 

بازار ارز، مطرح کرد.

صحبت در بانک 
مرکزی از ورود ارز 
به کانال هفت هزار 

تومانی است که هم 
نيازهای توليد را با 

نرخ مناسب تری 
پاسخ دهد و هم 

فاصله نرخ ارز در 
بازار آزاد را با سامانه 

نيما کاهش دهد.

گردشگری

ميراث آریا
گـــزارش

مونسان در بازدید از فعاليت های 
استارت آپ ها در خانه تاریخی 

سرهنگ ایرج:
فعاليت استارت آپ ها، 
به تبليغات و بازاریابی 

گردشگری کمک می کند
ســازمان  ریيس 
فرهنگی،  ميراث 
صنایع دســتی و 
گردشگری با اشاره به اهميت فعاليت 
استارت آپ ها گفت: »فعاليت جوان ها 
و اســتارت آپ ها در حوزه گردشگری 
می تواند به تبليغات، بازاریابی، معرفی و 

اطالع رسانی این حوزه کمک کند.«

علی اصغر مونســان معاون رییس جمهوری 
و رییس ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری،  با حضور در خانه تاریخی 
ســرهنگ ایرج )مرکز فناوری پژوهشــگاه 
 میراث فرهنگی و گردشگری( ضمن بازدید از 
بخش هــای مختلف ایــن خانــه تاریخی 
به مناســبت فرا رســیدن هفتــه پژوهش 
از فعالیــت اســتارت آپ هایــی کــه در 
 ایــن خانــه تاریخــی مســتقر شــده اند، 

بازدید کرد.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری در گفت و گو با فعاالن این حوزه 
 با اشــاره به اهمیت توجه هرچه بیشــتر به 

اســتارت آپ ها با تك تــك افراد 
فعال در این حوزه که در محل خانه تاریخی 
ســرهنگ ایرج فعالیت می کردند، از نزدیك 
 گفت و گو کرد و با نحوه فعالیت های آنان آشنا 

شد.
 معاون رییس جمهوری در ایــن بازدید و در
 گفت و گو با فعاالن این حوزه از حمایت جدی 
دولت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری از استارت آپ ها خبر داد و با توجه 
به حضور سه معاون میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری در این بازدید دستورات 
الزم در خصوص به کار گیری و اســتفاده از 
اســتارت آپ ها را در هر سه حوزه ماموریتی 
ســازمان متبوع خود به معاونان این سازمان 

ارائه کرد.
مونسان در حاشیه این بازدید در گفت و گو با 
خبرنگاران با اشاره به این که استارت آپ ها نیاز 
به حمایت دارند گفت: »هر سه حوزه میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیازمند 
استفاده از استارت آپ ها هستند و در این میان 
به طور حتم گردشگری باید توجه بیشتری 
به این حوزه داشته باشــد و واقعا جای خالی 
استارت آپ ها در حوزه گردشگری احساس 

می شد.«
او با اشــاره به ظرفیت های و خالقیت های 
جوانان فعال در این حــوزه تصریح کرد: »با 
توجه به عالقه مندی و نیز استعداد افراد فعال 
در این حوزه، تصمیم گرفتیم محلی مناسب 
برای فعالیت استارت آپ ها در نظر بگیریم که 
خانه تاریخی سرهنگ ایرج در بافت تاریخی 

تهران مرمت شــد و به عنوان مرکز 
نوآوری پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری در اختیار استارت آپ ها 

قرار گرفت.«
او گفت: »در بازدیــد از این خانه و در 
گفت و گو با فعاالن حوزه استارت آپ 
موضوعات بســیار خوبی را دیدم که به 
طور حتم می تواند به حوزه گردشگری 
کشــور کمك کند و در آینده نزدیك 
شاهد اتفاقات خوب در حوزه گردشگری 

خواهیم بود.«
معاون رییس جمهوری گفت: »بسیاری 
از این استارت آپ ها تازه فعالیت خود را 
شروع کرده اند اما توانسته اند جایگاه خوبی 
را برای خود کســب کنند و نکته مهم این 
است که برخی از آن ها در حوزه تبلیغات و 
بازاریابی گردشگری فعال بودند که نقطه کور 
ما است و فعالیت استارت آپ ها در این حوزه 
می تواند نتایج خوبی به دنبال داشته باشد.«

مونسان در ادامه گفت: »سایت های تاریخی 
ما در اختیار جوانــان و عالقه مندان و فعاالن 
استارت آپ است و افراد فعال از حمایت های 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری برخوردار هستند، افراد می توانند 
بدون اتکا به بودجه دولتی با توجه به محلی که 
از سوی سازمان میراث فرهنگی در اختیارشان 
قرار می گیرد با سرمایه شخصی خود در این 
حوزه فعالیت کننــد.« او در پایان صحبت ها 
خود و در پاسخ به سوالی در خصوص مشکل 
مجوز برخی از استارت آپ ها نیز  گفت: »ما 
آمادگی داریم که این مجوز ها را صادر کنیم 
اما ســتاد کاهش تصدی گری به دلیل این 
که به واسطه صدور مجوز، پله جدیدی ایجاد 
می شود مخالف این موضوع است که در این 
باره با همکاران مان در ســتاد کاهش تصدی 
گری صحبت می کنیم تا با توجه به نیازی که 
استارت آپ ها برای مجوز دارند، مجوزهای الزم 

برای آن ها صادر شود.«
خانه تاریخی سرهنگ ایرج در بافت تاریخی 
تهران با حمایت های سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و مشارکت معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری به مرکز 
فعالیت های استارتاپ های گردشگری، صنایع 
دستی و میراث فرهنگی تبدیل شده است و در 
حال حاضر تعدادی از استارت آپ های فعال در 
حوزه ماموریت های سه گانه این سازمان در 
خانه تاریخی سرهنگ ایرج به صورت دائمی 

مستقر شده اند.
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آغاز ثبت نام در نمایشگاه شرکت های نوپا و استارت آپی کشور
 رویداد »تجاری سازی طرح های فناورانه«، سوم تا ششم دی ماه امسال به مناسبت هفته پژوهش وفناوری و 
همزمان با نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار 
می شود. این رویداد چهار روزه از سوی دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری در قالب سه بخش برگزار می شود که عبارتند از »رویداد فرصت ها و چالش های کارآفرینی در 

ایران که به صورت نیم روز و شامل چندین سخنرانی علمی و پنل تخصصی در زمینه چالش های کارآفرینی 
برگزار می شود«، »نمایشگاه شرکت های نوپا و استارت آپی کشور با حضور بیش از یکصد استارت آپ فعال در 

حوزه های مختلف فناوری« و »رویداد سه روزه ارائه طرح های برگزیده به سرمایه گذاران جهت جلب نظر ایشان و 
.»)Match Making( جذب سرمایه

بر اساس اعالم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، ثبت نام در نمایشگاه شرکت های نوپا و استارت آپی کشور آغاز 
شده است. در سه روز اول این رویداد،  10 طرح برگزیده توسط متخصصین برای سرمایه گذاران تشریح می شود و سپس طی جلسات مذاکره 
رودرو )B2B( مراحل بعدی جلب نظر و جذب سرمایه انجام می شود.  نکته حائز اهمیت در تمام این سه رویداد اعطای گرنت وزارت علوم به 

طرح هایی است که در ایام نمایشگاه موفق به جذب سرمایه گذار می شوند.
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اکنون زمان بیشــتری را 
با همکاران خود ســپری 
می کنیم. با توجه به میزان 
ســرمایه گذاری زمانی که 
انجــام می شــود، انتظار 
بازگشــت ســرمایه قابل 
قبولــی هم وجــود دارد. 
ایجاد روابط بهتر شــغلی نیــز به یکی از 
ضروری ترین مولفه هــای مورد نیاز برای 
رشد و ترفیع تبدیل شده است. جین دیوال 
اشاره می کند از آنجاکه پیشرفت شغلی 
حاصل شبکه سازی است، کیفیت روابط 
کاری می تواند به طور گسترده بر شانس 
باال رفتن از نردبان پیشرفت شغلی بیفزاید.

به باور خانم دیوال »اگر از روابط شــغلی 
مثبت بهره مند نیستید، ایجاد شبکه ای 
حرفه ای از منابــع و طرفدارانی که ارزش 
شما را درک می کنند و خواستار موفقیت 
شما هستند، دشوار خواهد بود. به روابط 
مثبت شــغلی خود فکر کنیــد، هرچه 
طرفدار بیشتری داشــته باشید به همان 
اندازه احتمال پیشرفت شغلی شما بیشتر 

خواهد بود.«
اکنون که از دالیل اهمیت سرمایه گذاری 
در زمینه توســعه و بهبود روابط حرفه ای 
آگاه شــده اید، جین دیوال توصیه هایی 
برای بهبود ارتباطات با همکارانتان دارد. 
توجه داشته باشــید که این پیوندها تنها 
به ساعت های شــاد همکاری شما با آنها 
اشاره ندارد. چه یکی از اعضای تازه وارد تیم 
باشید یا یک مدیر فصلی، باید با راهکارهای 

تقویت پیوندهای شغلی برای توسعه مسیر 
شغلی خود آشنا شوید:

  ۱. سخت نگیرید.
اگر در حال پیوســتن به یک ســازمان 
هســتید، دیوال به شما توصیه می کند با 
یک جلسه غیررسمی برای آشنایی بیشتر 
این کار را آغاز کنید. سعی کنید با آنها به 
خوبی آشنا شوید. از تجارب آنها بپرسید، از 
تخصص های خاص آنها و اینکه آیا به عنوان 
یک عضو جدید پذیرای ســواالت شــما 

خواهند بود یا نه؟

  ۲.تواضع و قدردانی را تمرین کنید.
هیچ کس نمی خواهد با شخصیتی »همه 
چیــز دان« وقــت بگذرانــد. اگر چنین 
خصوصیت رفتاری داشــته باشــید به 
احتمال زیاد تعداد زیادی از افرادی را که 
طالب همکاری با شــما هستند از دست 
خواهید داد. بهتر اســت همکاران خود را 
از این موضوع مطمئن ســازید که فقط 
برای استفاده از تجربیات و تخصص آنها 
و برای تبدیل شــدن به تیمی موفق در 
کنار هم هستید. همیشــه از افرادی که 
شما را در یادگیری و پیشرفت به ویژه در 
آغاز فعالیت تان در سازمان یاری می کنند، 
قدردانی کنید. چرا که این موضوع احتمال 
شــکل گیری روابط مثبــت را افزایش 

می دهد.

 ۳. مشاهده گر خوبی باشید.
قبل از هرگونه اظهــار نظری زمان کافی 
برای درک فرهنگ و هنجارهای موجود 
اختصاص دهید. اطمینان حاصل کنید 
که برای تصمیمات سازمان احترام قائل 
هســتید. این احتــرام و کنجــکاوی به 
پیوندهای عمیق حرفه ای ختم خواهند 

شد.

 4.در سخت ترین شرایط هم صریح 
و صادق باشید.

حتی اگر تجربه شغلی کوتاهی هم داشته 
باشید تا حدودی با تلخ و شیرین های روابط 
کاری آشنا خواهید بود. به باور دیوال باید 
برای اصالح برخی روابط شکست خورده 

اقدام کنید. بهترین توصیــه وی در این 
خصوص تشــخیص چالش یا مساله ای 
است که منجر به ایجاد مشکل شده است، 
مســوولیت آن را بر عهده بگیرید. گرفتار 
بازی سرزنش نشوید. جلسه ای خصوصی با 
فرد مورد نظر ترتیب دهید تا با او گفت وگو 
کــرده و عذرخواهی کنیــد. هرگز برای 

عذرخواهی دیر نیست.

 ۵. از روابــط کاری خود انتظارات 
روشنی داشته باشید.

مدیرانی کــه به دنبال توســعه فرهنگ 
ســازمان یا تیم خود هســتند، قدم های 
کوچکی را در راستای تغییر بر می دارند. به 
نظر خانم دیوال کسب اطمینان از شفافیت 
انتظارات شما از اعضای تیم نکته ای مهم 
است. هر چه صراحت بیشتر باشد اعتماد 

به نفس اعضای تیم بیشــتر خواهد بود و 
آنان از تمام توان خود بــرای برای انجام 
خواسته های شما استفاده خواهند کرد. اگر 
انتظارات مبهمی از تیم خود داشته باشید، 
روبه رو شــدن با واکنش های نامناســب 
چندان دور از انتظار نخواهد بود، چرا که 
مسیر مشخصی برای حرکت در راستای 

اهدافتان برای آنها تعریف نکرده اید.

 ۶. تعامل و مشارکت را فراموش نکنید.
جین دیوال به رهبران ارشد توصیه می کند 
دست کم هر دو هفته یکبار برای جلسات 
تشــویق و تقدیر برنامه ریزی کنند. افراد 
احتیاج دارند در محل کار دیده شــوند، 
می خواهند مطمئن شوند که برای سازمان 
مهم هستند. تقدیر و تشــویق راهکاری 
برای اطمینان دادن به کارکنان اســت، 
اطمینان از اینکه ارزشمند هستند. هرچه 
این اطمینان بیشتر باشــد بیشتر برای 

موفقیت سازمان تالش خواهند کرد.

 ۷.به یاد داشته باشید همکاران و 
اعضای تیم هم انسان هستند.

اگر تقویــت پیوندهای حرفــه ای را در 

برنامه های آتی خــود گنجانده اید مهم 
است که به یاد داشته باشید صرف نظر از 
سمتی که هر شــخصی در سازمان دارد، 
او هم یک انسان است. با آنها مانند هر فرد 
دیگری تعامل داشــته باشید. عالیق آنها 
را بشناســید، با رویاها، زندگی شخصی، 
عادات و سرگرمی های مورد عالقه آنها آشنا 
شوید. هر چه بیشتر با آنها آشنا شوید روابط 

عمیق تر و بهتری خواهید داشت.

 ۸. تفاوت های فردی را بپذیرید.
این روزها شــاید تالش بــرای برقراری 
پیوندهای شغلی با همکاران کاری دشوار 
به نظر برســد. با این حال، دانستن اینکه 
چه رفتاری مناســب تعامل با هر یک از 
همکاران است، به مهارت های خاصی نیاز 
دارد. خانم دیوال بر این باور است که داشتن 
حسن نیت در این زمینه بهترین اصل است. 
تمرین احترام به افراد در مقام یک انسان و 
نه یک همکار یک اصل اساسی است. این 
نکته را درک کنید که همه ما انسان هستیم 
و تجربیات و پیــش زمینه های مختلفی 
داریم که شکل دهنده شخصیت ما هستند. 

به این تفاوت ها احترام بگذارید..

7دستورالعمل برای بهبود روابط شغلی؛   

یک تحول بزرگ داشته باشید!

مدیرانی که به دنبال 
توسعه فرهنگ سازمان 

یا تیم خود هستند، 
قدم های کوچکی را 
در راستای تغییر بر 

می دارند. به نظر خانم 
دیوال کسب اطمینان 
از شفافیت انتظارات 

شما از اعضای تیم 
نکته ای مهم است. هر 

چه صراحت بیشتر 
باشد اعتماد به نفس 

اعضای تیم بیشتر 
خواهد بود و آنان از تمام 

توان خود برای برای 
انجام خواسته های شما 

استفاده خواهند کرد.

دفتر کار تا پیش از این به عنوان محلی تصور می شــد که باید 
به عنوان یک کارمند هشت ساعت از زمان خود را در آن سپری 
می کرد و پس از پایان ساعت کاری آنجا را سریع ترک می کرد. 
فضای شــغلی جایی نبود که بتوان انتظار شکل گیری روابط 
دوستانه و خاصی را از آن داشت. با این حال، شرایط تغییر کرده 
است. به باور جین دیوال، مربی حرفه ای »این روزها تحولی بزرگ 
در زمینه خواسته های نیروی انســانی مبنی بر داشتن شغلی 
معنادار قابل مشاهده است«. شغل معنادار بر ابعاد مختلفی داللت 
دارد، از داشتن شغل مورد عالقه تا کار کردن در تیمی قدرتمند و 
حرفه ای و دانستن اینکه شما به عنوان عضوی از این تیم ارزشمند 
هستید. در اصل هسته مرکزی یک شغل معنادار را افرادی که در 

کنارشان کار می کنید، تشکیل می دهند.

 
استارت آپ

»قرارداد عدم افشا« راهکاری برای جلوگیری از درز اطالعات در روابط گوناگون، 
به ویژه روابط تجاری است که اقدام مؤثری در حفظ اطالعات اشخاص می  تواند 

تلقی شود.

زمانی که اختراعی کرده    اید یا درحال مذاکره با شرکت بزرگی درباره  تجاری سازی فناوری 
خود هستید یا ایده  استارت آپی دارید، به ناچار باید اطالعاتی درباره  اختراع و فناوری یا هر 
نوع اطالعات دیگری به طرف مقابل ارائه دهید. درنتیجه  این اقدام ممکن است تمام یا بخشی 
از اطالعاتتان فاش شود و آنچه در پی کسب آن بودید، از بین رود. به منظور جلوگیری از این 
اتفاق، ازطریق قرارداد طرف یا طرفین مقابل را به رازداری و عدم افشا ی اطالعات می  توان 

متعهد کرد.
قرارداد عدم افشا )Non Disclosure( یا قرارداد رازداری توافقی است که یکی از طرفین 
یا هر دو طرف متعهد می  شــوند اطالعات معینی را محرمانه نگاه دارند و آن را افشا نکند. 
همان طورکه اشاره شد، این تعهد می تواند دوطرفه یا یک طرفه باشد. درادامه، مشخصات و 

الزامات این قرارداد را تشریح خواهیم کرد.

  معنا و محدوده  اطالعات
هرگونه اطالعات یا داده  باارزشی مشمول این اطالعات خواهد 
بود  که به یکی از طرفین قرارداد متعلق باشد و به طور عمومی فاش 
نشده و دراختیار عموم قرار نگرفته است. در قرارداد باید به صراحت 
قید شود چه نوع اطالعاتی موضوع قرارداد است و از ذکر عبارات 
کلی پرهیز شــود. این اطالعات به طور معمول برای محافظت از 
مالکیت  های فکری منعقد می  شود؛ اما به صورت کلی ممکن است 

یکی از موضوعات زیر باشد:
هرگونه اطالعات علمی و فنی، اســرار تجاری، اطالعات مربوط به 
اختراعات، طراحی  ها، فرایندها و فراورده  هایی که واجد شــرایط 

اختراع نباشند؛
فناوری  های نوین یا روش بهبود فناوری؛

هرگونه مفهوم و گزارشــی که محتوای ویژه  ای داشته باشد؛ مانند 
چارت  ها و نمودارها؛

دانش فنی )Know How( و محصوالت درحال ساخت و توصیف  ها؛
اطالعات مربوط به نرم  افزارهای رایانه  ای، برنامه  رایانه  ای، کد منبع، 

کد مقصد و پایگاه  های داده )دیتابیس(؛
استراتژی  های کسب  وکار و ایده  استارت آپ.

  چه اطالعاتی را نمی  توان ازطریق قرارداد عدم افشا حمایت کرد؟
هرگونه اطالعاتی که دریافت  کننده ازلحاظ قانونی به استفاده از آن مجاز باشد. برای مثال، 

ازطریق قرارداد لیسانس )مجوز بهره  برداری( به استفاده از آن اطالعات مجاز باشد؛
اطالعات را ازطریق شخص ثالث یا شخصا و به صورت قانونی کسب کرده باشد. برای نمونه، 
اسرار تجاری موجود در محصولی را با مهندسی معکوس به دست آورده باشد. البته، اثبات 

این امر می  تواند دشوار به نظر برسد؛
اطالعات را پیش تر عموم شناخته باشند. برای مثال، فرمولی که اکنون نیز شناسایی شده 

و از آن استفاده می  شود؛
ازلحاظ قانونی آن اطالعات می بایست افشا شــود. برای نمونه ، ماده  هفدهم قانون ثبت 

اختراعات و عالئم تجاری و طرح  های صنعتی مصوب 1۳۸۶ مقرر می  کند چنانچه منافع 
عمومی مانند امنیت ملی و تغذیه و بهداشت یا توسعه  سایر بخش  های حیاتی اقتصادی 
کشور اقتضا کند، مخترع باید اختراع خود را در شرایط خاصی افشا کند )مجوز بهره  برداری 

اجباری از اختراع(.

  طرفین قرارداد
به طور کلی، در هر رابطه ای که افشای اطالعات ممکن است به شخص حقیقی یا حقوقی 
مشخصی آسیب برساند، انعقاد قرارداد عدم افشا منطقی به نظر می رسد. به طور معمول در 

روابطی ازاین دست به انعقاد این قرارداد منجر می  شوند:
میان دو کسب  وکار

میان کارمند و کارفرما
در قراردادهای فروش اسرار تجاری

در قراردادهای واگذاری
در قراردادهای تامین منابع مالی

در قراردادهای سرمایه  گذاری
با کارآموزانی که قرار است وارد مجموعه شوند

هدف و نحوه  استفاده از اطالعات
طرفین قرارداد باید به طور صریح توافق کنند هدف و نحوه  استفاده از قرارداد چگونه است. 
برای مثال، اگر اطالعات، فناوری یا نرم  افزاری خاصی است، باید نحوه  تجاری  سازی یا استفاده  
دریافت  کننده مشخص شود یا استفاده  کنندگان از اطالعات شامل چه کسانی می  شوند. برای 
نمونه، شعب دیگر شرکت نیز می  توانند از آن اطالعات استفاده کنند یا خیر. درخصوص 

هدف استفاده از اطالعات نیز نباید ابهامی وجود داشته باشد.

  زمان
زمان تعهد به عدم افشا باید در قرارداد مشخص شود؛ چراکه مطابق ماده  نهصدوپنجاه ونهم 
قانون مدنی نمی  توان فردی را برای همیشه به عدم افشای اطالعات متعهد دانست )سلب 
حق باید به صورت جزئی باشد(. همچنین، این زمان نباید بسیار طوالنی باشد. برای مثال، 
نمی  توان ازطریق این قرارداد فردی را برای مدت بیست سال به عدم افشای اطالعات متعهد 
دانست. این زمان باید متعارف باشد )دو یا سه سال یا در بعضی موارد بیشتر(. مدت زمان باید 

باتوجه به ماهیت اطالعات مشخص شود.

 Fastcompany :منبع
یـــادداشت
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این روزها شاید تالش برای 
برقراری پیوندهای شغلی با 

همکاران کاری دشوار به نظر 
برسد. با این حال، دانستن 
اینکه چه رفتاری مناسب 

تعامل با هر یک از همکاران 
است، به مهارت های خاصی 

نیاز دارد. 

زومیت
یـــادداشت

هر آنچه باید درباره قرارداد عدم افشا بدانید

اولین استارت آپ 
حوزه معماری با عنوان 
ساخت سازه ای نوین

جامــع خبر)جامع نیوزدانشــگاه 
علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 
۴٧ تهران به همــراه مرکز نوآوری 
معماری شــهری و صنایع وابسته 
تهــران اولین اســتارت آپ حوزه 
معماری با عنوان “نجات تخم مرغ” 
با ساخت ســازه ای نوین را برگزار 

میکند.
به گفته دکتر شاهین فرزانه رییس 
مرکز نوآوری معماری شــهری و 
صنایع وابسته تهران برای شرکت 
در این مسابقه می بایست سازه ای 
خاص ساخته و تخم مرغ به گونه ای 
در آن جاسازی شود که در اثر سقوط 
سازه محافظ از ارتفاعی مشخص، 
تخم مرغ از ســازه خارج شده و کم 
ترین آســیب را دیده باشــد. ارائه 
خالقیت و ایده ای نو برای محافظت 
تخم مرغ و داشــتن طــرح فنی و 
مهندسی و از پیش آماده، عامل سالم 
ماندن تخم مرغ و امتیازآفرین است.

در مقدمه این فراخوان آمده است:
 این مســابقه کــه همه ســاله در 
 دانشــگاه هــای مختلــف برگزار

 می شــود، در واقع برای کشف و به 
کارگیری خالقیت های مختلف و 
نوآوری های مبتکرانه می باشد. در 
واقع این مساله از آنجا مطرح شد که 
ناسا برای پرتاپ ماهواره و کاوشگر به 
سطح اجرام آسمانی از جمله سیارات 
و همچنین رساندن امکانات و وسایل 
الزم به فضانوردان ســاکن در فضا 
تصمیم به انجام آزمایشاتی در این 
مورد گرفت که بتوان اجسام شکننده 
را به گونه ای از فاصله مشخص رها 
نمودکه تا حد ممکن آسیبی به شی 
مورد نظر نرسد. چرا که کاوشکر باید 
درون سازه هایی قرارگیرند که پس 
از برخورد با سیاره ها و اجرام آسمانی 
بتوانند ضمن کاســتن سرعت، به 
ســادگی و با حفظ محموله درون 
خود با کمترین خســارت بر سطح 
سیاره مورد نظر نشسته و به کاوش 
و بررســی بپردازنــد و اطالعــات 
 کســب شــده را به زمین ارسال 

کنند. 
همچنیــن ارائه ایده هایــی برای 
کاهــش آســیب به بســته هایی 
که از طریق هواپیمــا برای کمک 
رســانی بــه مناطــق مختلــف 
فرســتاده مــی شــود، حفاظت 
 از بســته هــای پســتی، طراحی 
پوشــش هــای حفاظتــی چتر 
بــاران و... هــم می توانــد کاربرد 
 نتایــج این مســابقه را مورد هدف

 قرار دهد. عالوه بر اهداف یاد شده 
انجمن علمی معماری دانشــگاه 
علمی کاربــردی فرهنــگ و هنر 
واحد ۴٧ تهران درصدد اســت تا 
برای اولین بار قوانین و شیوه اجرای 
این نوع مســابقات را در قالب یک 
 طرح پژوهشی اســتاندارد سازی

 کند.
با توجــه به اهمیت این مســابقه، 
استقبال دانشــجویان و باالبردن 
ســطح علمی و خالقانه سازه های 
مــورد آزمایــش، انجمــن علمی 
معماری تصمیم بر برگزاری اولین 
دوره این مسابقات در دانشگاه علمی 
کاربری فرهنگ و هنــر واحد ۴٧ 
تهران در ســطح منطقه ای گرفت 
و همچنین گستردگی زمینه های 
علمی و خالقانه مسابقه این امکان 
 را فراهم می آورد تا دانشجویان اکثر

 رشــته ها به خصــوص معماری، 
فیزیــک، مکانیــک، عمــران و ... 
 بتوانند در این مســابقه شــرکت 

کنند.
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1. Fesenjan (Pomegranate Walnut Stew) This 
iconic stew, an essential part of every Persian 
wedding menu, pairs tart pomegranate with 
chicken or duck. Ground walnuts, pomegranate 
paste and onions are slowly simmered to make 
a thick sauce. Sometimes saffron and cinnamon 
are added, and maybe a pinch of sugar to balance 
the acid. Fesenjan has a long pedigree. At the 
ruins of Persepolis, the ancient ritual capital 
of the Persian Empire, archaeologists found 
inscribed stone tablets from as far back as 
515 B.C., which listed 5/9/2016 Persian Food 
Primer: 
2. Bademjan (Eggplant And Tomato Stew) This 
stew has the shimmering red-gold color of 
tomatoes cooked with turmeric, with a sheen 
of oil on top, a prized characteristic in Persian 
cooking that shows a stew has been cooked long 
enough for the oils to rise up. Slightly tart, with 
the tang of tomatoes, lemon juice, and sometimes 
the juice of unripe grapes, its tanginess is kept 
in check by the eggplant, which is ärst fried on 
its own until golden-brown, then cooked with 
onions, lamb and the tomatoes and seasoning. 
Like all Persian stews, bademjan is thick and 
meant to be eaten over rice with a fork.

3. Baghali Polo (Rice with Dill and Fava Beans) 
In Iranian cooking, rice can be prepared 
simply with butter and saffron, known as 
chelo. However, just as often, it’s cooked with 
other ingredients and called polo. Polo can 
be made with herbs, vegetables, beans, nuts, 
dried fruit, meat and even noodles, and acts 
as the centerpiece of the meal. This polo is 
particularly good in the spring, when fava beans 
are young and tender and dill is in season. The 
dish is åecked with green dill and favas, and is 
often cooked with very tender chunks of lamb. 
Alternately, it may be served alongside lamb 
on the bone. The rice should have a mild saffron 
åavor, with the saffron mixed into the rice just 
before serving.
4. Zereshk Polo (Barberry Rice) Iranians love 
sour åavors. Like cranberries, barberries have 
a vibrant red color, but they are even sourer. 
This classic rice dish is studded with the red 
berries, which are dried and then rehydrated 
before cooking. The rice is cooked with plenty 
of butter, which helps to soften the intensity 
of the berries. Quince, rhubarb, green plums, 
sour oranges, lemons, limes, dried limes, sour 
cherries, tamarind, sumac and pomegranate are 
all used in Persian cooking to make food tarter.
5. Gormeh Sabzi (Green Herb Stew) Made 
from herbs, kidney beans and lamb, deep 
green gormeh sabzi satisäes two Persian åavor 
obsessions: it’s sour and full of herbs. The stew 
is seasoned with dried limes, limoo omani in 
Farsi. These limes are extra intense and sour, 
with a bittersweet taste that gives the stew a 
unique åavor. The other constant in gormeh 
sabzi is fenugreek leaves, a taste unfamiliar to 
most westerners. Other herbs include parsley, 
coriander and scallions.
6. Ash e Reshteh (Noodle and Bean Soup) A richly 
textured soup full of noodles, beans, herbs and 
leafy greens like spinach and beet leaves. It’s 
topped with mint oil, crunchy fried onions and 
sour kashk, a fermented whey product eaten in 
the Middle East that tastes akin to sour yogurt. 
The noodles, which made their way to Iran from 
China, are thought to represent the many paths 
of life, and this soup is traditionally served when 
someone sets off on a long journey. Because of its 
auspicious ingredients, it’s also part of the menu 
for Norooz, the Persian new year, which occurs at 
the spring equinox in March.
7. Tahdig (Crunchy Fried Rice)

It’s the crisp, golden layer of fried rice at the 
bottom of the rice pot, and it tastes like a 
combination of popcorn and potato chips, but 
with the delicate åavor of basmati ice. (Tahdig is 
usually not printed on the menu, so you may have 
to ask for it.) At Iranian family gatherings, there 
are always plenty of leftovers, but the one dish 
that disappears completely is tahdig. It is eaten 
as a side dish, and it’s forgivable to pick it up and 
eat it with your ängers
Jeweled Rice (Rice with Nuts and Dried Fruit)
8. Jeweled Rice (Rice with Nuts and Dried Fruit) 
Dotted with brightly colored dried fruit and nuts, 
like little jewels, this is a sweet-andsavory dish 
that shows off some of the native ingredients 
of Iran, including pistachios, almonds, candied 
orange peel, barberries, carrots and saffron. 
It is cooked with a little sugar to balance the 
sourness of the barberries. Jeweled rice is served 
for special occasions, particularly at weddings, 
because the sweet elements symbolize a sweet 
life. It’s traditionally served with chicken, which 
contrasts nicely with the sweetness.
9. Kebab (Lamb, Chicken, Lamb Liver, Ground 
Meat) Kebabs have more variety than you 
might think. First, there’s koobideh, ground 
meat seasoned with minced onion, salt and 
pepper. It sounds simple, but the taste is sublime. 
There is kebab-e barg, thinly sliced lamb or beef, 
åavored with lemon juice and onion and basted 
with saffron and butter. Chicken kebab, known 
as joojeh, is traditionally made from a whole 
chicken, bones and all, for more åavor (although 
in American restaurants it’s often made from 
skinless chicken breast), marinated in lemon 
and onion, and basted with saffron and butter. 
If you’re lucky, you’ll änd jigar, lamb liver kebab, 
garnished with fresh basil leaves and a wedge 
of lemon.
10. Sabzi Khordan (Herb and Cheese Plate) No 
Persian meal is complete without a dish of sabzi 
khordan, or edible herbs. The plate can include 
mint, tarragon, basil and cilantro, alongside 
scallions, radishes, walnuts, feta cheese and 
Iranian Nan (åatbread). Simply tear off a piece 
of åatbread, tuck a bit of the herbs and cheese 
and other garnishes inside, and fold it up like 
a rustic sandwich. The plate stays on the table 
throughout the meal, and the herbs are a crunchy 
palate cleanser between bites of stew and rice. 
Fresh and dried green herbs are eaten daily in 
Iran. 
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Stone Garden: 
Iran’s Most 
Amazing 
Garden

Although Kerman is truly 
an astonishing area due to 
unique ancient, historical 
and natural sites, here is an 
attraction which is neither 
historical nor natural but 
equally bizarre!You may 
never imagine a garden 
which its harvests are 
hard stones ranging from 
few grams to about 10 
kilograms!Half a century 
ago some farms in a village of 
Sirjan became dried due to 
local misleading, that caused 
Darvish Khan, a deaf mute 
honest farmer to protest 
his discontent by creating 
a stone garden himself.He 
implanted dried bodies of 
the trees on desert holding 
heavy stones hanged by 
wires! Any stone and tree 
relates a special memory of 
his last forty years.
Darvish Khan passed away 
at 2005 and buried in his 
garden, but elaborately 
piercing and lifting heavy 
stones is still a mystery 
which never discovered due 
to his silence.

Baghche Joogh 
Historical Palace in 
Iran’s Maku

Baqcheh-Joogh Palace (Joogh 
Garden) was commissioned 
by Iqbal-ol-Saltaneh Makui, 
one of Mozafaredin Shah’s 
commanders.This palace, 
situated between the towns 
of Maku and Bazargan (about 
10 km from Maku) in the 
province of West Azarbaijan, 
is a major tourist attraction 
due to its location on the 
Turkey-Europe road route.
The Baqcheh-Joogh palace is 
situated on a large expanse of 
gardens, which cover an area 
of 11 hectares (27 acres).
Currently the palace is a 
museum, also known as Kakh 
Muzeh Maku.The palace 
consists of two floors that are 
made up of numerous halls 
and chambers, most of them 
beautifully decorated with 
paintings, mirror-work, and 
plaster moldings.
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 Nooshabad Underground City, with one thousand 
and five hundred years’ record of homing and 
sheltering families, is still a stable structure.
Close to Iran’s central city of Kashan, there is a 
mysterious underground city named Nooshabad 
or Anooshabad.Nooshabad City, concealing 
underground, was built 1500 years ago, by order 
of Anushiruwan, Sassanid king.Three floors with 
strange Halls, food storages, water, fat-burning 
lights and even toilets were constructed by hand 
digging of local people for long time residence 
of local people for protection against foes and 
invaders, but not for the normal life! They would 
use it only in threatening situations.They have got 
a really fabulous and unique city engineering and 
road designs into use to prevent simple crossing 
in the footpaths, so that the invaders and foreign 
people and whoever was not familiar with this city 
constructions would lose easily its way.Above some 
rooms in Nooshabad city is trapdoors with lids for 
emergency exits and enters. This city has two main 
entrance, which one of them is hidden in a water 
store house.Ouyi City is built under ancient part of 
Kashan City and is extended even under the present 
city site. Exploring this city was accidentally by 
someone who wanted to dig a well in the yard of 
his house.In the depth of 3 to 18 meters under 
the normal level of ground, to pass through Ouyi/
Anooshabad one cannot simply go straight! The 
main road is like a U and in different depth level! 
This path design would prevent offensives. This 
Unusual city with its surprising road map is one of 
the adventural attractions in Iran.

Despite the US sanctions and the Iranophobia 
propaganda pursued by Iran’s enemies, statistics 
indicate that the number of foreign tourists 
arriving the country has been increased.
“Good measures have been taken so far to attract 
more foreign tourists to Iran, particularly in Fars 
and Isfahan provinces that capture the historical 
and cultural flavor of Iran, “ Seyyed Hemayat 
Mirzadeh, head of the Iranian Parliament’s 
committee on Tourism Commission said.
“Iran’s cultural and historical heritages are just 
our permanent oil wells. They are capable of 
attracting tourists from all around the world. 
Iran enjoys a wide variety of unique handicrafts 
and arts that make people to be interested in 
them. We should take advantage of the hidden 
capacities and introduce the unique heritages in 
an international level,” he continued.
Mirzadeh also emphasized that there are many 
ancient Persian relics and historical objects that 
has been kept in foreign museums and research 
centers for many years; they  should be returned 
to the country.
“Fortunately, Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts 
and Tourism Organization (ICHTO) has taken 
some practical steps to return them. Such efforts 
are admirable and should be continued,” he added.
According to official reports the number of 
foreign visitors arrived in Iran has increased by 
38 percent during the first four months of the 
Persian year.

A visit to Iran yields a stunning variety 
of culinary delights. Between the 
familiar kebab and the decidedly 
outré grilled lamb’s testicles, there 
is a vast spectrum of foods: caviar, 
pickle, and smoked äsh in the 
north; samosas, falafel and hot and 
sour shrimp in the south; noodles, 
åatbread and rosewater-scented ice 
cream across the country. Look at 
Iran’s place on the map and it’s easy to 
understand why the scope of native 
foods is so wide. Once the center of 
the Persian Empire, Iran neighbors 
the former Soviet Union countries, 
as well as Afghanistan, Pakistan, the 
Arab states and Turkey. Although Iran 
is part of the Middle East, it has close 
ties to Europe, the Far East and Africa, 
owing to its central place on the Silk 
Road trade route.
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Deputy Director of the Iranian 
Railway Company Mojtaba 
Tafaqodi announced that a 
number of the country’s trains 
have been equipped with new 
home-made engines.“At present, 
we have a train with national 
engine which is being used in 
the fleet,” Tafaqodi told FNA 
on Sunday.He added that the 
engine has been manufactured 
by Iranian experts at the Iran 
Heavy Diesel Manufacturing 
Company.“The first sample of 
the engine was tested on the 
ground successfully and then 

it was mounted on a train and 
tested,” Tafaqodi said.The Iranian 
experts have made huge progress 
in building various types of 
engines.Iran in June inaugurated 
the production line of a home-
made 1300-horsepower hybrid 
diesel engine.The new national 
diesel engine came in two 
types of hybrid and gasoline-
consumption types and its 
production line was inaugurated 
in the presence of the defense, 
road and industry ministers as 
well as the vice-president for 
scientific affairs.

Iran’s South 
Pars to Up Gas 
Production by 
56 mcm/d
Iran’s South Pars 
Gas Field located in 
the Persian Gulf is 
slated to rise by 56 
million cubic meters 
per day by the end of 
the current Iranian 
year (will end on 
March 22, 2019), 
a senior oil official 
announced.“South 
Pars gas output will 
reach 630 million 
cubic meters per day,” 
Managing Director of 
South Par Oil and Gas 
Company Mohammad 
Meshkinfam said.He 
noted that it would be 
a new record in Iran’s 
gas production from 
the offshore gas field 
which Iran shares 
with Qatar.
“As winter 
approaches and 
given the necessity to 
provide sustainable 
and continuous gas 
to the country, the 
development of the 
field’s new phases has 
been accelerated,” 
Meshkinfam added.
He reiterated that two 
offshore platforms 
belonging to Phase 
14 of the field would 
become operational, 
each adding 28 
mcm/d to the field’s 
sour gas production 
capacity.Currently, 
Iran is producing a 
total of 580 mcm/d 
of sour gas from 
different phases 
of the field.Earlier 
this month, Iran 
launched the third gas 
sweetening train of 
the onshore refinery 
of South Pars phases 
22-24.Farhad Izadjou, 
operator of Phase 22-
24 project, said that 
the gas sweetening 
train was operating 
at 8 mcm/d of sweet 
gas production 
capacity supplied 
from phases 6, 7, and 
8 of the supergiant 
offshore field.He said 
once fully operational, 
the train will be able 
to process 500 mcf/d 
of gas (equal to 14.2 
mcm) to be injected 
to the national gas 
distribution network.
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Iran Mounts First Home-Made 
Engine on Trains

The currency turmoil in the 
country has somehow affected the 
economy; how has the impact on 
foreign exhibitions been?
In the crisis of exchange turbulence 
and, of course, the depreciation of 
the national currency, many sectors 
were damaged. We also encountered 
problems and clearly saw the impact 
on domestic and foreign exhibitions; 
as many exhibitions were held in 
the wake of the presence of foreign 
companies or did not happen at all. In 
fact, due to the status of the sanctions, 
there was a problem in exchanging 
goods and money, and producers 
from foreign countries refused to 
participate in Iran. Of course, holding 
the national pavilion of Iran at 
foreign exhibitions also encountered 
problems. The price of a booth that 
last year was 200 euros or dollars 
this year became very frustrating for 
Iranian producers. Unfortunately, the 
government did not sponsor foreign 
exhibitions. While governments have 
succeeded in their economy which has 
been able to support their producers 
to attend domestic exhibitions so that 
they can sell their products in other 
countries. In fact, this action will lead 
to the expansion of exports in their 
country. In our country, unfortunately, 
there are no sponsors for helping 
to hold foreign exhibitions and the 
presence of Iranian manufacturers in 
those exhibitions. On the other hand, 
the increase in the price of booths 
has led to reducing the presence of 
domestic manufacturers in foreign 
exhibitions while if the government 
would pay more attention to this the 

domestic economy is also affected. 
Even at the time of the embargo, the 
presence of domestic producers in 
foreign exhibitions and the provision 
of their products could lead to more 
domestic production; because every 
threat can be an opportunity for 
growth and revenue.
How many exhibitions are held 
this year in Isfahan? How was the 
presence of foreign producers in 
them?
This year, 32 domestic exhibitions 
have been held by Isfahan Province 
International Exhibitions 
Development Company. At the 
first international fair this year, the 
“Livestock and Poultry” exhibition 
hosted the presence of countries such 
as Germany; many countries also 
attended the “Tourism” exhibition. 
At the internationally held “Stone and 
Gold” exhibition, companies from 
China, Turkey, and Italy participated 
actively. By the end of this year, we 
will have an exhibition of “medical 
and agricultural equipment” in which 
we will also witness the presence of 
foreign countries. In total, sixteen 
other exhibitions will be held in 
Isfahan by the end of this year. In 
fact, we will see an economic event 
in Isfahan every week that Economic 
activists gather in these exhibitions 
to offer their products and, in the 
hard economic conditions; we are 
in, to inject some kind of hope to the 
community.
How was the presence of Iranian 
producers in foreign exhibitions 
this year? Do you have a specific 
program for foreign exhibitions 

next year?
We also attended foreign exhibitions 
such as Dubai, China, and Malaysia. 
Although few Iranian companies were 
present at these foreign exhibitions, I 
think we succeeded. Next year we will 
be attending the exhibitions in Dubai, 
Malaysia, and China; we will also 
have an exhibition of Iran’s economic 
achievements in Lebanon or Iraq.
How did people attend the 
exhibitions this year?
We are satisfied with the presence 
of people at exhibitions; a hundred 
thousand visitors visited the book fair, 
which was held some time ago. In the 
survey, we found that the number of 
specialized visitors from exhibitions 
also increased, while overnight, eleven 
thousand visitors were present.
How was the presence of the private 
sector in exhibitions?
This year, a number of exhibitions will 
be held by the private sector, but next 
year, all exhibitions will be held by the 
private sector.
Explain the plans of the Isfahan 
Exhibitions Company.
To continue to work with world-
renowned exhibition centers to host 
the national pavilion of internationally 
acclaimed events, Planning for the 
acquisition of new agencies to hold 
Iran’s pavilion at other international 
events, Planning for the recruitment 
and dispatch of specialized boards 
in order to visit internationally 
recognized exhibitions and the 
holding of exclusive international 
exhibitions in Iraq, Lebanon and 
Sri Lanka is among the upcoming  
events.

Iran Ups Agro Exports by 59 
Percent in 8 Months
Iran has considerably increased its export of 
agricultural products in the first eight months of the 
current Iranian year (March 21, 2018-November 
22, 2018), a senior trade official announced.
“Some 2.31 million tons of fruits and vegetables 
worth $866 million were exported during the first 
eight months of the current year,” Director General 
for Exports Coordination Office at Trade Promotion 
Organization Mahmoud Bazari said on Sunday.
He reiterated that the figure indicates 
a 59-percent growth in value of the exported 
agricultural products as compared with last year’s 
corresponding period.
In a relevant development on Saturday, data 
released by the Islamic Republic of Iran Costumes 
Administration showed that the value of Iran’s 
non-oil goods exported to the littoral states of the 
Persian Gulf in the past 8 months register a 38% 
increase, compared with the corresponding period 
in the last year, surpassing a total of $6.5 billion.
Iran’s exports of non-oil commodities to the Persian 
Gulf littoral states exceeded $6.5 billion during the 
past eight months of the current fiscal year (March 
21- Nov. 21).

China Successfully Tests Deep 
Water Location System
 China tested successfully a system of underwater 
location at a depth exceeding 10,000 meters during 
a field trial of the equipment for the complex named 
Tsaihungyuy for deep water research.
Per the Chinese news agency Xinhua, the tests were 
conducted in the vicinity of the Mariana Trench by a 
team of scientists aboard the research vessel Shen 
Ko.According to the head of the research group Tsui 
Veichen, the equipment for underwater location 
went deep into the sea by means of the re-entry 
module Tsaihungyuy, and during the test, it was 
possible to obtain a signal and determine the exact 
geolocation.
The agency specified that the signal with the 
location details at the depth was received by the 
vessel every 12 seconds.
The equipment, developed by the scientific and 
research center Shenyuan, based on the Shanghai 
Oceanographic University, reached the point of 
10,913 meters in approximately four hours.
During the tests, the equipment for underwater 
location worked without interruption, in a stable 
mode, the agency reported, with the maximum 
distance that can be measured with the equipment 
amounting to 15,133 meters.The underwater 
location system is a tremendously important 
technology for oceanographic research, resource 
mining in the ocean, preservation of the marine 
environment, and security maintenance at sea. The 
system enables researchers to determine from the 
vessel the exact location of deep-sea equipment.

The holding of “National Pavilion of Iran” in 
international events with various exhibitions 
in different countries of the world, including 
“Malaysia”, “UAE”, “Arabia”, “Turkmenistan”, 
“China”, “Oman”, “Turkey”, “Panama” , “Hungary”, 
“France”, “Belgium”, “Indonesia”, “India”, “Qatar” 
and “Russia” not only can raise Iran in the world, 
but also introduce domestic producers and brands. 
Meanwhile, the International Exhibitions of Isfahan 
Province in their calendar of exhibitions, each 
year, hosts foreign companies at the international 
exhibitions of the province, and by attending foreign 
exhibitions, will open a way to identify national 
production.
We talked about the activities of the foreign sector 
of the exhibition with Ali Yarmohammadian, the 
managing director of the International Exhibition 
Company of Isfahan Province.

Managing Director of Isfahan International Exhibition Company in an interview with “Nasle Farda”:

Every Week There Is An Economic Event In Isfahannews

By: Yalda 
Tavakoli

Iranian Construction Companies 
Showcasing Capabilities at 
International Build Asia 
Exhibition
 Iranian firms and companies active in the construction 
industry are staging their achievements, capabilities, and 
products at the 14th edition of International Build Asia 
Exhibition on building materials and construction machinery 
underway in the Pakistani port city of Kerachi.
Iranian firms and companies are showcasing building 
material and tools, including cooling and heating systems, 

fireproof and waterproof building products, door knobs, 
construction machinery, concreting instruments, and 
firebricks, said Iran’s Commercial Attaché to Pakistan 
Mahmoud Haji Yousefipour.
Around 250 delegates from 20 countries, including USA, UK, 
Iran, Italy, China, Germany, Taiwan, Japan, Thailand, Turkey, 
Oman and UAE are attending the event.
The official said Build Asia is a good opportunity to provide 
a networking platform for Iranian engineers, contractors, 
builders and consultants to strengthen their foothold in the 
neighboring country’s construction industry.
Iran and Pakistan enjoy longstanding economic and political 
relations.

The trade volume between 
the two countries exceeded 
$1 billion during the eight 
months to November 22. 
Iran exported $860 million 
worth of non-oil goods 
to Pakistan in the period, 
registering a %58 hike in 
comparison with the $539 
million exports in the similar time 
span of the past year.
According to Haji Yousefipour, the Islamic Republic’s trade 
balance with Pakistan currently stands at $665 million.

n fact, due to 
the status of the 
sanctions, there 
was a problem 
in exchanging 
goods and 
money, and 
producers from 
foreign countries 
refused to 
participate in 
Iran. Of course, 
holding the 
national pavilion 
of Iran at foreign 
exhibitions also 
encountered 
problems. 



Iran optimistic about fresh 
efforts to end Yemeni crisis
Iranian Foreign Ministry Spokesman Bahram 
Ghasemi said Sun. that there is hope the new 
efforts undertaken by UN and some European 
countries would lead to positive results for 
bringing an end to the Saudi-led aggression 
in Yemen.
Iranian Foreign Ministry Spokesman 
Ghasemi discussed with Mehr News 
correspondent on Sunday the current 
developments regarding the Yemeni peace 
talks in Sweden, saying positive steps were 
taken under the supervision of the United 
Nations to broker peace between Yemeni 
parties, which were welcomed by the Islamic 
Republic of Iran.
He added that Iran, too, made constructive 
and positive efforts in line with its previous 
efforts within the framework of the four-
point plan for the settlement of the crisis in 
Yemen.
He said there is hope that the current efforts 
would lead to a positive result.
Ghasemi also maintained that help and 
cooperation from the UN and all effective 
countries is needed to bring an end to the 
Saudi-led aggression, establish ceasefire, 
and provide the condition for delivering 
humanitarian aid to the suffering Yemeni 
people, and continuing the peace talks that 
commenced in Stockholm.
The Iranian diplomat further said that while 
it is very late, the international community 
has finally woken up to and taken a stance 
against the catastrophe ongoing in Yemen.
Leader has complete mastery 
over security, defense issues: 
Army chief
 Commander of Iran’s Army Major General 
Seyed Abdolrahim Mousavi said Sunday that 
the Leader of Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei has a complete mastery 
over defensive and security issues.
He made the remarks in the 4th symposium 
on Imam Khamenei defensive thought held at 
Defense Ministry’s Marine Industries Organi-
zation headquarters in Tehran.
“The Leader of the Islamic Revolution has 
invaluable experiences from the pre-Islamic 
Revolution period and the glorious era of 
sacred defense, and [also] he has a complete 
mastery over security, defense, and military 
issues, and we can extract the defense strate-
gy from his thoughts in the best possible way.”
In the Leader’s defense theory, ‘ethics’ has 
been mentioned as one of the most important 
factors of power, Mousavi said, adding that 
this factor cannot be found in other related 
theories.
He went on to say that spirituality, vigilance, 
self-reliance, and self-centeredness are 
among the main pillars of the Leader’s de-
fense theory.

Zarif: Those Quitting Iran to Be Losers

“Negotiating with 
Donald Trump's 
administration is futile,” 
Zarif stressed.
“Iran used to be ready 
for direct talks with the 
United States, and we 
did it, and I spent a lot of 
time talking with former 
US Secretary of State 
John Kerry, the result of 
which was the nuclear 
deal, from which Donald 
Trump pulled out,” the 
Iranian top diplomat 
added.
He further criticized the 
US interventionist policy 
in the region saying 
that it is America that 
intervenes in the region 
while the deployment of 
Iranian forces has taken 
place at the request of 
the governments of the 
hosting countries.
Zarif added, "As long as 
our national interests are 
met and the European 
Union complies with 
its obligations, we will 
remain committed to the 
nuclear deal." 
According to the Twitter 
account of the Doha 
Forum, Zarif underlined 
that Iran will not change 
its policies under the US 
sanctions. "If there is an 
art we have perfected in 
Iran -- and we can teach 
it to others for a price 
-- it is the art of evading 
sanctions," he noted.
Zarif continued, "We 
will continue to sell 
oil and engage with 
the international 
community, and the 
ones who abandoned 
engagement with us will 
be the losers."
"It's obviously the 
case that we are facing 
economic pressure 
because of the US 
sanctions. [The] US is a 
major global power and 

it can actually create 
painful conditions for 
other countries. But 
would that lead to a 
change of policy? I can 
assure you that it won't," 
Zarif said.
"If there is an art, we 
have perfected in Iran 
and can teach to others 
for a price, it is the art of 
evading sanctions," he 
added.
Although the US has put 
so much pressure on Iran 
over the past 40 years, 
the Islamic Republic has 
managed to survive, he 
said.
"We've survived against 
the United States, against 
the will of the United 
States for the last 40 
years, and I believe we 
will survive for the next 
40 years," the top Iranian 
diplomat pointed out.
Earlier on November 
05, the European Union, 
France, Germany and 
Britain issued a joint 
statement regretting 
US' decision to impose 
new sanctions against 
Iran, saying that they will 
continue supporting the 
European companies 
engaging in legal 
business with Iran.
The reaction came 
after the US Treasury 
Department announced 
all sanctions on Iran 
lifted under the 2015 
nuclear deal will be back 
in force on November 5.
According to Treasury 
Secretary Steven 
Mnuchin, the sweeping 
sanctions will see 700 
people blacklisted, 
including people who 
were granted relief 
under the 2015 deal, 
as well as over 300 
new names.Speaking 
to reporters on Friday, 
Mnuchin said the 

sanctions will also target 
payments made through 
the EU’s SPV channel.
He also warned global 
financial messaging 
service SWIFT that it 
could be punished if it 
doesn’t cut off financial 
services to entities 
and individuals doing 
business with Iran.
"SWIFT is no different 
than any other entity… 
We have advised SWIFT 
that it must disconnect 
any Iranian financial 
institutions that we 
designate as soon as 
technologically feasible 
to avoid sanctions 
exposure,” he noted.
His remarks dismissed 
an earlier report by 
The Washington Free 
Beacon, which claimed 
senior State Department 
officials have convinced 
Secretary of State Mike 
Pompeo to allow Iran 
to remain connected to 
SWIFT.
The Trump 
administration earlier 
agreed to allow eight 
countries to continue 
purchasing Iran’s crude 
oil after Washington’s 
sanctions on Tehran take 
place next Monday.
A senior administration 
official told Bloomberg 
that waivers were aimed 
at preventing oil price 
hikes and would be 
granted in exchange for 
continued import cuts.
The November 5 
sanctions will be the 
second batch of bans 
to be re-imposed after 
Trump pulled the US out 

of the 2015 deal, which 
was signed by Iran and 
six world powers in 
2015.
The new sanctions cover 
Iran’s shipping, finance 
and energy sectors, and 
penalize other countries 
that don’t stop dealing 
with Tehran.
US President Donald 
Trump announced on 
May 8 that Washington 
would no longer 
remain part of the Joint 
Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) and 
promised to re-impose 
the highest level of 
economic sanctions 
against Iran.
The sanctions reinstated 
on Iran on May 8 
included boycott of Iran's 
crude supplies and bans 
on transfer of its crude 
revenues. There is a 180 
days interval before 
these sanctions come 
into effect. Other US 
secondary sanctions are 
reinstated this month.
After Trump's 
declaration, the Iranian 
government issued 
a statement, calling 
the US withdrawal 
as "unlawful". The 
statement underlined 
Iran's prerequisites for 
continuing the deal with 
the five world powers. 
These conditions that 
were reiterated later 
by Iran's Supreme 
Leader Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei later 
mainly included Iran's 
guaranteed crude 
sales and transfer of its 
revenues back home.

“Trump has called for negotiations despite his 
hostile policies, and we have responded to him 
that if he was joking,” the Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif said speaking at the 18th 
edition of Doha Forum in the Qatari capital on 
Saturday.

- A newly released video shows US 
President Donald Trump's current 
budget director and soon-to-be Chief 
of Staff Mick Mulvaney calling him "a 
terrible human being" during a 2016 
campaign debate.
The video was released Saturday 
by left-leaning American news and 
opinion website The Daily Beast, 
prompting broad speculations that 
one of Mulvaney’s first task as White 
House chief of staff would likely be 
to explain why he held such very 

negative opinion of Trump and 
how he justifies serving him at such 
intimately high levels.
"Yes, I'm supporting Donald Trump," 
the video shows Mulvaney saying 
while debating a Democratic rival 
during his successful reelection 
as South Carolina’s Republican 
representative to the US Congress.
"I'm doing so as enthusiastically as I 
can, given the fact that I think he's a 
terrible human being, but the choice 
on the other side is just as bad," he 

added.
Moreover, Mulvaney was also quoted 
in a local daily as describing Trump 
and his Democratic rival Hillary 
Clinton as amongst the “most flawed 
human beings” running for US 
presidency."We have perhaps two 
of the most flawed human beings 
running for president in the history of 
the country," he stated then as quoted 
by South Carolina’s The Herald 
newspaper, referring to Trump and 
Clinton.

Following 
Trump’s unexpected 

election win, Mulvaney became a 
key part of his administration, at 
one point serving as both the White 
House budget director and head of 
the Consumer Protection Bureau.

New Chief of Staff Called Trump A ‘Terrible Human Being’

report

Politics
Monday,December 17,2018, No.117

ISFAHAN
N E W S 07

News

The head of Iran’s 
Hajj and Pilgrimage 
Organization started 
an official visit to 
Saudi Arabia to hold 
talks with senior 
officials of the Arab 
country about ways 
to facilitate Iranian 
nationals’ pilgrimage 
during next year’s 
Hajj season.
Heading a high-
ranking delegation, 
Alireza Rashidian 
left Tehran for Saudi 
Arabia on Sunday 
morning at the official 
invitation of the Saudi 
Hajj minister.     
Every year 
representatives of 
countries whose 
nationals attend 
the Hajj pilgrimage 
exchange views 
with Saudi Hajj 
officials about ways 
to facilitate the 
presence of their 
nationals in Saudi 
Arabia.
Last year, more 
than 86,000 Iranian 
pilgrims attended the 
Hajj rituals.
In 2016, more than 
1.8 million pilgrims 
attended Hajj, but 
Iranians stayed at 
home after tensions 
between Riyadh and 
Tehran boiled over 
following a deadly 
crush of people 
during the 2015 
pilgrimage.
On September 24, 
2015, thousands 
of people lost their 
lives in the deadly 
crush after Saudi 
authorities blocked 
a road in Mina during 
a ritual, forcing large 
crowds of pilgrims 
to collide.The crush 
was the deadliest 
incident in the history 
of the pilgrimage. 
According to an 
Associated Press 
count based on 
official statements 
from the 36 countries 
that lost citizens in 
the disaster, more 
than 2,400 pilgrims 
were killed in the 
incident.
Saudi Arabia claims 
nearly 770 people 
were killed, but 
officials at Iran’s 
Hajj and Pilgrimage 
Organization say 
about 7,000 people, 
including over 460 
Iranian pilgrims, lost 
their lives.

Iranian Official 
Leaves for 
Saudi Arabia to 
Discuss Next 
Year Hajj
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Zarif added, 
"As long as 
our national 
interests are 
met and the 
European Union 
complies with 
its obligations, 
we will remain 
committed to the 
nuclear deal." 

Pres. Rouhani to 
submit next year’s 
budget bill to parl. in 
coming week
Iranian President Hassan Rouhani will 
submit the budget bill for the next Iranian 
calendar year in 1398 (to start March ,21 
2019) to the Parliament in coming week.
A MP Mehrdad Baouj Lahouti made the 
above remark and revealed the presence 
of Head of Plan and Budget Organization 

Mohammad-Baqer Nobakht in the 
meeting.
He further reiterated that President 
Rouhani will submit the budget bill for 
the next year to the Parliament on Sunday 
Dec. 23.
Speaking among correspondents, he 
added, “in today’s session, legislators 
examined the latest situation of the 
budget for the next Iranian calendar year 
precisely.”
The 2019 Budget Bill will more likely 
subject to significant changes, he said, 

adding, “in this bill, tax revenues and 
spending for the development projects 
have been predicted.”
Elsewhere in his remarks, Lahouti 
pointed out that budgets of the Ministry 
of Education and welfare and supportive 
credits would be increased in the next 
year’s budget bill.  
For his part, Head of Plan and Budget 
Organization Mohammad-Baqer Nobakht 
revealed that the next year’s budget will 
likely be approved in two rates.”
According to the budget bill, it has been 

predicted that 
Iran would 
sell 1.5 
m i l l i o n 
b a r r e l s 
of oil per 
day (bpd) 
while the 
said volume 
at the current 
situation stands 
at 2.4 million, he 
ended.
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Resumption of Iran-China Banking Ties Runs 
into Snag: Official
Head of Iran-China Joint Chamber of Commerce said the banking 
transactions between Tehran and Beijing have not been still restarted 
due to a series of outstanding obstacles.
Speaking to Tasnim, Asadollah Asgaroladi said the banking transactions 
with China were planned to resume a few days ago, but the plan “has not 
entered the operational phase so far.”He also noted that Iran’s newly-appointed 
ambassador has gone to China to resolve the banking problems, expressing the hope for good 
news about the positive results of negotiations in coming days.On November 28, Asgaroladi said 
the hurdles in banking transactions between Tehran and Beijing have been cleared.

The total amount of 
commodities transited from 
Bandar Lengeh Port 21 has 
reached 186,219 since the 
beginning of the current 
Iranian calendar year on 
March 21, which indicates 
a 73% rise compared to 
the same period last year, 
an official said.A total of 
5,834,650 tons of goods 
were loaded and unloaded 
by the western ports of 
Iran’s southern province 
of Hormozgan during 
the same period, told 
the Director of Ports and 
Maritime Organization in 
Bandar Lengeh Qassem 
Askari-nasab to reporters.
Non-oil exports, mostly 
fruits, nuts, industrial 
minerals, and construction 
material, saw a 24% 
increase to reach 655,827 
tons, he added. 

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:32:38  
Noon call to prayer : 
11:59:25  
Evening call to prayer: 
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High: 13 ° c
Low: -1c
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Non-oil transit 
from Iran’s 
Bandar Lengeh 
Port ups %73
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Hossein Rias, the head of Fisheries 
Department in Bandar Lengeh, told Iran Daily, 
'Pearls have been traditionally harvested in 
the area, a laborious practice that means the 
odds are high for finding any pearls.'
He added, 'Once investment is attracted, 
either by local or foreign investors, to cultivate 
pearls in the area, the chance for harvesting 
pearls goes up significantly,' he added.
Bandar Lengeh is located on the Persian Gulf 
coast where traditional harvesting of natural 
pearls has endured through generations.
Rias described the pearls found in the Persian 
Gulf as the best and most lustrous in the world.
'Given the reputation of the pearls found in 
the Persian Gulf and Iran's role in harvesting 
pearls, this valuable jewelry has been globally 
registered as the 'Pearl of Persian Gulf ',' he 
said.
The World Intellectual Property Organization 
(WIPO) registered the 'Pearl of Persian Gulf ' 
in October 2018.
WIPO is a special UN agency registering 
intellectual properties based on their 
geographical region.
Rias pointed to the history of pearl harvesting 

in Bandar Lengeh, noting that harvesting 
oysters and pearls have been going on in the 
harbor for many years to the point that it is 
called 'Port of Pearl'.
He added that overharvesting in the area has 
led authorities to impose caps for harvesting 
pearls.
'Harvesting now is only possible at the 
beginning of the summer. About 0.5 to one 
million pearl oysters are allowed to be 
harvested in the harbor,' he added.
According to a report published last year in 
Financial Times, global production of cultured 
saltwater pearls is now worth 400$ million.
Rias said the seabed and the clean water in the 
area have the potentials for cultivating and 
harvesting pearls.
To cultivate pearls, divers hand-collect oyster 
shells from the seabed off Persian Gulf coast 
and then place a nucleus into the oyster. They 
are then returned to the sea where they hang 
on lines in sheltered bays to protect them from 
undertows. It takes two to three years before a 
pearl is harvested.
Rias said the process of cultivating pearls is 
too technical for the locals to grasp. 'They need 
training.'
He noted, 'If the nucleus-placing is done 
professionally, the chances are high that you 
can harvest more pearls from the seabed.'
Cultivation of pearl-forming oysters can also 
boost employment in the area and bring in 
revenues, he concluded.

"Today, the enemies have grown disappointed 
at military threats and their pressures on Iran's 
missiles are becuase of their despair. But we do 
know very well that we can never neglect the defense 
power even for one moment," General Hatami said, 
addressing a forum in Tehran on Sunday.
He added that the US and its allies wanted to use the 
terrorist groups in Iraq and Syria to hit a blow to the 
Islamic Revolution but Iran's supports for the legal 

governments in those countries foiled enemies' plots 
and created the resistance pivot.
Iran has taken long strides in production of different 
missiles despite the US sanctions.
Commander of the Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC) Aerospace Force Brigadier General Amir Ali 
Hajizadeh said last Monday that Iran enjoyed the 
technology to widen the range of its missiles beyond 
the present 2,000km, but did not plan to increase 
the range as it sees no need."We have the capability 
to build missiles with higher ranges. The digit, 
2,000km, is not a divine decree but what has been 
decided until today is based on our needs," Hajizadeh 
said, addressing Iranian university students in 
Tehran.He said as regards the range of its missiles, 
Iran did not feel restrained either in technical terms 
or because of any agreement on the range of missiles.

Mahmoud Bazari, the director general of the 

exports coordination office at TPO for agro crops 
and processing industries’ products, said the figure 
indicates 59% and 19% growth in terms of value 
and volume in comparison with the similar period 
of last year.
According to the official, 160,000 tons of flowers 
worth $401 million were exported in the period, 
which show a 40% hike in terms of value and 5.4% 
increase in terms of volume year on year.
Bazari added that exports of Iran’s sweets and 
chocolates stood at 330,000 tons worth $549 
million, which also show an increase of 34% and 3% 
in terms of value and volume, respectively.

Disaster info management center to 
open office in Tehran
Office of the Asian and Pacific Centre for Development 
of Disaster Information Management (APDIM) will be 
officially opened in the Iranian capital, Tehran, on December 
19.
According to a press release received by the Islamic 
Republic News Agency (IRNA) from the United Nations 
Information Center (UNIC) in Tehran, top-ranking officials 
from Iran, the Economic and Social Commission for Asia and 
Pacific (ESCAP), the state members of APDIM Governing 
Council and a number of delegates from Asian and Pacific 
countries will attend the opening ceremony.
In accordance with the ESCAP resolution 71/11 adopted 

in 2015, APDIM is established in Iran with the aim of 
reducing the risk and the negative impact of disasters in 
Asia and the Pacific by enhancing capacities of the regional 
countries and organizations in disaster information 
management.With Iran’s cooperation and contribution, 
the process for the establishment of APDIM was finalized 
in 2018 and the centre is ready to provide services to the 
regional countries. APDIM’s programs are focused around 
the following:Firstly, it will serve as a knowledge and 
information repository for all disaster related data in the 
region.Secondly, APDIM will lead on capacity development 
by developing knowledge management tools and facilities 
such as e-learning platforms for disaster risk resilience with 
specific training modules.

Iran president says Kish can 
link country to global economy
 Iran’s President Hassan Rouhani in a meeting with 
the head of Kish Free Zone Organization called 
for promoting Iran’s southern Kish Island as the 
country’s link to global economy.
President Rouhani met Gholam-Hossein 
Mozaffari on Saturday to highlight the important 
ongoing and future programs to be implemented 
in Kish Island. 
Strengthening the economic position of Kish 
Island, developing ties with neighboring 

countries, utilizing the island’s trade potentials, 
and promoting university campuses in the 
island were the most important topics Rouhani 
discussed. 
Mozaffari presented a report on the current 
condition of the economic projects in Kish Island. 
He mentioned strengthening Kish’s infrastructure 
for supplying water and electricity, as well as 
developing the airport and the port of the island 
among the main programs he will pursue in the 
future. Mozaffari was appointed as the head of 
Kish Free Zone Organization in November. 

Investment needed for pearl culture market in Iran 
port city

DM: Pressures on Iran's Missile Power Due 
to US Disappointment at Military Action

Defense Minister Brigadier General Amir 
Hatami said the US is using Iran's missile 
program as a pretext to pressure and weaken 
Tehran as Washington has been disappointed 
at the military option against Iran.

Iran exported 2.31 million tons of fruits and 
vegetables worth 866$ million during the past 
eight months of the current fiscal (March -21 Nov. 
21), a senior official at Iran’s Trade  Promotion 
Organization (TPO) said.

Southern Iranian port city of Bandar Lengeh in 
Hormuzgan Province can become a center for 
harvesting cultured pearls once investment is made in 
the project, an official said.

Fruit, vegetable exports up 
%59 in 8 months

'Harvesting now 
is only possible 
at the beginning 
of the summer. 
About 0.5 to 
one million 
pearl oysters 
are allowed to 
be harvested in 
the harbor,' he 
added.
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